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Abstract 

Introduction: Dopamine plays an important role in the central nervous system for modulating food intake. 

Dopamine receptors are distributed within the hypothalamus, and expression of D1 receptors is significant in 

hypothalamic paraventricular nucleus (PVN). Therefore, the aim of this study was to find if PVN-microinjected 

SKF38393, D1 receptor agonist, may modulate food intake. 

Methods: Guide cannula directed to the PVN were implanted in male Wistar rats (220-250 g). Stereotaxic 

coordinates were: lateral: +0.4 mm from midline; dorsoventral: 7 mm from skull surface; anteroposterior: -1.8 mm from 

the bregma. Intra-PVN microinjections of SKF38393, SCH23390 (D1 receptor antagonist) and saline were performed 

after a 5-7 day recovery period. Hourly over a 3 hours period, the weight of food pellets was measured. Assessment of 

spontaneous activity in rat was performed in standard activity chambers interfaced with a Digiscan animal. Feeding 

trials were done normally from Saturday to Wednesday between 9:00 am and 12:00 on rats which were deprived of 

food for 24 hours. All drugs were administered in 0.9% saline. 

Results: Intraparaventricular injections of SKF38393 (0.06, 0.01 µg) decreased food intake in a dose-dependent 

manner. The PVN injection of SCH23390, D1 receptor antagonist, did not affect food intake decreased by PVN-

microinjected SKF38393 (0.01 µg). Analysis of the physical activity revealed that PVN microinjection of SKF38393 

(0.01 μg) did not affect locomotor activity. 

Conclusion: Our results showed that PVN-microinjected SKF38393 decreases food intake. This suppressive effect 

is probably not mediated through D1 receptors. 
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 کوالری، بداخل هسته پاراونتر D1رندهیگ ستی، آگونSKF38393 قیتزر

ساعت محروم از غذا  24 یها غذا در موش افتیسبب کاهش در پوتاالموسیه

  گردد یم

 4، عباس حق پرست*3،2، افسانه الیاسی1زهرا میرمحمدصادقی

 ، تهرانعبه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیش. 1

 ، تهرانگروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 2

 ، تهرانمرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 3

 ، تهرانمرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 4

 93دی  20پذیرش:   93شهریور  12دریافت: 
  

 چكيده
دوپامین در  D1های دوپامین در هیپوتاالموس توزیع شده و بیان گیرنده  دوپامین در سیستم اعصاب مرکزی نقش مهمی بر تعادل دریافت غذا دارد. از طرفی، گیرنده :مقدمه

 PVN، باه دالال   SKF3833دوپاامین،   D1براین، هدف از مطالعه حاضر آن بود که آیا تزریق آگونیست گیرنده ( هیپوتاالموس قابل توجه است. بناPVNهسته پاراونتریکوالر )
       ممکن است در کنترل دریافت غذا دلالت داشته باشد.

از  + میلای متار  4/0(: Lکس شامل لترال )شدند. مختصات استرئوتا گرم( کاشته می 220-250در موش های صحرایی نر نژاد ویستار )وزن  PVNها بدالل  کانول :ها  روش
 SCH23390(، D1)آگونیسات گیرناده     SKF38393متار از برگماا باود.     میلای  -8/1: (APمتار از ساطج جمهماه و آنتروپوساتریور )     میلی 7(: DVلط وسط، دورسوونترال )
گیری  گردید. اندازه گیری می ساعته اندازه 3ن غذا هر یک ساعت و در طی یک دوره تزریق گردیدند. وز PVNروز پس از جراحی به دالل  7-5( و سالین D1)آنتاگونیست گیرنده 

ساعت محاروم از   24بر روی حیواناتی که  9-12شد. آزمایشات از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت  گیری می های استانداد مربوط به فعالیت اندازه لود موش در اطاقک  به فعالیت لود
 شدند. % حل می9/0ت. همه داروهای تهویزی در سالین گرف غذا بودند انهام می

