
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 طبّ جنوب دوماهنامه

 پزشكي خليج فارس -پژوهشكده زيست

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

  (9991آذر و دی ) 989 –999صفحه  ، 5 شمارههجدهم، سال 
 

 

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب نشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(،دا ،سه راه اراج ،نیاوران ،تهران *

Email:h.sahraei@bmsu.ac.ir 

 

 
 

 کوچک موش در مزمن استرس يکيمتابول ميعال بر متناوب هيتغذ ريتاث

 NMRI نژاد ماده يشگاهيآزما
 

 ،9 احترام نيزر یبدر ،9 نامور ينيحس السادات فاطمه ،9 یخسرو ميمر ،9 یقنبر زهرا

 *9 ييصحرا تيهدا ،9 انيسراح ديناه

 

 رانيا تهران، شمال، تهران واحد ياسالم آزاد دانشگاه ،يستيز علوم دانشكده ،يشناس ستيز روهگ 9
 رانيا تهران، اهلل)عج(، ةيبق يشكپز علوم دانشگاه اعصاب، علوم قاتيتحق مرکز 9

 

 (95/8/99 مقاله: پذيرش -1/6/99 مقاله: )دريافت
 

 

 چكيده
 محور تيفعال بر یورود یکالر کاهش اثر تاکنون اما شود. منجر يعصب دستگاه تيفعال بهبود به تواند يم يافتيدر یکالر کاهش :زمينه

 نيا در است. نگرفته قرار مطالعه مورد است استرس به يده پاسخ ينياندوکر -یمغز محور نيتر مهم که آدرنال -زيپوفيه -پوتاالموسيه

 م.يداد قرار يبررس مورد را استرس يكيمتابول عالئم بر متناوب( هي)تغذ یورود یکالر کاهش اثر قيتحق

 و آب کنترل گروه شد. ميتقس ييتا 2 گروه 1 به گرم 92±9 يوزن نيانگيم با ماده يشگاهيآزما کوچک یها موش :ها روش و مواد

 1 مدت به سپس و شدند محروم غذا از ساعت 9 روز هر و هفته کي مدت به دوم گروه دند.يند استرس و کردند افتيدر يکاف یغذا

 و شدند محروم غذا از ساعت 9 روز هر و هفته کي مدت به تنها سوم گروه گرفتند. قرار پا کف يكيالكتر شوک استرس تحت روز

 يخون نمونه واناتيح يتمام از ها شيآزما انيپا کردند.در افتيدر يكيالكتر شوک روز 1 مدت به اما داشتند یعاد هيتغذ چهارم گروه

 شد. گرفته كوسترونيکورت سنجش جهت

 متناوب هيتغذ که يحال در شد کنترل گروه به نسبت پالسما كوسترونيکورت سطح شيافزا سبب متناوب هيتغذ و استرس ها: يافته

 داد کاهش را غذا مصرف استرس .نداشت شيافزا کنترل گروه به نسبت پالسما كوسترونيکورت غلظت شد همراه استرس با که يهنگام

 داد، کاهش را خوردن غذا در ريتاخ زمان متناوب هيتغذ و استرس .ديگرد هيتغذ شيافزا باعث استرس بدون اي همراه متناوب هيتغذ اما

 وزن بر یريتاث متناوب هيتغذ و استرس افت.ي شيافزا خوردن غذا در ريخأت زمان شد همراه استرس با متناوب هيتغذ که يهنگام اما

 تجربه را استرس با همراه متناوب هيتغذ که يگروه اي و متناوب هيتغذ استرس، که يگروه در يدفع مواد ن،يهمچ .نداشتند واناتيح

 .کرد دايپ کاهش کردند،

 کاهش در مهار نيا شوند. مهار واناتيح در يكيمتابول یها پاسخ بروز در استرس اثر تا شد سبب متناوب هيتغذ :گيری نتيجه

  د.يگرد مشخص وزن شيافزا و هيتغذ كوسترون،يکورت

 ماده موش پالسما، كوسترونيکورت مزمن، استرس متناوب، هيتغذ کليدی: واژگان
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 مقدمه

