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 صحرایی موش در غذا اخذ محیطی تنظیم در ایزوپروترنول و گلیسین تداخل

 

 3یوسفی سهیل ،2نژاد حاجی رضا محمد ،1*شهره بهرام

 ایران ساری، ساری، طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه شیالت، و دامی علوم دانشکده دامی، علوم گروه استادیار، -1

 ایران زابل، زابل، دانشگاه دامپزشکی، دهدانشک پایه، علوم گروه استادیار، -2

 ایران ساری، ساری، طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه شیالت، و دامی علوم دانشکده دامی، علوم ارشد کارشناس -3

     

 چکیده  مقاله پژوهشی اصیل

 6/3/95تاریخ دریافت: 

 24/8/96تاریخ پذیرش: 

 مقدمه
و تعدیل کننده عصبی در تنظیم اشتهای  ترینسمنوروترانقش گلیسین به عنوان یک 

غذا و  افتگلیسین بر دری بررسی اثر ،پستانداران ثابت شده است. هدف از مطالعه حاضر

 های بتا آدرنرژیک بود.تداخل آن با گیرنده

 ها مواد و روش
گرم( استفاده شد. بررسی حاضر  300-250سر موش صحرایی نر بالغ ) 40در این بررسی از 

و  200، 100گلیسین با دوز در مرحله اول روز انجام شد.  3مرحله متوالی با فاصله  4 در

mg/kg 400 ستی)آنتاگون دیدروکلریه نیکنیاسترتزریق اثر دوم در مرحله  .شد قیتزر 

 در بررسی شد. mg/kg 8/0و 4/0 ،2/0با دوز ( نیسیگل یناپسیپس س یهارندهیگ یرقابت

رفتار بر های بتا آدرنرژیک( ایزوپروترنول )آگونیست گیرنده قیتزر شیاثر پ مرحله سوم

بررسی شد. در مرحله چهارم آزمایش، تداخل ایزوپوترنول و  نیسیاز گل یناش ایتغذیه

 60 مصرف غذای تجمعی در فواصل ،استریکنین بر رفتار تغذیه ای بررسی شد. در هر مرحله

 گیری شد.دقیقه بعد از تزریق اندازه180و  120٬

 هایافته
اخذ غذا را  ٬در تمام دقایق پس از تزریق mg/kg 400و  200، 100با دوز  نیسیگل قیتزر

و  120اخذ غذا را در دقایق  mg/kg 8/0. تزریق استریکنین با دوز (P<05/0) افزایش داد

دار کاهش داد. پیش تزریق ایزوپروترنول نتوانست اثر افزاینده اشتهای بطور معنی 180

داری بر پیش تزریق ایزوپرترنول تاثیر معنی، ا مهار کند. در مرحله چهارم آزمایشگلیسین ر

 اخذ غذای ناشی از استریکنین نداشت.  

 گیرینتیجه
های اثر افزاینده اشتهای گلیسین در موش صحرایی احتماالً بصورت مستقل از گیرنده

 شود.محیطی بتا آدرنرژیک انجام می

 هاکلیدواژه
 موش صحرایی ، اخذ غذا،گلیسین ،های آدرنرژیکدهگیرن ،نیسیگل

 گروه  ، بهررام شرهره   *نویسنده مسئول:

 شرالت،،  ه دامی علوم دانشکد  دامی، علوم

 طبالعری  منراع   ه کشراهزی   علوم دانشگا 

 ایوان   ساز ، ساز ،

 01144204108تلفن: 

پسررررررررررررر  ا ک وهنالررررررررررررر    
Bahramshohreh@yahoo.com 

 

های دستگاهند بسیار پیچیده است که در تنظیم اشتها فرای مقدمه

های رسیده از ده از پیامااستف عصبی مرکزی و محیطی با
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کبد و  ،های مختلف بدن مانند دستگاه گوارشقسمت