، آنتاگونیست SCH23390، تغذیه را به صورت وابسته به دوز کاهش داد. نتایج ما نشان داد تزریق PVNمیکروگرم( بدالل  01/0و  06/0) SKF38393تزریق  ها: يافته
دهد. تهزیه و تحلیل نتایج فعالیات حرکتای نشاان داد     را تغییر نمی PVNمیکرو گرم( بدالل  01/0) SKF38393کاهش دریافت غذا ناشی از تزریق  PVN ، بداللD1گیرنده 
 تاثیری بر فعالیت حرکتی نداشت. PVNمیکروگرم( بدالل  01/0)SKF38393 که تزریق 

وسااطت   D1هاای   از طریاق گیرناده   اری احتمااالا دهد. ایان اثار مها    ، دریافت غذا را کاهش میPVNبه دالل  SKF38393نتایج ما نشان داد که تزریق  :جه گيريينت
 شود. نمی
 

دوپامینرژیک D1، دریافت غذا، گیرنده SKF38393 ،SCH23390 ،PVN :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

 با پیشرفت تکنولوژی و به دنبال کاهش فعالیتهای بدنی و
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نیز تمایل نسل جدید به نوع لاصی از گروههاای غاذایی کاه    

ث افزایش وزن و بیماریهای وابسته به مهموعه این عوامل باع

تغذیاه   های دلیال در فرایناد   دستیابی به مکانیزمشود،  آن می

راهکارهایی برای درمان بیماریهای وابسته باه   کمک به یافتن

 یعوامل متعددی شامل عوامل محیطی و مرکز .می شودوزن 

در باین عوامال    ].33 ،19[ کنناد  ای را کنترل مای  رفتار تغذیه
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کنتارل   نوروپپتیدها و نوروترانسمیترهای متعاددی در  ،مرکزی

دوپاامین حاائز اهمیات     هاا  آنتغذیه دلالت دارند که از جملاه  

یک رابطه لطی معکاوس باین در دساترس باودن     . ]3[ است

گیرنده دوپامینی و شالص توده بدن وجود دارد، به طوریکه در 

ر دوپامینی مغز د های گیرنده سی تی اسکن افراد چاق، کاهش

دوپاامین   ].25[ مقایسه با گروه کنترل نشان داده شاده اسات  

 ,D1, D2های دوپامینی شاامل  گیرندهاعمال لود را از طریق 

D3, D4, D5   مطالعااات نشااان   ].18[اعمااال ماای کنااد

هاای   دهندکه بکار بردن آگونیسات و آنتاگونیسات گیرناده    می

ن . در بای ]24،5[ کنناده در تغذیاه دارناد    دوپامینی نقش تعدیل

آگونیسات   SKF38393های دوپاامینی،   های گیرنده اگونیست

و حذف ژنتیکی این گیرنده سبب حاذف   ]2[بوده  D1گیرنده  

مطالعات چندی اثار   ].4[شود  توانایی انتخابی آگونیست آن می

SKF38393 دهناد. بارای ملاال،      را در فرایند تغذیه نشان می

 باعث کااهش مصارف غاذا    SKF38393بکارگیری محیطی 

(ICV) ، در حالیکه تزریق دالال بطنای  ]7[ گشته
آن سابب   1

 ].1[گاردد   های تقویتی در موشهای محاروم از غاذا مای    پاسخ

بار روی   SKF38393رغام مطالعااتی کاه در لصاو       علی

 باشاد.  تغذیه وجود دارد مکاان اثار آن در مغاز مشاخص نمای     

مطالعات ژنتیکی و مولکولی اهمیت هیپوتاالموس را در تنظایم  

دهناد   ای و متابولیسم تایید نموده و نشان مای  رهای تغذیهرفتا

های  هیپوتاالموس مکان اصلی برای عمل فاکتورها و هورمون

باشاد   موجود در گردش لون جهت تنظایم فرایناد تغذیاه مای    

2هاای قوسای    . هیپوتاالموس حاوی هساته ]23،31[
(ARC)، 

(PVN)پاراونتریکوالر 
4، ونترومدیال3

(VMN)  ،  دورساومدیال

DMN))5 لترال و (LH)
بوده که مسیرهای نورونی بین ایان   6

ها در یک شبکه پیچیده محتوی مدارهای ارکساینرژیک   هسته

اناد و بار دریافات غاذا و      و آنورکساینرژیک ساازماندهی شاده   

 PVNها،  باشند. در بین این هسته مصرف انرژی تاثیر گذار می

تارهاای  هماهنگ سازی رفای بوده و مکان  دارای اهمیت ویژه

 بااا توجااه بااه اینکااه ].12[ در هیپوتاااالموس اساات ای تغذیااه
 

 

