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  و همکاران ستاریان  ها هاي دخیل در بیوسنتز و تجزیه کتکوالمین مرفین و بیان ژن برخی آنزیم

Abstract

Introduction: Ghrelin increases growth hormone secretion and food intake. Growth hormone (GH), steroid 

hormones and opioids are involved in the regulation of food intake. So, they may have a role in the regulation of ghrelin 

secretion. We determined the effect of intravenous injections of progesterone, GH and morphine or co-administration of 

these hormones on ghrelin concentration and body weight in sheep with food deprivation.

Methods: Ten sheep (weighing 30-35 kg) were randomly divided into 2 groups that received either 50% or 100% of 

their diet for 10 days. Both groups on days 7, 8, 9 and 10 received progesterone (1mg), simultaneous injection of 

progesterone (1mg) and GH (0.01mg), simultaneous injection of progesterone (1mg) and morphine (1mg) or co-

administration of progesterone (1mg), GH (0.01mg) and morphine (1mg) via jugular vein, respectively. Blood samples 

were taken before injection and 2 h after injection via jugular vein. Body weight was measured on first, 7th and 10th days 

of experiment.  Serum ghrelin concentration was measured by RIA.

Results: Results showed that food deprivation increased ghrelin concentration. Also, intravenous injection of 

progesterone reduced ghrelin concentration in sheep and this reduction was significant in ad libitum (P<0.05). 

Simultaneous injection of progesterone and GH, simultaneous injection of progesterone and morphine or co-

administration of progesterone, GH and morphine significantly increased ghrelin concentration in both groups (P<0.05).

Conclusion: Progesterone-induced increase in appetite is not due to ghrelin. Injection of progesterone (1mg) 

decreased ghrelin concentration, but simultaneous injection of progesterone (1mg) and growth hormone (0.01mg) 

increased it.
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  1387 بهار، 1، شمارة 12جلد   فیزیولوژي و فارماکولوژي

                    تأثیر تزریق درون وریدي پروژسترون، و تزریق همزمان پروژسترون 

                  با هورمون رشد و مورفین بر میانگین غلظت گرلین در گوسفندان ماده 

 با محدودیت غذایی

  2ی، حسن رکن1یخزعل ونی، هما*1نسترن آذربار

  دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،گروه فیزیولوژي جانوري .1

، تهرانيجهاد کشاورز يکاربرد یعلم یمؤسسه عال. 2

  90 آذر 29: پذیرش    90 آبان 2: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

هورمـون رشـد، هورمـون هـاي     . و دریافت غذا را افزایش داده و فعالیت محور تولیـد مثلـی را مهـار مـی کنـد     ) Growth Hormone(گرلین، ترشح هورمون رشد : مقدمه

، تعیـین اثـر تزریـق داخـل وریـدي      هدف این مطالعه. نقش داشته باشندبنابراین، ممکن است در تنظیم ترشح گرلین نیز . رندها در تنظیم دریافت غذا نقش دااستروئیدي و اوپیوئید

      .پروژسترون، و تزریق همزمان پروژسترون و هورمون رشد و مورفین، بر غلظت گرلین در گوسفندان ماده تحت محدودیت غذایی بود

 بـه ترتیـب پروژسـترون    10و  9، 8، 7هر دو گـروه در روزهـاي   . تغذیه شدند% 100یا %  50ه به مدت ده روز به ترتیب با رژیم غذایی ده رأس گوسفند در دو گرو :روش ها

)mg1(پروژسترون ، )mg1 (هورمون رشد و )mg1/0(پروژسترون ، )mg1 (و مورفین )mg1 (یا پروژسترون)mg1 (و هورمون رشد )mg1/0 (و مورفین )mg1 (کردنـد  را دریافت .