ها و شود . بسیاری از هورمونانجام میبافت چربی 

تعادل انرژی در کنترل اشتها و تنظیم نوروترانسمیترها 

های مختلف بدن ی از بخشاطالعات حس. نقش دارندبدن 

کنترل مصرف غذا در دستگاه عصبی مرکزی تفسیر شده و 

 (. 1) شودمی

ساز و کارهای پیرامون  های زیادیاینکه پژوهش با وجود

شده است ولی  انجام های صحراییموشدر  اشتها کنترل

 .ساز و کار کنترل اشتها هنوز بخوبی شناخته نشده است

تزریق داخل بطن هایی مانند کها از تکنیدر این پژوهش

برای بررسی اثر داروها بر  2داخل صفاقیو تزریق  1مغزی

 (. 2شود )ای استفاده میرفتار تغذیه

و نوسی سپتین نقش مهمی در  مانند گرلینپپتیدهایی 

تنظیم اشتها دارند. این پپتیدها از مسیر دستگاه گردش 

مصرف  رفته وبه مراکز مغزی مانند هیپوتاالموس خون 

کنند. همچنین تداخل این پپتیدها و را کنترل میانرژی 

نوروترانسمیترهایی مانند آدرنالین و گلیسین نقش مهمی 

 (.3در کنترل اشتها دارد )

گلیسین یک اسید آمینه است که عالوه بر شرکت در 

ها دارای نقش نوروترانسمیتر یا انتفال ساختمان پروتئین

در کنترل  نیسیش گلنقباشد. دهنده عصبی نیز می

های در سالاست.  دهیپستانداران به اثبات رس یاشتها

در  در زمینه نقش گلیسین های بسیاریگذشته پژوهش

دانش  شتری. بای پستانداران انجام شده استرفتار تغذیه

 حاصل ازاشتها در پستانداران  میتنظموجود در زمینه 

. باشدمی ییموش صحراانجام شده روی  قاتیتحق جینتا

 کینرژیسیگل یهاناپسیستراکم  در نخاع و ساقه مغز،

مغز را  نییپا ینواح تیاهم بسیار باال است و این مسئله

                                                           
Intracerebroventricular Injection1  
Intraperitoneal Injection2  

دهد یاخذ غذا نشان م یرو گلیسین ریدر خصوص تاث

(4.) 

 یهاانهیاز پا یهنگام آزادساز نیسیگلنوروترانسمیتر 

کانال وارد شکاف سیناپسی شده و سبب باز شدن ،یمهار

پس  هاینورون هیپرپالریزه شدن وکلر  ونی یاه

  (.5)شود ی میناپسیس

 3βو  1β  ،2βهای بتا آدرنرژیک به سه دسته گیرنده

های اندازی بسیاری از واکنششوند و سبب راهتقسیم می

(. به 6گردنند و روی اشتها نیز اثر دارند )متابولیک می

ی های گلیسین داراتازگی مشخص شده است گیرنده

نقش تعدیل کننده عصبی یا نورومدوالتوری هستند. یافته

های نشان داد گیرنده 2017های یک بررسی در سال 

گلیسین سبب تعدیل آزادسازی آدرنالین و نورآدرنالین می

های شوند و نقش بسیار مهمی در کنترل کارکرد سیناپس

های گلیسین (. چگونگی اثر گیرنده7آدرنرژیک مغز دارند )

های آدرنرژیک مغز هنوز ناشناخته مانده است. ناپسو سی

های گلیسین با در گذشته تداخل آگونیست گیرنده

(. 8داروهای ضد افسردگی آدرنرژیک ثابت شده است )

های صحرایی معتاد به الکل نتایج یک بررسی در موش

های  گلیسینرژیک در تغییر سطح نشان داد آگونیست

مصرف اتانول نقش دارند  های مغز و کاهشکاتکول آمین

های های گلیسین و آگونیست(. بررسی تداخل گیرنده9)

تواند به ساخت داروهای آدرنرژیک در کنترل اشتها می

 یاطالعات کم جدید موثر بر اشتها کمک کند. از آنجا که

در بتا آدرنرژیک  یهارندهیو گ نیسیگلتداخل در مورد 

تداخل  شده تا یعمطالعه س نیدر ا .اخذ غذا وجود دارد

 اخذ غذا در محیطی میدر تنظاحتمالی این دو گیرنده 

 موش صحرایی مشخص شود.

 هامواد و روش

پژوهش حاضر بر اساس طرح پژوهشی مصوب دانشگاه 

مطالعه  روش علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و به
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سر موش صحرایی  40ی انجام شد. در این تحقیق از تجرب

گروه مساوی  4( که به گرم 300-250نر نژاد ویستار )

تقسیم شده بودند استفاده شد. در صورت بروز بیماری یا 

های سالم جایگزین میهای بیمار با موشموش ،عفونت

بندی بر اساس مطالعات شدند. حجم نمونه و نحوه گروه

(. جهت رعایت مالحظات 11و10قبلی انتخاب گردید )

تایید معاونت پژوهشی به ها نحوه انجام آزمایش ،اخالقی

 "دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با کد 

 رسید. "07-1394-03

مرحله انجام شد و فاصله بین هر  4مطالعه حاضر در 

های مجزا و ها در قفسروز بود. هر کدام از موش 3مرحله 

در شرایط استاندارد نگهداری شدند. قبل از شروع هر 

ساعت در شرایط محرومیت  12ها به مدت مرحله موش

 غذایی با دسترسی به آب قرار گرفتند.