1. Intra cerebro ventricular   

2. arcuate nucleus of hypothalamus 

3. praventricular nucleus 

4. ventromedial nucleus  

5. dorsomedial nucleus 

6. lateral hypothalamus area  

 D1 هگیرند حضورمطالعات حاصل از روش ایمونوهیستوشیمی 

این احتمال وجود دارد که یکای   ]6[نشان میدهد  PVN دررا 

، جهات  D1، اگونیست گیرناده  SKF38393های اثر  از مکان

هادف از  باشاد. بناابراین،    PVNاثر بر روی دریافات غاذا در   

هساته  بادالل   SKF38393 مطالعه حاضر بررسی اثر تزریاق 

دریافاات غااذا در موشااهای باار  پاااراونتریکوالر هیپوتاااالموس

 بود.ساعت محروم از غذا  24صحرایی 

 ها روش و وادم

جهت انهام آزمایشات از موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 

گارم اساتداده شاد. حیواناات در      220-250با محدوده وزنای  

وانخانه گروه فیزیولوژی دانشاکده پزشاکی دانشاگاه علاوم     حی

 12ساعت تااریکی،   12پزشکی شهید بهشتی در شرایط نوری 

درجاه ساانتی گاراد     22 ± 2ساعت روشنایی و درجه حارارت  

شدند. حیوانات به آب و غذا دسترسی داشاتند. در   داری می نگه

(، Sigma)شاارکت SKF38393ایاان مطالعااه از داروهااای  

SCH23390  شرکت(Sigma  (، کتامین )شارکت(Rotex و ،

پااس از تزریااق  ( اسااتداده شااد.Alfasenزایالزیاان )شاارکت 

مخلوط کتامین و زایالزین به دالل صداق و اطمینان از القاای  

شد  کامل بیهوشی، حیوان در دستگاه استرئوتاکس قرار داده می

( باا  gauge 23کاانول ) ] 20[و بر اساس اطلاس پاکساینوس   

میلی متر از لط وسط، دورسوونترال  4 /0 (:Lرال )مختصات لت

(DV)7  :7   میلاای متاار از سااطج جمهمااه و آنتروپوسااتریور        

(AP)8  :8/1-    شاد. در زماان    میلی متر از برگماا کاشاته مای

میلای متار بیشاتر از     1تزریق، نوک سرنگ همیلتون به میزان 

دی گردید. یک هدته پس از بهبو می PVNانتهای کانول وارد 

میکارو لیتاری توساط     3/0حیوان از جراحی، داروها در حهام  

گردیاد و ناوک    ثانیه تزریاق مای   30سرنگ همیلتون در طول 

شد. بعد از انهاام   ثانیه بعد، از دالل هسته لارج می 30سوزن 

آزمایشات جهت تعیین مکان صحیج کاانول و مکاان تزریاق،    

وپ میکرومتاری از مغاز تهیاه و باا میکروساک      100های  برش

گرفت. اطالعاتی که در این مطالعه  نوری مورد بررسی قرار می
 

 

7. dorsoventral 

8. antroposterior 
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گزارش شده است از حیواناتی است که کانول در مکان صحیج 

فوتومیکروگراف مقطاع عرضای    1لود قرار گرفته است. شکل 

 دهد. را نشان می PVNاز تزریق دالل 

گرفتناد باه ترتیاب     هایی که تحت آزمایش قارار مای   گروه

 06/0، 01/0، 001/0در مقااادیر  SKF38393نرمااال سااالین، 

میکرولیتاار نرمااال سااالین،    3/0میکروگاارم حاال شااده در   

SKF38393  در حضاااورSCH23390   01/0باااا غلظااات 

میکروگاارم )غلظاات باای اثاار( دریافاات نمودنااد. غلظاات      

SCH23390 پاسخ در مطالعه دیگاری  -بر اساس منحنی دوز

مقالاه   بدست آمده است )اطالعات در حال آماده شادن جهات  

ساعت قبل  24باشد(. جهت انهام آزمایش، حیوان به مدت  می

از تزریق دارو از غذا محروم اما به آب کافی دسترسای داشات.   