  .تعیین شد RIAغلظت گرلین سرم با روش . وزن بدن در روزهاي اول، هفتم، و دهم اندازه گیري شد. نمونه هاي خونی، قبل و دو ساعت بعد تزریق جمع آوري شدند

همچنـین،  ).  P>05/0(معنـی دار اسـت   % 100ه محدودیت غذایی غلظت گرلین را افزایش داد در حالی که پروژسترون گرلین را کاهش داد که این کاهش در گرو :یافته ها

   .ر دو گروه افزایش دادتزریق همزمان پروژسترون و هورمون رشد، پروژسترون و مورفین، پروژسترون و هورمون رشد و مورفین، به طور معنی داري غلظت گرلین را در ه

در حـالی کـه تزریـق همزمـان     . کاهش داد تزریق پروژسترون، غلظت گرلین را در گوسفند .افزایش اشتهاي القا شده توسط پروژسترون ناشی از گرلین نیست :جه گیريینت

  .پروژسترون و هورمون رشد آن را افزایش داد
  

  ، مورفین، گوسفندهورمون رشدگرلین، پروژسترون،  :هاي کلیدي واژه

  *مقدمه

کنترل نورو اندوکرینی دریافت غذا و بـاالنس انـرژي یـک    

ه با همپوشانی مسیرهاي مختلفی همـراه  فرایند پیچیده است ک

  

  

n.azarbar@yahoo.com                   :نویسندة مسئول مکاتبات *

  www.phypha.ir/ppj         :                                  وبگاه مجله

، ارکسـین،  )Y )NPYنوروترانسمیترهایی نظیر نوروپپتید . است

و گـرلین کـانون توجـه بـراي     ) AgRP( پپتید وابسته به آگوتی

-تنظیم اشتها و دریافت غذا هستند، که در هیپوتاالموس گونـه 

همچنـین نشـان   . ]24[ هاي مختلف جانوران شناسایی شده اند

ده اسـت کـه ارتبــاط مهمـی بـین عملکـرد گونــادي و      داده شـ 

ــود دارد  ــرژي وج ــتاز ان ــد  . ]30[ هومئوس ــک پپتی ــرلین ی  28گ

 3اکتانوئیله بر روي سـرین   -nآمینواسیدي است که یک پیوند 

  1347تأسیس  
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در طول دوره گرسنگی گرلین بوسیله سلول هاي . آن وجود دارد