 بدن و مغز آن در که دانند یم ذهن از یحالت را استرس

 يبرا کيولوژيزیف يها پاسخ و شده ریدرگ دو هر

 يها استرس (.1) شود یم فعال ديجد تیوضع با تطابق

 کيولوژيزیف يها سمیمکان رییتغ با توانند یم مزمن

 يها حالت بروز باعث استرس، با تطابق

 مرتبط يها يماریب بروز شانس و شده کيولوژيزیپاتوف

 نیشیپ مطالعات (.1) دهند شيافزا را استرس با

 نیح در شده رها يها هورمون که کنند یم مشخص

 احتمال نينفر ینوراپ و زولیکورت مانند مزمن استرس

 ،یعروق – یقلب يها يماریب مانند يیها يماریب بروز

 شيافزا را کیمتابول و ،یروان -یعصب ،یمنيا خود

 -پوتاالموسیه محور شدن فعال (.2-4) دهند یم

 زین و نیوتانسيآنژ -نیرن ستمیس و آدرنال -زیپوفیه

 يریگ شکل در يدیکل نقش اتونوم یعصب دستگاه

 يیترهاینوروترنسم (.6 و 5) دارند یاسترس يها پاسخ

 و (CRF) نیکوتروپیکورت کنند رها فاکتور مانند

 يها هورمون زین و ،يمغز نينفر ینوراپ

 در که یطیمح يها نیآم کاتکول و يدیکوئیگلوکوکورت

 یتمام توانند یم واقع در شوند یم آزاد استرس هنگام

  (.7) دهند قرار ریثأت تحت را بدن يها سلول

 آنکه بدون يانرژ يورود کاهش را يیغذا تيمحدود

 هيتغذ سوء اي ازین مورد یاساس مواد کاهش باعث

 نوع نيا که اند داده نشان (.8) اند کرده فيتعر گردد،

 تیوضع بهبود باعث يورود يکالر در تيمحدود

 یمنيا دستگاه يداريپا (،9) يریپ در ریخأت و یسالمت

 یمنيا خود يروندها کاهش (،11) حالت نيبهتر در

 يماریب بهبود (،12 و 11) انسان و یوانیح يها مدل در

 در یعصب ستمیس تيتقو (،14 و 11) تیلیانسفالوم

 یزائ عصب کيتحر و یعصب مختلف سموم مقابل

 يکالر تيمحدود که است شده داده نشان شود. (15)

 یشناخت يها تیفعال تيتقو باعث تواند یم يورود

 رفتن باال از یناش يمغز يها بيتخر کاهش و مغز

 تيمحدود که گفت ديبا تينها در (.16) گردد سن

 و مغز سالمت بهبود باعث تواند یم يورود يکالر

 نسونیپارک مر،يآلزا مانند يیها يماریب عوارض کاهش

 يمغز سکته عوارض زین و شده نگتونیهانت يماریب و

  دهد یم کاهش ها انسان و یوانیح يها مدل در را

  (.18 و 17)

 توسط ATP دیتول یتوانائ GLUC (19،) هينظر طبق

 در استرس با مقابله راه نيتر مهم ها سلول يتوکندریم

 گر،يد يسو از (.19) است مغز ژهيو هب و بدن

 موجب استرس نیح در شده دیتول آزاد يها کاليراد

 ATP دیتول یتوانائ و شده ویداتیاکس استرس بروز

 منبع نيشتریب (.21) دهند یم کاهش را يتوکندریم

 یطیمح يکالر منابع آزاد، يها کاليراد دیتول يبرا

 به استرس از بعد اي و نیح در هيتغذ با که باشند یم

 فوق، شده مطرح موارد به توجه با (.21) رسند یم بدن

 منابع کاهش با متناوب هيتغذ که داشت انتظار توان یم

 ستمیس عملکرد کاهش در احتماالً دسترس، در يکالر

 نيا در منظور، نیهم به باشد. ثرؤم زین به بدن یاسترس

 موش در مزمن استرس بر متناوب هيتغذ ریثأت مطالعه

 گرفت. قرار یبررس مورد ماده یشگاهيآزما کوچک

 استرس به نسبت ماده يها موش که کرد عنوان یستيبا

 ها آن پاسخ و دارند نر يها موش از يشتریب تیحساس

  (.21) باشد یم نر يها موش پاسخ از تر يقو استرس به
 

 ها مواد و روش
 ماده یشگاهيآزما کوچک يها موش از قیتحق نيا در

 .شد استفاده گرم 27±1 یوزن نیانگیم با NMRI نژاد

 -يیروشنا دوره با يیتا 7 يها قفس در واناتیح

 شده کنترل حرارت درجه و ساعته 12 یکيتار
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C˚24-22 در .شدند یم ينگهدار یکاف يغذا و آب و 

 قرار استفاده مورد وانیح سر 7 شيآزما يسر هر

 کي خود طیمح با سازش جهت واناتیح و گرفت

 منتقل شيآزما طیمح به شيآزما شروع از قبل هفته

 ثبت شيآزما یط در واناتیح يغذا مقدار .شدند

 یواژن ریاسم ها شيآزما شروع در واناتیح از شد. یم

 یتمام شد. نییتع ها آن در یجنس کلیس روز و هیته

 استروس( )پرو یجنس کلیس اول روز در واناتیح

  گرفتند. قرار شيآزما مورد

 قرار ريز يها گروه در واناتیح قاتیتحق انجام منظور به

 يغذا و آب از و بود کنترل گروه که اول گروه گرفتند:

 دند.يد ینم استرس و کرده استفاده یکاف مقدار به يعاد

 )از ساعت 2 مدت به روز هر ش،يآزما گروه اي دوم گروه

 کي از بعد و شدند یم محروم غذا از (11-12 ساعت

 نیب در واناتی)ح یتصادف طور به روز 4 مدت به هفته

 که صورت نيا به گرفتند. یم استرس 16 یال 11 ساعت

 بعد روز ،14 ساعت گريد روز ،11 ساعت روز کي

 شد یم باعث کار نيا ،16 ساعت آخر روز و 15 ساعت

 به نشوند( یشرط استرس القاء زمان به نسبت واناتیح تا

 افتيدر پا کف یکيالکتر شوک استرس ساعت 1 مدت

 با داشتند اول گروه مشابه یطيشرا سوم، گروه .کردند یم

 غذا از ساعت 2 روز هر هفته کي مدت به که تفاوت نيا

 و آب اول گروه همانند چهارم، گروه .شدند یم محروم

 بار هر و روز 4 مدت به اما کردند افتيدر يعاد يغذا

  .گرفتند قرار استرس معرض در ساعت کي مدت به

 Communication Box دستگاه توسط استرس

 واناتیح به ران(يا تهران،-صنعت برج شرکت )ساخت

 مجزا قسمت 9 از متشکل دستگاه نيا شد، القا

 جنس از ارتفاع(×عرض×)طول متر( یسانت 51×16×16)

 لیاست يها لهیم يدارا دستگاه کف بود. گالس یپلکس

 هم از يمتر یسانت 1/1 فواصل در که بود (mm4 قطر به)

 متصل وتریکامپ به که يژنراتور به ها لهیم نيا داشتند. قرار

 61 ولتاژ ) شوک القا مدت و ولتاژ و شده وصل است

 توسط (هیثان 111 مدت به و هرتز 11 فرکانس ولت، یلیم

 کف یکيالکتر شوک قیتحق نيا در .شد یم نییتع کاربر

 نحوه .شد القا 11-16 ساعات نیب یتصادف صورت به پا

 هيتغذ ساعت با که شد یم میتنظ يا گونه به استرس القا

 کي واناتیح باشد. نداشته تداخل واناتیح متناوب

 اتاق به طیمح با سازش منظور به شيآزما از قبل ساعت

 یکيالکتر شوک قهیدق 21 از پس و شدند منتقل شيآزما

 در قهیدق 21 مدت به واناتیح شوک اتمام از پس شد القا

 .شدند منتقل خود يها قفس به سپس ماندند یباق دستگاه

 القا بدون قهیدق 61 مدت به زین کنترل گروه واناتیح

 صورت به واناتیح) گرفتند قرار دستگاه در شوک

 پس (.گرفتند قرار استرس و کنترل يها گروه در یتصادف

 نیکتام يباال دوز با واناتیح ها، شيآزما شدن لیتکم از

 از استرس چهارم و اول روز در نیهمچن شدند، کشته

 عنوان )به کوسترونیکورت سطح راتییتغ جهت واناتیح

 واناتیح چشم گوشه از یخون نمونه استرس( از ياریمع

(Retro-Orbital Sinus) و کار سهولت لیدل )به 

 و شد هیته شد( یم وارد واناتیح به که يکمتر استرس

 تیک از استفاده با و زاياال روش از استفاده با

 قرار یبررس مورد آلمان( ،DRG) کوسترونیکورت

 غذا در ریخأت زمان وانات،یح وزن راتییتغ .گرفت

 یافتيدر يغذا زانیم و یدفع مواد زانیم راتییتغ خوردن،

  شدند. يریگ اندازه قیتحق يرهایمتغ ريسا عنوان به

 استاندارد اریمع انحراف ±نیانگیم صورت به اطالعات

 از ها داده لیتحل و هيتجز يبرا شدند. انیب فوق يرهایمتغ

  دوطرفه انسيوار زیآنال و T-test يآمار آزمون

(ANOVA Two Way) استفاده یتوک تست همراه به 

 يدار یمعن مرز عنوان به( P<15/1) حاالت تمام در شد.

 شد. یتلق
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 ها افتهي
 كوسترونيکورت زانيم بر متناوب هيتغذ نقش يبررس -

 استرس حضور عدم و حضور در پالسما

 کوسترونیکورت شد، گفته ها روش بخش در که طور همان

 چهارم روز در استرس از ينماد عنوان به پالسما

 موجب استرس که داد نشان جينتا شد. يریگ اندازه

 گروه به نسبت پالسما کوسترونیکورت زانیم شيافزا

 شيافزا موجب زین متناوب هيتغذ ن،یهمچن شد. کنترل

 کنترل گروه به نسبت پالسما کوسترونیکورت زانیم

 هيتغذ که یگروه در استرس آنکه جالب نکته د.يگرد

 غلظت شيافزا باعث نتوانست داشتند متناوب

 (.1 نمودار) شود پالسما کوسترونیکورت
 

 
 

 

هاي آزمايشگاهی ماده در  ( تغییرات میزان کورتیکوسترون پالسماي خون موش1نمودار 

هاي مختلف آزمايش. به منظور سنجش سطح کورتیکوسترون پالسما از گوشه  گروه

چشم تمامی حیوانات گروه کنترل و آزمايش قبل و بعد از انجام آزمايش خونگیري شد. 