زمایش، یک سااعت حیاوان در آزمایشاگاه قارار داده     آدر روز 

صبج تزریق انهام و پس از طای یاک    9شد و راس ساعت  می

میزان غذای  ساعت حیوان از قدسی به قدس دیگری منتقل، و

 3شاد. ایان عمال بارای      باقی مانده در قدس اندازه گرفته می

گیری غذای حیاوان از   شد. جهت اندازه ساعت متوالی تکرار می

 شد. استداده می mg1/0 ترازو با حساسیت 

جهاات اناادازه گیااری فعالیاات حرکتاای حیااوان از سیسااتم 

اتوویژن استداده گردید. جهت بررسی حرکات، پاس از تزریاق    

، حیوان در اتاقک اتوویژن قارار گرفتاه   SKF38393ز موثر دو

دقیقه مورد  30می شد و فعالیت لود به لود برای مدت زمان 

گرفت. فعالیت حرکتی حیوان به صاورت تعاداد    بررسی قرار می

شد و به صورت  دقیقه اندازه گیری می 30کل حرکت در طول 

cm/s .گزارش گردید 

 Excelاز برنامه نرم افزار جهت رسم نمودارهای مورد نیاز 

                                  هاااا از برناماااه و جهااات تهزیاااه و تحلیااال آمااااری داده 

 SPSS 19  و مالکهاااااای آمااااااریunpaired t-test و         

repeated measurement دار بودن نقااط   و در صورت معنی

 هااا بااه صااورت  اسااتداده شااد. داده  post test Tukeyاز 

SEM±Mean   در هماه آزمونهاا ساطج     نمایش داده شاده و

در نظر گرفته شده است. جهت  P <05/0معنی داری التالف 

پاساخ( در   -آنالیز اطالعات مربوط به اثر داروهاا )منحنای دوز  

، جهت بررسی سیر ANOVA one wayساعت اول از روش 

         زمااااانی اثاااار دوز مااااوثر دارو در سااااه ساااااعت از روش

repeated measurement   و در زمااان مقایسااه اثاار گااروه

دریافت کنناده دارو باا گاروه کنتارل در سااعت اول از روش      

unpaired T-test .استداده شد 

 يافته ها

بار روی میازان    SKF38393جهت بررسای اثار تزریاق    

 است. PVNفتومیکروگراف مقطع عرضی نشان دهنده مکان تزریق دالل  PVN.کانول گذاری دالل  -1 شكل
D3V, dorsal third ventricle, LV, lateral ventricle, PVN, paraventricular hypothalamic nucleus, 3V, Third Ventricle. 
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پاساخ آن،   -دریافت غذا و نیاز باه دسات آوردن منحنای دوز    

 PVNه دالال  میکروگرم از دارو ب 06/0/ و 01/ ، 001مقادیر 

 دهاد میازان   نشاان مای   2تزریق گردید. همانطور کاه شاکل   

           SKF38393میکروگااارم  001/0دریافااات غاااذا باااا دوز   

(g/h 2/0± 1/2 ( نسابت بااه گااروه سااالین ) g/h1/0 ± 3/2  )

میکروگارم   01/0داری را نشان نداد، در حالیکه دوز  تغییر معنی

SKF38393 (g/h 1/0 ±  7/1 و دوز )میکروگاااااارم  06/0

SKF38393 (g/h 15/0 ± 3/1 با )01/0> P  نسبت به گروه

( معناای دار و ساابب کاااهش میاازان g/h 1/0 ± 3/2سااالین )

دریافت غذا گردیده است. همچنین مقایسه بین گروهی نتاایج  

میکروگارم   06/0و ( g/h 1/0 ± 7/1) 01/0نشان داد بین دوز 

SKF38393 (g/h 15/0 ± 3/1 با )05/0P < بت به دوز و نس

معنی دار و  P <001/0( با g/h 2/0 ± 1/2میکروگرم ) 001/0

 سبب کاهش میزان دریافت غذا گردیده است.