 معـده، هسـته هـاي هیپوتاالموسـی بـه ویـژه هسـته آرکئـوت        

)ARC(،      که یک مکان مهم براي تنظـیم اشـتها اسـت، سـنتز    

مطالعات دیگري نشان دادند که گرلین در بافـت  . ]19[ می شود

هاي اندوکرین دیگـري نظیـر پـانکراس، هیپـوفیز و همچنـین      

گرلین ترشـح هورمـون   . تخمدان و بیضه و جفت بیان می شود

ه رشد، دریافت غذا و وزن بدن را از طریق رسپتور ترشـح کننـد  

، 18،4، 24، 19[ افزایش مـی دهـد  ) GHS-R1a( هورمون رشد

ولی ثابت شده است کـه اثـرات اشـتها زایـی گـرلین      . ]11، 28

.  ]16[ مـی باشـد   GH مستقل از اثر گـرلین در افـزیش ترشـح   

گرلین همچنین در تنظیم عملکردهاي تولیـد مثلـی و سـرکوب    

 گنـادي نقـش دارد   -هیپـوفیزي  -فعالیت محور هیپوتاالموسـی 

فاکتورهاي مختلفـی در تنظـیم ترشـح گـرلین     . ]7، 9، 10، 19[

. دخالت دارند که مهمترین آنها تغذیه و هورمون ها مـی باشـند  

ــون و   ــرلین در خ ــد گ ــده  mRNAغلظــت پپتی ــرلین در مع گ

جوندگان در طول گرسنگی افزایش می یابد و در طول تغذیه و 

، 3، 19[ ها دوباره کاهش مـی یابـد  به ویژه مصرف کربوهیدرات

آزمایشات ثابت کرده است که اثرات اشتهازایی گرلین . ]12، 31

هـاي قـوي   محـرك (AgRPو  NPYاز طریـق افـزایش بیـان    

 گیـرد در هسته آرکئوت هیپوتاالموس صورت مـی ) تحریک غذا

هـا نقـش   از آنجا که هورمون هاي استروئیدي و اوپیوئیـد . ]32[

ن ممکـن اسـت در   مهمی در تنظیم دریافت غذا دارنـد، بنـابرای  

بر اساس مطالعـات انجـام    .تنظیم ترشح گرلین نیز درگیر باشند

-ها بر دریافت غذا متناقض مـی شده در جوندگان، اثرات اپیوئید

باشد به طوري که بعضی از آنها اثرات تحریکی و تعدادي دیگر 

بـا وجـود ایـن، تـا     . ]26، 22[انـد  اثرات مهاري را گزارش کرده

اوپیوئید ها و استروئیدها بر دریافـت غـذا و    کنون اثرات تداخلی

تحقیقات همچنـین نشـان داده اسـت    . اشتها بررسی نشده است

که، استروئیدها هورمون هاي مهم در تنظیم اشـتها هسـتند بـه    

طوري که استروژن اثر مهاري و پروژسترون اثـر تحریکـی بـر    

دریافت غذا دارد و استروژن اثر تحریکی گرلین بر دریافت غـذا  

با توجه به این که هـر دوي  . ]23[را در جوندگان مهار می کند 

هاي استروئیدي از فاکتورهاي مهم در تنظـیم  گرلین و هورمون

اشتها و هومئوستازي انرژي هسـتند، تـاکنون گزارشـی دربـاره     

اثرات پروژسترون بـر میـانگین غلظـت گـرلین در جونـدگان و      

این تحقیق بررسی هدف از انجام . نشخوارکنندگان  وجود ندارد

اثر تزریق داخل وریدي پروژسترون و همچنـین اثـرات تزریـق    

همزمان پروژسترون با هورمـون رشـد و مـورفین بـر میـانگین      

غلظت گرلین در گوسفندان ماده با رژیم هـاي غـذایی مختلـف    

  .است

  هاروشومواد

تهـران،  (این مطالعه در مرکـز تحقیقـاتی خـوجیر    : حیوانات

تعداد ده رأس گوسفند ماده نژاد زندي بـا وزن  . انجام شد) ایران

درجه سانتی  25±5کیلوگرم تحت شرایط دمایی  30-35حدود 

ــنایی   ــرایط روش ــراد و ش ــاریکی و  12گ ــاعت ت ــاعت  12س س

  .روشنایی قرار داشتند

ده رأس گوسفند بطور تصادفی بـه دو گـروه   : طرح آزمایش

از % 50بـا   1به مـدت ده روز، حیوانـات در گـروه    . تقسیم شدند

. از انـرژي تغذیـه شـدند   % 100با  2انرژي، و حیوانات در گروه 

گـرم   400شـامل  ) مگا کالري 73/1با سطح انرژي % (50رژیم 

رژیـم  . کیلو گرم یونجه بـود  1گرم تفاله چغندر قند، و  100جو، 

گـرم   200شـامل  ) مگـا کـالري   40/2با سـطح انـرژي   % (100