بر اخذ  نیسیگل صفاقی داخل قیتزراثر مرحله  نیدر اول

 روش تزریق به این صورت بود که گروهشد.  یابیارز غذا

و سپس در  دریافت کرد نیاز سال ml 5/0 قیتزر دو ،شاهد

 نیسال ml 5/0ابتدا  سوم و چهارم، ودوم  هایگروه

 نیسیگل ml 5/0 ،به ترتیبو سپس  صفاقیبصورت داخل 

 و  200 ،100با دوز  ایاالت متحده( ،)شرکت سیگما

mg/kg 400  .را دریافت کردند 

 نیکنیاستر تزریق داخل صفاقیمرحله اثر  نیدوم در

پس  یهارندهیگ یرقابت ستی)آنتاگون دیدروکلریه

دوز  با ایاالت متحده( ،)شرکت سیگما( نیسیگل یناپسیس

روش تزریق مشابه . بررسی شد mg/kg8/0 و 4/0 ،2/0

 قیتزر شپیمرحله اثر  سومیندر مرحله قبل بود. 

بررسی  نیسیاز گل یناش ایرفتار تغذیهبر  ایزوپروترنول

 شد.

گروه شاهد  های صحراییدر مرحله سوم آزمایش به موش

های را دریافت کردند. موش نیاز سال ml 5/0 قیتزر 2

را  گلیسین ml 5/0سالین و ml 5/0 ،دومروه گ صحرایی

 های گروه سومدریافت کردند. به موش mg/kg  100دوز با

ml 5/0  وسالین ml 5/0 ایزوپرترنول )شرکت سیگما، 

های به موش .تزریق شد mg/kg 2 با دوز ایاالت متحده(

و سپس mg/kg 2گروه چهارم ابتدا ایزوپرترنول با دوز 

 تزریق شد.mg/kg  100را با دوز نیسیگل

گروه شاهد های صحرایی موش ،در مرحله چهارم آزمایش

 ml ،دومگروه های صحرایی را دریافت کردند. موش نیسال

)شرکت  دیدروکلریه نیکنیاسترلیتر ml 5/0سالین و  5/0

دریافت  mg/kg  8/0دوز را بامتحده(  االتیا گما،یس

 ml 5/0 وسالین ml 5/0 گروه سوم هایکردند. به موش

 ایاالت متحده( با دوز ،ایزوپرترنول )شرکت سیگما تریل

mg/kg 2 های گروه چهارم ابتدا به موش .تزریق شد

 نیکنیاسترو سپس  mg/kg 2ایزوپرترنول با دوز 

تزریق شد. اخذ غذای  mg/kg  8/0با دوز دیدروکلریه

و  120٬ 60های زمانی های صحرایی در دورهتجمعی موش

 شد.  دقیقه سنجش 180

 زیآنالو به روش  SPSS افزار آماریها با استفاده از نرمداده

 تکمیلیاز آزمون شدند.  لیو تحل هیطرفه تجزکی انسیوار

 تفاوت مشخص کردن وجود یا عدم وجود یبراتوکی 

به عنوان  P>05/0مقادیر  .شدها استفاده گروه نیدار بیمعن

 .ها تعیین شددار بین گروهحد تفاوت معنی

 هایافته

با  نیسیداخل صفاقی گل قیتزر ،در مرحله اول آزمایش 

در تمام دقایق پس از تزریق  mg/kg 200و  100دوزهای

 . (P<05/0) (1جدول )دریافت غذا را افزایش داد 
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های همچنین در این مرحله دوز باالی گلیسن در زمان

دقیقه پس از تزریق سبب افزایش معنی 180و  120 ،60

تزریق استریکنین با دوز  ،ذا شد. در مرحله دومدار اخذ غ

دار بر دریافت غذا نداشت تاثیر معنی mg/kg4/0 و 2/0

 (.P>05/0) (2جدول )

 

 های مختلف در زمان گلیسین انحراف معیار اخذ غذای تجمعی پس از تزریق داخل بطن مغزی ±میانگین -1جدول