آگونیست  SKF38393جهت بررسی سیر زمانی اثرکاهشی

دوپامینرژیک بار روی میازان دریافات غاذا، دوز،      D1گیرنده 

تزریق گردید.  PVN، به دالل  SKF38393میکروگرم  01/0

( باا  g/h 15/0 ± 5/1دریافات غاذا طای سااعت اول )    میزان 

001/0 >P        نساابت بااه گااروه سااالین در همااان ساااعت          

(g/h 1/0± 25/2کاهش معنی )  داری یافت. در حالیکه دریافت

 
 .PVNدوپامینرژیک ،به دالل  D1 ،آگونیست گیرنده SKF38393میزان دریافت غذا در مدت یک ساعت پس از تزریق مقادیر مختلف  -2 شكل

SKF38393 ن باعث کاهش میزان دریافت غذا گردید. هر ستون نمایانگربه طور وابسته به دوز نسبت به گروه سالیMean  ± SEM  6در n = ها توسط باشد. داده می       
one  way ANOVA  .آنالیز گردیدند 

05/0P <  * ،01/0 > P  ،**001 /0 > P بین گروهی و ***. نسبت به گروه سالین 
 

 
 بر روی میزان دریافت غذا در طی سه ساعت. PVNدوپامینرژیک، به دالل  D1، آگونیست گیرنده  SKF38393منحنی سیر زمانی اثر تزریق دوز پایین  -3شكل 

 repeatedهاا توساط   مای باشاد. داده   n=  6در  Mean ± SEMداری نشاان داد. نقااط نمایاانگر     میزان دریافت غذا طی ساعت اول نسبت باه گاروه ساالین کااهش معنای     

measurement تعیین نقاط معنی دار از آزمون  آنالیز گردیده و جهتstudent t-test .استداده گردید 

001/0 > P .نسبت به گروه سالین *** 
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( نسابت باه گاروه    g/h 15 /0 ± 6 /0دوم ) غذا طای سااعت  

( و دریافت غذا طای  g/h 03/0 ± 4/0سالین در همان ساعت )

( نسبت به گروه ساالین سااعت ساوم    g/h 0± 0م )ساعت سو

(g/h 05/0 ± 3/03( تغییر معنی داری نداشت )شکل.) 

از طریق گیرنده  SKF38393جهت بررسی آن که آیا اثر 

D1  دوپامینی صورت گرفته استSCH23390  آنتاگونیسات ،

بادالل   SKF38393، پنج دقیقه قبل از D1التصاصی گیرنده

PVN  دهاد.    نشاان مای   4طور کاه شاکل  تزریق گردید. هماان

، SKF38393میکروگاارم )دوز مااوثر(  01/0باادنبال تزریااق 

میکروگارم   01/0در حضاور تزریاق دوز    D1آگونیست گیرنده 

، میازان  D1، آنتاگونیسات گیرناده   SCH23390اثار(   )دوز بی

( کااااهش g/h 2/0± 3/1برداشااات غاااذا در سااااعت اول ) 

( g/h 3/0± 7 /1) داری را در مقایساه باا گاروه کنتارل     معنی

 5نشان نداد. در این آزمایش، گروه کنتارل گروهای باود کاه     

میکروگاارم  01/0میاازان دقیقااه بعااد از دریافاات سااالین،    

SKF38393  به داللPVN .تزریق شد 

از آنهایی که سیستم دوپامین بر روی فعالیت حرکتی تاثیر 

بر روی حرکت، باه   SKF38393گذار است جهت بررسی اثر 

میکروگرم و  01/0، به میزان SKF38393ز موثر یک گروه دو

تزریق و میزان حرکت آنهاا   PVNبه گروه دیگر سالین بدالل 

نشاان   5گیری شد. همانطور که شکل  دقیقه اندازه 30به مدت 

دهد میازان فعالیتهاای حرکتای در گاروه دریافات کنناده        می

 
 D1، آنتاگونیست گیرنده SCH23390دوپامینرژیک، در حضور  D1، آگونیست گیرنده SKF38393میزان دریافت غذا در مدت یک ساعت پس از تزریق دوز موثر  -4 شكل

 .PVN لدوپامینرژیک به دال
SCH23390 (01/0 تاثیری بر )پاسخ  میکروگرم) SKF3839301/0  میکروگرم( در مقایسه با گروه کنترل نداشت. هر ستون نمایانگرMean ± SEM 6 در n = باشد.  می