گـرم   100گرم یونجه،  700گرم تفاله چغندر قند،  200مالس، 

    هـر دو گـروه در   . ]8[ گرم جـو بـود   700، و % 41کنجاله سویا 

 بـه ترتیـب مـورد تزریـق پروژسـترون      10، و 9، 8، 7روز هاي 

)mg1(  تزریق همزمـان پروژسـترون ، )mg1 (   و هورمـون رشـد

)mg1/0(  ــق همزمــان پروژســترون  و مــورفین) mg1( ، تزری

)mg1 (رونو تزریق همزمان  پروژست )mg1( مـورفین ، )mg1 (

از طریق تزریق داخـل   ml5در حجم ) mg1/0( و هورمون رشد

دوزهاي مـورد  . صبح قرار گرفتند 9:30الی  9وریدي در ساعت 

 استفاده و زمان تزریق بر اساس تحقیقات پیشین انتخاب شـدند 

ــفندي ( .]6، 13، 1،27[ ــد گوس ــون رش ,Biocompareهورم

USA (  

سـاعت بعـد    2ونی روزانـه قبـل و   هاي خـ نمونه: خونگیري

سرم نمونـه هـاي   . تزریق از طریق ورید وداج جمع آوري شدند

دور  3000خونی با استفاده از سانتریفیوژ یخچال دار با سـرعت  

دقیقـه جـدا شـدند و تـا زمـان تجزیـه        10در دقیقه بـه مـدت   

. درجه سانتی گراد نگهـداري شـدند   -20آزمایشگاهی در دماي 

 ,Mediagnost(ها به کمک کیت گـرلین  غلظت گرلین سرم 

Germany    بـه روش  ) ، تهیه شده توسـط شـرکت تابشـیار نـور
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  .اندازه گیري شد (RIA) رادیو ایمنو اسی

داده ها با اسـتفاده از  روش هـاي آمـاري    : هاي آماريآنالیز

paired sample t-test   وone way ANOVA  و

univariate ANOVA  به کمک نرم افزارSPSS )16خه نس (

 LSDپـس تجربـی    مقایسه میانگین ها با آزمـون . آنالیز شدند

معنی دار در نظـر گرفتـه   ) P >05/0(انجام شد و در تمام موارد 

  .رسم شدند Excel 2010نمودارها با نرم افزار . شد

  یافته ها

به مـدت یـک هفتـه    %  50نشان داده شد که رژیم غذایی 

. گـرلین سـرم شـد    باعث افـزایش معنـی دار میـانگین غلظـت    

)05/0P< ( تاثیر معنی داري بـر  % 100در حالی که رژیم غذایی

به دلیل کمبود وقت و بـازه  .میانگین غلظت گرلین اعمال نکرد

روز بــراي انجــام آزمــایش، روز اول قبــل از شــروع  10زمــانی 

آزمایش اندازه گیري هورمونی انجام شد و به دلیل نا مشـخص  

در روز قبل از آزمایش، اختالف در  بودن رژیم غذایی گوسفندان

شـاید بخـاطر   % 100و % 50میزان گرلین پایـه بـین دو گـروه    

گرسنگی بوده که ایـن گوسـفندان در قبـل از روز اول داشـتند     

طبق این مطالعه نشان داده شد کـه وزن گوسـفندان   ). 1شکل (

بصـورت  % 100و % 50پس از یک هفته رژیم در هر دو گـروه  

همچنین، نتـایج نشـان داد   ). 2شکل ( یافت معنی داري افزایش

باعـث کـاهش   ) mg 1(که تزریـق درون وریـدي پروژسـترون    

معنی دار میانگین غلظت گرلین سرم، دو ساعت پس از تزریـق  

در حالی کـه   ). >05/0P( شد% 100در گروه داراي رژیم غذایی 

 3شکل ( از نظر آماري معنی دار نبود% 50این کاهش در گروه 

0

2
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6

8

10

12

first day 7th day

G
h

re
lin

 (n
g

/m
l)

50%

100%*

 
  ).*P<0.05(در یک هفته  بر میانگین غلظت گرلین%  100و % 50تأثیر رژیم غذایی  -1 شکل

33

34
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38

39

first day 7th day 10th day

w
ei

g
h

t (
kg

)

50%

100%

*

*
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).*P<0.05( بر میانگین وزن گوسفندان% 100و % 50تأثیر رژیم غذایی  - 2شکل
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  ).4و 