 زمان )دقیقه(                      

 180 120 60 گروه

 5/2a± 1 6 a ±0/6 7/6 a ±1/1 سالین+سالین

 mg/kg 100 7/6 b ± 1/5 8/5b ± 1/4 9/2b ±0/9گلیسین                              

 mg/kg 200 7/5 b  ±1 8/2b  ±1 9/9b ±1/6گلیسین                              

 mg/kg 400 8/1 b  ± 1/1 8/9b ± 1/1 9/7b ±1/3گلیسین                              

 (P<05/0)دار هستند یاختالف معن یاند دارامشترک نشان داده شده ریکه با حروف غ یدر هر ستون اعداد

 

 های مختلف در زمان دیدروکلریه نیکنیاسترانحراف معیار اخذ غذای تجمعی پس از تزریق داخل صفاقی  ±میانگین -2جدول

 زمان )دقیقه(                      

 180 120 60 گروه

 a± 1/1 8/3 a ±1/4 9/6 a ±1/5 6/9 سالین+سالین

 mg/kg1/0 6/8 a ± 1 7/8 a ± 1 8/5a ±1 استریکنین+ سالین

لین استریکنین+ سا  mg/kg2/0 6/6 a  ±1/1 7/6a  ±1/4 8/4a ±1/3 

 mg/kg4/0 6/5 a  ± 0/8 6/6b ± 0/8 7/2b ±1/2 استریکنین+ سالین

 (P<05/0)دار هستند یاختالف معن یاند دارامشترک نشان داده شده ریکه با حروف غ یهر ستون اعداددر 

 

 ستیآنتا گونبه عنوان  (mg/kg8/0دوز باالی استریکنین )

اخذ غذا را در  نیسیگل یناپسیپس س یهارندهیگ یرقابت

. (P<05/0دار کاهش داد )بطور معنی 180و  120دقایق 

اثر تزریق داخل صفاقی گلیسین  ،م آزمایشدر مرحله سو

ای که ای مشابه مرحله اول بود بگونهبر رفتار تغذیه

میانگین غذای مصرفی در تمام دقایق پس از تزریق داخل 

. (P<05/0) (3جدول )صفاقی گلیسین افزایش یافت 
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 های مختلفدر زمان نیسیگل اقیاخذ غذای ناشی از تزریق داخل صفبر  ایزوپروترنول قیتزر شیاثر پ -3جدول

 زمان )دقیقه(                      

 180 120 60 گروه

 a± 2 7/7 a ±2/1 8/2 a ±1/6 7/4 سالین+سالین

 b ± 1/1 10b ± 1/2 10/4b ±1/4 9/5 نی+گلس نیسال

 c  ±0/7 5/7c  ±0/6 5/9c ±0/8 5/5 زوپرترنولی+ ا نیسال

 b  ± 0/9 9/3b ± 1/4 9/3b ±1/4 9/2 نیسی+ گل زوپرترنولیا

 (P<05/0)دار هستند یاختالف معن یاند دارامشترک نشان داده شده ریکه با حروف غ یدر هر ستون اعداد

 

از سوی دیگر تزریق داخل صفاقی ایزوپروترنول اخذ غذا را 

(. عالوه بر P<05/0) (3جدول )دار کاهش داد بطور معنی

ایزوپروترنول نتوانست اثر  پیش تزریق ،این در مرحله سوم

ای که میانگین افزاینده اشتهای گلیسین را مهار کند بگونه

اخذ غذا در گروهی که ایزوپرترنول و گلیسین را با هم 

دار از گروه کنترل بیشتر دریافت کرده بودند بطور معنی

 (.  P<05/0) (3جدول )بود 

ول در مرحله چهارم آزمایش تزریق داخل صفاقی ایزوپرترن

دار کاهش داد که مشابه نتایج دریافت غذا را بطور معنی

(. همچنین در این P<05/0) (4جدول )مرحله قبل بود 

دار کاهش مرحله تزریق استریکنین اخذ غذا را بطور معنی

داد اما بین گروه دریافت کننده استریکنین و ایزوپرترنول 

ود دار وجو گروه دریافت کننده استریکنین اختالف معنی

 (.P>05/0) (4جدول )نداشت 

های استریکنین هیدروکلرید در زمان اخذ غذای ناشی از تزریق داخل صفاقیبر ایزوپروترنول  قیتزر شیاثر پ -4جدول