 آنالیز گردید. student  t-testاطالعات بر اساس آزمون آماری 
 

 
 01/0دقیقاه پاس از تزریاق     30دوپامینرژیک، بار روی فعالیات حرکتای. میازان حرکات طای        D1نیست گیرنده ، آگوSKF38393دوز موثر  PVNاثرتزریق دالل  -5شكل

     باشاد. اطالعاات بار اسااس آزماون آمااری       مای   = n 6در  Mean  ± SEMنسبت به گروه سالین تداوت معنی داری نداشات. هار ساتون نمایاانگر      SKF38393میکروگرم 
student t-test .آنالیز گردید 
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SKF38393 ( cm/s3/0 ± 1/2 باااااا گاااااروه ساااااالین )  

(cm/s3/0± 1/2) ( 1/0تداوت معنی داری نداشتP ≤.)  

 بحث

دوپامین یک نروترانسمیتر مهم در کنتارل مرکازی رفتاار    

برلای شاواهد حااکی از نقاش     ]. 26، 21، 13[ست ا ای تغذیه

سیسااتم دوپامینرزیااک در تنظاایم نااورونی هیپوتاااالموس در  

دریافت غذاست. برای ملال، مطالعاات دارویای باا اساتداده از     

نشان دادناد  D2 و   D1های یستهای گیرندهآگونیست و آنتاگون

تواناد   که تعدیل فعالیات گیرناده دوپاامین هیپوتااالموس مای     

با ایان حاال مکاان عمال و     ]. 22 [دریافت غذا را تنظیم کنند

مکانیسم نوروترانسمیتر دوپامینرژیک بر تنظیم هیپوتاالموسای  

دریافت غذا هنوز ناشنالته است. نتاایج ماا نشاان داد تهاویز     

SKF38393  آگونیست گیرنده(D1 به دالل )PVN  بصورت

 1وابسته به دوز باعث کاهش قابل توجهی در دریافت غاذا تاا   

در تنظایم تعاادل    PVNشود. اهمیات   ساعت بعد از تززیق می

در  PVN. تخریاب  ]27، 8 [ انرژی به لوبی اثبات شده اسات 

. در ایان  ]16 [ کناد  جوندگان، تولیاد هایپرفااژی و چااقی مای    

نشان داده شده اسات بادنبال فعاال شادن بایش از       لصو 

 SIM1حد
که یک فااکتور رونویسای کلیادی بارای رشاد و       1

ایهاد  PVNاست، التالل عملکرد و تخریب در  PVNتکامل 

شده و منهر به چاقی هایپرفاژیک همراه با الاتالل در تنظایم   

[دشاو  گلوکز در انسان و جوندگان می هاا نقاش    . ایان داده ]30 

به عنوان یک مرکز سیری در دریافت غاذا   PVNرای بالقوه ب

را نشان می دهند. در راستای این مطالعاات، نتاایج ماا نشاان     

باود. جزییاات    SKF38393دهنده مهار دریافت غاذا توساط   

جهات   PVNهای مولکولی و مسیرهای عصابی کاه    مکانیزم

نمایاد بسایار پیچیاده و     تنظیم هومئواستاز انرژی اساتداده مای  

 SKF38393است. برای تایید التصاصی باودن اثار   ناشنالته 

( باه تنهاایی   D1)آنتاگونیست گیرناده   SCH23390ابتدا اثر 

ای مورد بررسی قرار گرفت. بر لاالف انتظاار    روی رفتار تغذیه

نیز سبب مهار  PVNبدالل  SCH23390مشاهده شد تهویز 

ی این اثر از طریق مهار آزاد ساز گردد. احتماالا برداشت غذا می
 

 