ــترون  ت ــان پروژس ــق همزم ــد  ) mg1(زری ــون رش و هورم

)mg1/0 (دار غلظت گرلین در هر دو گـروه  باعث افزایش معنی

بـه  % 100و % 50که این افزایش مشاهده شـده در گـروه   . شد

).  4و 3شـکل  ( لیتر اسـت نانو گرم بر میلی 84/2و  81/3ترتیب 

 )mg1(همچنین نتایج نشان داد که تزریق همزمان پروژسترون 

باعث افزایش معنی دار غلظت گرلین در هـر   )mg1(و مورفین 

و % 50که این میزان افزایش در گروه ). P>05/0( دو گروه شد

شکل (لیتر استنانو گرم بر میلی 36/2و  35/1به ترتیب % 100

و ) mg1(در این تحقیق، تزریق همزمـان پروژسـترون   ). 4و  3

افزایش معنـی   باعث) mg1(و مورفین ) mg1/0(هورمون رشد 

کـه ایـن   ). P>05/0( دار غلظت گرلین در هر دو گروه می شود

نـانو   59/1و  2 به ترتیـب % 100و % 50ایش در گروه میزان افز

هـاي بعـد از    مقایسه داده). 4و  3شکل ( لیتر استگرم بر میلی

که تزریق  8تزریق  نشان داد که میانگین غلظت گرلین در روز 

رمون رشد را دریافت کردند در هر دو همزمان پروژسترون و هو

است که  7به طور معنی داري بیشتر از روز % 50و % 100گروه 

غلظت گرلین %  50در گروه . تنها پروژسترون را دریافت نمودند

که تزریق همزمان پروژسـترون و مـورفین را دریافـت     9در روز 

  کردند به طور معنی داري کمتر از غلظت مشـاهده شـده در روز  
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و ) mg 1(تزریـق همزمـان پروژسـترون     در روز هشـتم، ) mg1/0(در روز هفتم، تزریق همزمـان آن بـا هورمـون رشـد     ) mg1(تأثیر تزریق درون وریدي پروژسترون  -3 شکل

در روز دهم بر غلظت گـرلین سـرم در قبـل و بعـد از تزریـق در      ) mg 1(و مورفین )  mg 1/0( هورمون رشد و) mg 1( در روز نهم، تزریق همزمان پروژسترون) mg1(ین مورف

  %.50رژیم غذایی 
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و ) mg1(در روز هشتم، و تزریق همزمان پروژسترون ) mg 1/0(در روز هفتم، تزریق همزمان آن با هورمون رشد ) mg1(تأثیر تزریق درون وریدي پروژسترون  - 4 شکل

در روز دهم بر غلظت گرلین سرم در قبل و بعد از تزریق در رژیم ) mg1(و مورفین ) mg 1/0(و هورمون رشد ) mg1(در روز نهم و تزریق همزمان پروژسترون ) mg1(مورفین 

%.100غذایی 
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از % 100در گـروه   9و  8در حالی که اختالف بین روز . است 8