 زمان )دقیقه(                       مختلف

 180 120 60 گروه

 a± 1 9/7 a± 1/7 10 a± 1/4 6/8 نی+ سال نیسال

 7/8a ± 0/7 8b ± 1 8/2b± 0/8 نیکنی+استر نیسال

 b  ±0/4 6/5c ±0/8 6/6c ±0/9 5/1 زوپرترنولی+ ا نیسال

 a  ± 1 8/4 b ±0/6 8/6 b ± 0/7 8/1 نیکنی+ استر زوپرترنولیا

 (P<05/0)دار هستند یاختالف معن یاند دارامشترک نشان داده شده ریکه با حروف غ یدر هر ستون اعداد

 

 بحث 

ترین نوروترانسمیترهای مغز است و همگلیسین یکی از م

های نقش مهمی در برقراری ارتباط سیناپسی بین قسمت

مطالعات صورت (. 11مختلف مغز و نخاع برعهده دارد )

گلیسین نقش مهمی  دهد کهیگرفته در گذشته نشان م

ای در پرندگان و پستانداران بر عهده در کنترل رفتار تغذیه

 در یکینرژیسیگل یهاناپسیس (. فراوانی13و12دارد )

 نییپا ینواح تی، اهمپل مغزینخاع و  های مختلفبخش
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یاخذ غذا نشان م یرو گلیسین ریمغز را در خصوص تاث

نتایج بررسی حاضر نشان داد تجویز  .(16-14) دهد

های بتا آدرنرژیک اخذ غذا را آگونیست غیرانتخابی گیرنده

ک به عنوان های بتا آدرنرژیدهد. آگونیستکاهش می

ای دارند و نتایج بررسی کاهنده اشتها کاربرد گسترده

(. 17های گذشته بود )حاضر از این نظر موید پژوهش

هچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد تجویز گلیسین می

تواند اشتها را در موش صحرایی افزایش دهد و این اثر 

های قبلی نشان داده است وابسته به دوز نیست. پژوهش

لیسین در روده باریک از راه انتشار تسهیل شده بازجذب گ

 (.18باشد )شود و این فرایند دارای حداکثر جذب میمی

نتایج بررسی حاضر نشان داد جذب گلیسین از راه داخل 

ای که با صفاقی نیز دارای حداکثر جذب است بگونه

افزایش دوز عمال تغییری در اثر بیولوژیک گلیسین 

د البته اثبات این فرضیه نیازمند پژوهششومشاهده نمی

 های بیشتر است.

های بتا آدرنرژیک نقش مهمی در کنترل رفتار گیرنده

(. در مطالعات قبلی 19ای و احساس تشنگی دارند )تغذیه

تزریق داخل وریدی ایزوپروترنول )آگونسیت بتا 

های صحرایی بالغ موجب کاهش آدرنرژیک( در موش

های رسد که در هیپوتاالموس موشیاشتها شد. به نظر م

صحرایی یک سیستم آدرنرژیک متشکل از دو گیرنده آلفا 

و بتا وجود داشته باشد که در تنظیم گرسنگی بصورت 

کنند. این رابطه بین آنتاگونسیتی با هم همکاری می

سیستم گرسنگی آلفا آدرنرژیک که سبب تحریک حیوان 

بتا آدرنرژیک که شود با سیستم سیری به غذا خوردن می

 (.20شود برقرار است )سبب ایجاد احساس سیری می

های ترشح ی نورونهاانهیاز پا یآزادسازگلیسین پس از 

 یکه در غشا مخصوص یهارندهی، به گکننده گلیسین

پس از اتصال . شودمتصل میقرار دارند،  یناپسیپس س

نورون های منفی کلر سبب ورود یون، گلیسین 

شود. ی میناپسیپس س ه شدن نورونهیپرپالریز

هیپرپالریزه شدن نورون پس سیناپسی در نتیجه تحریک 

های حساس به استریکنین سبب کاهش تحریک گیرنده

های دستگاه عصبی مرکزی و بویژه نخاع میپذیری نورون

شود. در مطالعه حاضر تزریق محیطی گلیسین دریافت 

ین مهار غذا را در موش صحرایی افزایش داد. همچن

های پس سیناپسی گلیسین بوسیله تزریق محیطی گیرنده

استریکنین هیدروکلرید اخذ غذای تجمعی را کاهش داد. 

(. 21نتایج این بررسی با نتایج مطالعات قبلی همسو است )

پیش تزریق ایزوپروترنول  ،همچنین در این بررسی

نتوانست از اثر کاهنده اشتهای استریکنین هیدروکلرید 

افزاینده  گفت اثرات توانمی نیبنابرایری کند. جلوگ

بتا آدرنرژیک نمی یهارندهیگ ریتحت تاث نیسیگل اشتهای

  باشد.