1. Single minded 1 

باشد )اطالعاات نشاان داده نشاده اسات(. نتاایج       دوپامین می

ممکان اسات در تقویات     PVNکند که دوپاامین   پیشنهاد می

دریافت غذا احتماال بواسطه به تالیر اندالتن سیری از طریاق  

نقاش داشاته باشاد. در     PVNدالل  D1های  تحریک گیرنده

D1 (SKF38393 )مطالعااه حاضاار اثاار مهاااری آگونیساات   

بر دریافت غذا ممکان   SKF38393کند که تاثیر  د میپیشنها

است از طریق مسیرهای عصبی غیر از سیساتم دوپامینرژیاک   

 SCH23390باشد، زیرا ما مشاهده کردیم که پایش درماانی   

بار دریافات غاذا نادارد.      SKF38393تاثیری بر اثار مهااری   

برداشات سارتونین    SKF38393دهاد کاه    شواهد نشان مای 

سااتقل از گیرنااده هااای دوپااامین کاااهش توسااط نااورون را م

باا گیرناده     SKF38393برای ملال نشان داده شاده دهد.  می

5HT2C
باه نحاوی کاه    ]. 14،28[تعامل دارد  سرتونرژیکی 2

SKF38393    فعالیت سیستم سروتونرژیکی مغاز را بواساطه ،

مهار بازجدب ساروتونین توساط تغییارات نوروترانسامیتری در     

 ، از طرفای، ]9،34[افزایش می دهد سیناپسهای هیپوتاالموس 

به شادت در هیپوتااالموس بیاان     5HT2Cگیرنده سرتونینی 

از طریاق   5HT2Cعملکرد آنورکتیکی گیرناده   ].32[شود  می

هایی باا حاذف ایان گیرناده و فقادان       مطالعات بر روی موش

عملکرد آن به اثبات رسایده اسات. ایان حیواناات هایپرفااژی      

 ،17 [اقب آن چاقی شروع شده اسات مزمن را نشان داده و متع

در دالال   SKF38393های بکار رفتاه توساط    . مکانیسم]29

PVN  جهت مهار دریافت غذا مشخص نیست. اما این احتمال

وجود دارد که تغییر فعالیت سیستم سروتونرژیک هیپوتاالموس 

بعد از یک دوره محرومیت از غذا سبب تعادیل موقات ساطج    

در  یک شاود. ژینرژیک و یا ارکسینرهای آنورکس فعالیت واسطه

 POMCهاای   اناد کاه ناورون    این راستا، مطالعات نشاان داده 

 نمایند را بیان می 5HT2Cهسته قوسی هیپوتاالموس گیرنده 

 و ساارتونین بااا اتصااال بااه ایاان گیرنااده مسااتقیماا   ]10،15[

را تحریااک کاارده و ساابب تحریااک   POMCهااای  نااورون

 ابراین، ممکاان اساات بناا .]11 [ گردنااد مالنوکااورتین ماای 

SKF38393 5یر بر روی گیرنده با تأثHT1C   سبب افازایش

سابب   5HT2Cسرتونین و سرتونین از طریق ثااثیر بار روی   

)عامل سیری( گردد. مطالعات بیشتری جهت  POMCافزایش 
 

 

2  . 5-hydroxy-tryptamine 
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در نهایات ماا اثار آگونیسات      تعیین دقیق مکانیزم الزم است.

کاردیم. برلای   بر روی فعالیت حرکتی را بررسای   D1گیرنده 

پس از تهویز D2  و D1کنند که آگونیستهای  شواهد بیان می

دالل بطنی توانایی تحریک برلی از اعمال با کنترل مرکازی  

را دارنااد. نتاایج ماا نشاان داد تزریااق     حرکات  مانناد اثار بار   

SKF38393  بداللPVN    در محدوده دوز بکار گرفتاه شاده

 .ی استتاثیر بر فعالیت حرکت بر دریافت غذا، بی

کناد کاه تزریاق     بطور لالصه، مطالعاه حاضار بیاان مای    

SKF38393  بداللPVN گردد  سبب کاهش دریافت غذا می

این اثر از طریق مسیرهای عصبی غیار از سیساتم    که احتماالا

شود. عالوه بر این مطالعات ما نشان  دوپامینرژیک وساطت می

بار   PVNباه دالال    SKF38393 داد که اثر مهاری تهاویز 

 ثیری بر فعالیت حرکتی رخ داده است.تأریافت غذا بدون هیچ د

 سپاسگزاري

مرکاز   ،یولاوژ یزینوروف قاات یمرکز تحق ،یولوژیزیگروه ف یهمکار از

 کنم. یم یدوستان سپاسگزار یعلوم اعصاب و تمام قاتیتحق
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