کـه   10میانگین غلظت گرلین در روز . دار نبودنظر آماري معنی

تزریق همزمان پروژسترون، هورمون رشد و مورفین را دریافـت  

است در  8به طور معنی داري کمتر از  روز % 50کردند در گروه 

از نظر آماري  10و  8ز اختالف بین رو% 100حالی که در گروه 

  .معنی دار نبود

  بحث

هورمون هاي استروئیدي بر روي متابولیسـم و هومئوسـتاز   

آزمایشات ثابت کرده است کـه  . انرژي و شرایط بدن تاثیر دارند

و باعـث   ]33[ یابـد پروژسترون در طی گرسـنگی افـزایش مـی   

و  Tothهمـانطور کـه  . شـود افزایش اسید هاي چرب آزاد مـی 

ش نشان دادند، تزریق پروژسترون به گوسفندان اووري همکاران

هاي چرب آزاد و کل توده بدن اکتومی شده باعث افزایش اسید

. ]25[ شــده و تــوده چربــی بــدن را تغییــر چنــدانی نمــی دهــد

همچنین گزارش شـده اسـت کـه افـزایش ترشـح اسـتروژن و       

. پروژسترون در زنان باعث تغییراتی در دریافـت غـذا مـی شـود    

ریکه با زیاد شدن استروژن دریافت غـذا کـم و بـا افـزایش     بطو

در این مطالعـه  . ]20، 15[ پروژسترون دریافت غذا زیاد می شود

براي اولین بـار تـأثیر پروژسـترون بـر میـزان گـرلین سـرم در        

حیوانات نشخوار کننده اي که تحـت محـدودیت غـذایی قـرار     

ه تزریـق  نتایج ایـن آزمـایش نشـان داد کـ    .داشتند، بررسی شد

درون وریدي پروژسترون باعث کاهش میزان گرلین پالسما می 

. معنـی دار اسـت  % 100شود، این کاهش در گروه رژیم غذایی 

و عدم معنـی دار  % 100دار غلظت گرلین در گروه کاهش معنی

احتمال دارد به این دلیل باشـد  % 50بودن این کاهش در گروه 

ــم  ــزان% 50کــه در گــروه داراي رژی ــر  چــون می گــرلین در اث

گرسنگی افزایش می یابد باعث شده است که این نتایج از نظـر  

چون غلظت گرلین در % 100آماري معنی دار نشود، اما در گروه 

مطالعـات  . سطح پایه است ایـن تغییـرات محسـوس تـر اسـت     

پیشین نشـان داده اسـت کـه پروژسـترون در هسـته آرکئـوت       

بـا  ) سـنتز گـرلین  یکی از جایگـاه هـاي اصـلی    ( هیپوتاالموس

واکـنش مـی دهـد از آنجـایی کـه رسـپتور        GABAAرسـپتور  

GABA    یک رسپتور مهاري است این احتمال وجـود دارد کـه

اثر پروژسترون در کاهش گرلین ناشی از اثر مهاري این رسپتور 

  .]14،21[ باشد

آزمایشات نشان داده است که ترشح هورمون رشـد در طـی   

اعث افزایش اسید هـاي چـرب   گرسنگی افزایش می یابد، که ب

کـه ایـن   . آزاد شده و توده چربی کل بدن را کاهش مـی دهـد  

اثرات احتماال پیش از افزایش میزان متابولیسم و مصرف انرژي 

ــد  ــی ده ــان   . ]17،29[ رخ م ــق همزم ــایش تزری ــن آزم در ای

پروژسترون و هورمون رشد در هر دو گروه، باعث افزایش معنی 

شتم شد، که این افزایش با روز هفتم دار غلظت گرلین در روز ه

یعنی تزریق پروژسترون به تنهایی اختالف معنی داري دارد کـه  

این نشان می دهد که، هورمون رشد در گوسفند باعث افـزایش  

و  Brittایـن نتـایج بـا نتـایجی کـه      . میزان گـرلین مـی شـود   

آنهـا  . نشان دادنـد در تنـاقض اسـت    2003همکارانش در سال 

باعث کاهش میزان گرلین می شود  GHکه تزریق ثابت کردند 

که این کاهش در سطح گرلین را ناشی از تغییر در توده چربی و 

آنها عنوان کردند که احتماال افـزایش در  . دانستند IGF-Iسطح 

، در کاهش گرلین نقش داشـته  GHسطح انسولین بعد از تیمار 

تزریـق در  مقایسه میانگین داده ها در زمان هاي بعد . ]5[ است

 8نشـان داد غلظـت گـرلین در روز    % 100و % 50هر دو گـروه  

بود که این امر حاکی از این اسـت کـه احتمـاال     7بیشتر از روز 