عنوان ه ب نیسیدهد که گلیحاصله نشان مپژوهش  جینتا 

مطرح  موش صحراییعامل مهار کننده اخذ غذا در  کی

بر  نیسیگل یکینقش تحر توان گفت.  همچنین میاست

 نیا یتریبه نقش نروترانسم ییموش صحرا اخذ غذا در

 یبه نقش نرومدوالتور یماده مربوط است و ارتباط

ای بگونهپژوهش  نیامراحل سوم و چهارم ندارد.  نیسیگل

 های بتا آدر نرژیک وتداخل احتمالی گیرنده طراحی شد تا

 بررسی شود. موش صحراییاخذ غذا در  زانیبر م نیسیگل

در  نیکنیاستر صفاقیداخل  قیصورت که با تزر نیبد

تا  دیمهار گرد نیسیگل یناپسیپس س یهارندهیگ قتیحق

مهار شود.  کاهنده اشتهای ایزوپرترنول اثر بیترت نیبد

اخذ  یرو یداریاثر معن چیه قیتزر نیدر عمل ا یول

توان می. (P<05/0) نداشت های صحراییی موشغذا

لوژیک گیرندهگیری کرد که انسداد فارماکواینگونه نتیجه

تواند اغذای ناشی از نمی های پس سیناپسی گلیسین

در بررسی  های بتا آدرنرژیک را تغییر دهد.آگونیست

های بتا حاضر پیش تزریق آگونیست غیر انتخابی گیرنده
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 قیاز تزر یناش یغذا اخذ از افزایش نتوانستآدرنرژیک 

های پژوهش میبا توجه به یافته. جلوگیری کند نیسیگل

بر  نیسیگل اثر نوروترانسمیترکه  گیری کردتوان نتیجه

موش صحرایی ارتباطی به تحریک یا مهار در  اخذ غذا

های بتا آدرنرژیک ندارد. به عبارت دیگر گیرندهگیرنده

های گلیسین هر کدام از های بتا آدرنرژیک و گیرنده

گذارند. در مسیرهای عصبی جداگانه بر اشتها اثر می

به  AP5 –DLقبلی تزریق داخل بطن مغزی  هایبررسی

گلوتامات توانست  NMDA یهارندهیگ ستیآنتاگونعنوان 

اثرات کاهنده اشتهای گلیسین را در پرندگان مهار کند که 

دهد اثر گلیسین بر رفتار تغذیه ای در پرندگان نشان می

های . بررسی است نیسیگل ینقش نرومدوالتورمربوط به 

ی ناپسیپس س یهادر نرونت که قبل نشان داده اس

 یستیکوآگونبه عنوان  نیسیگلدستگاه عصبی مرکزی 

کند عمل میگلوتامات  NMDA کیونوتروپی یهارندهیگ

(. نتایج بررسی حاجی نژاد و همکاران نشان داد اثرات 22)

ای بصورت مستقل از های گلیسین بر رفتار تغذیهگیرنده

(. از محدودیت23گردد )های کانابینوئید اعمال میگیرنده

گیری هورمونتوان به عدم اندازههای مطالعه حاضر می

های مرتبط با اشتها مانند لپتین و گرلین اشاره کرد. 

های آینده عالوه بر هورمونشود در بررسیپیشنهاد می

 های مرتبط با اشتها مانند های لپتین و گرلین بیان ژن

POMC.سنجش گردد  

 گیری نتیجه

توان گفت گلیسین سبب افزایش اخذ غذا در موش می 

باشد. از شود و این اثر وابسته به دوز نمیصحرایی می

سوی دیگر اثرات گلیسین و ایزوپرترنول بر اشتها بطور 

دهد هر دو گردد که نشان میمستقل از هم اعمال می

 سیستم از مسیرهای متفاوت بر اشتها تاثیر دارند.

 تشکر و قدردانی

ه این مطالعه ازمحل اعتبارات طرح پژوهشی مصوب هزین 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

تاریخ تصویب  "03-1394-07 "ساری با شماره کد 

تامین شد. از زحمات آقای مهدی میر شکار 5/10/1394

ها و جناب آقای محمود صالحی برای آنالیز آماری داده

و پرورش حیوانات  مقدم مسئول مرکز نگهداری

 شود.آزمایشگاهی دانشگاه زابل تشکر می
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