بین اثر تزریق پروژسـترون بـا تزریـق همزمـان پروژسـترون و      

از آنجـایی کـه ایـن    . دار وجود داردهورمون رشد اختالف معنی

اط کرد کـه اثـر هورمـون    اختالف افزایشی است می توان استنب

ایـن شـاید بخـاطر    . رشد بـر گـرلین یـک اثـر افزایشـی اسـت      

متابولیسم متفاوت گوسفند باشد که باید براي مشخص تر شدن 

  .آن آزمایشات بیشتري صورت بگیرد

هاي اپیوئیدي توزیع گسترده اي در سیسـتم عصـبی   رسپتور

دارند و شامل نواحی دخیل در دریافت غـذا نظیـر هسـته هـاي     

پاراونتریکوالر هیپوتاالموس و هسـته هـاي مرکـزي آمیگـدال     

با این حال تأثیر مورفین بر غلظت گـرلین کـامال   . ]22[ هستند

مشخص نیست، و هر دو اثر افزایشی و کاهشی از آن دیده شده 

اما گفته شده است که مورفین به عنوان آگونیست رسپتور . است

      ، باعـث افـزایش کوتـاه مـدتی در دریافـت غـذا       میو اوپیوئیدي

نتایج این آزمایش اختالف معنا دار غلظت گرلین . ]22[ می شود

نشان می دهـد  % 50در گروه  9و  8را در بعد از تزریق روزهاي 

این نتـایج مـی رسـاند کـه اثـر      . که این اختالف کاهشی است

ین هـم  هورمون رشد در افزایش غلظت گرلین حتی از اثر مورف
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معنـی دار در   05/0کمتر از  Pvalue در تمام موارد( بیشتر است

نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که ). نظر گرفته شده است

تزریق همزمان پروژسترون و مورفین باعث افـزایش معنـی دار   

طبق تحقیقات پیشـین  . غلظت گرلین در هر دو گروه شده است

ئیدي بــویژه مشــخص شــده اســت کــه هورمــون هــاي اســترو

اوپیوئیدي بـا هـم    µپروژسترون، و اوپیوئیدها در سطح گیرنده 

تداخل عمل داشـته و مـورفین قـادر بـه بلوکـه کـردن اثـرات        

، در ایـن  ]2[ استروئیدها در مسـیر سیسـتم تولیـد مثلـی اسـت     

تحقیــق بــراي اولــین بــار اثــرات بــرهم کــنش اوپیوئیــد هــا و 

نشـان داد کـه تزریـق    پروژسترون بر تغذیه بررسی شد، و نتایج 

همزمــان مــورفین و پروژســترون در روز نهــم باعــث افــزایش  

میانگین غلظت گـرلین در مقایسـه بـا تزریـق پروژسـترون بـه       

احتمـال دارد در مسـیر تغذیـه نیـز     . تنهایی در روز هفتم گردید

با وجود . مورفین اثر مهاري بر عملکرد پروژسترون اعمال نماید

مـورفین و پروژسـترون و تعیـین     این بررسی اثرات برهم کنش

مکانیســم دقیــق عملکــرد ایــن دو در مســیر تغذیــه، در ســطح 

مولکولی در گونه هاي مختلف از جمله گوسفند نیاز به تحقیق و 

  .بررسی بیشتر دارد

%  100و % 50در نتایج حاصل، در تمام روز ها بین دو گروه 

دلیل که این موضوع شاید به . اختالف معنی داري مشاهده نشد

با توجه به یافته هـاي ایـن   . تفاوت در شرایط آزمایش می باشد

تحقیق بطور کلی می توان نتیجه گرفت که مکانیسم اشتهازایی 

پروژسترون ناشی از گرلین نیست بلکه پروژسترون در گوسـفند  

از آنجایی که محور اشـتها  . باعث کاهش میزان گرلین می شود

س هر دو در یک جا تنظیم و محور تولید مثل درون هیپوتاالمو

، می توان نتیجه گرفـت کـه ایـن اثـر کاهشـی      ]32[ می شوند

احتماال از طریق رسـپتور گابـا در هسـته هـاي هیپوتاالموسـی      

  .مسئول تنظیم اشتها ایجاد می شود

  سپاسگزاري

واقـع در منطقـه    یامور دام جهـاد سـازندگ   قاتیمرکز تحق ياز همکار

کمک کردند کمال تشکر  واناتیح نیتأمکه در جهت ) استان تهران( ریخج

  .میرا دار یو قدردان
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