 >P**11/1و  >P*15/1باشد.  سر حیوان می 7اطالعات مربوط به تغییرات مزبور در 

 باشد. نسبت به گروه استرس و/ يا گروه کنترل می

 

 در يافتيدر یغذا زانيم بر متناوب هيتغذ ميرژ ريتاث -

  استرس حضور عدم و حضور

 یافتيدر يغذا زانیم پژوهش، نيا يبعد قسمت در

 که داد، نشان جينتا شد. يریگ اندازه واناتیح توسط

 در اما شد، واناتیح در غذا مصرف کاهش باعث استرس

 افتيدر بدون اي همراه متناوب هيتغذ تحت که یگروه

 استرس فقط که یگروه با سهيمقا در بودند استرس

  شد مشاهده هيتغذ بهبود روند کرد، یم افتيدر

 (.2 نمودار)

 
 

عدم حضور ( تأثیر رژيم تغذيه متناوب بر میزان غذاي دريافتی در حضور و 2نمودار 

 24ها از نظر میزان مصرف غذا به صورت هر  استرس. حیوانات پس از شروع آزمايش

سر  7ساعت يکبار مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات مربوط به تغییرات مزبور در 

نسبت به گروه استرس و/يا  >P***111/1و  >P**11/1و  >P*15/1باشد.  حیوان می

 باشد. گروه کنترل می
 

 حضور عدم و حضور در متناوب هيتغذ نقش -

 خوردن غذا در ريتاخ زمان بر استرس

 به واناتیح شدن بازگردانده و استرس، خاتمه از پس

 محاسبه هيتغذ به شروع زمان ،ينگهدار يها محل

 زمان کاهش باعث استرس يالقا که داد نشان جينتاشد.

 متناوب هيتغذ نیهمچن .شد خوردن غذا در ریتأخ

 غذا در ریخأت زمان در يریچشمگ کاهش باعث

 مانز یشيآزما گروه در گر،يد يسو از د.يگرد خوردن

 افتي يریچشمگ شيافزا خوردن غذا در ریتأخ

  (.1نمودار )

 
 

بررسی نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور استرس بر زمان ( 9نمودار

نگهداري هاي  تاخیر در غذا خوردن. حیوانات پس از برگشت داده شدن به قفس

اطالعات مربوط به  از نظر زمان شروع به تغذيه مورد بررسی قرار گرفتند.

نسبت به  >P***111/1و  >P*15/1باشد.  سر حیوان می 7تغییرات مزبور در 

 باشد. گروه استرس و/يا گروه کنترل می
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 عدم و حضور در متناوب هيتغذ اثر يبررس -

 واناتيح یريگ وزن بر استرس حضور

 ریثأت يآمار نظر از استرس که ندداد نشان جينتا

 در نیهمچن نداشت. واناتیح وزن بر ياديز

 زین استرس بدون اي همراه متناوب هيتغذ يها گروه

  (.4 نمودار) آمد دست هب جهینت نیهم
 

 
 

( نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور استرس بر 4نمودار 

هاي  داده شدن به قفسگیري حیوانات. حیوانات پس از برگشت  وزن

نگهداري از نظر زمان شروع به تغذيه مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات 

 باشد. سر حیوان می 7مربوط به تغییرات مزبور در 

 
 حضور عدم و حضور در متناوب هيتغذ نقش -

 استرس نيح يدفع مواد زانيم بر استرس

 یدفع مواد زانیم قیتحق نيا آخر قسمت در

 انيپا تا دستگاه در ها آن يریقرارگ زمان از واناتیح

 که دادند نشان جينتا شد. يریگ اندازه استرس القا

 توسط یدفع مواد زانیم کاهش موجب استرس

 زین متناوب هيتغذ گر،يد يسو از د.يگرد واناتیح

 هيتغذ که یگروه و شد یدفع مواد کاهش سبب

 را يشتریب کاهش داشتند استرس با همراه متناوب

 .(5نمودار ) دادند نشان یدفع مواد زانیم در

 

 
 

( نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور استرس بر میزان مواد دفعی 5نمودار 

ها در دستگاه تا پايان  حین استرس. میزان مواد دفعی حیوانات از زمان قرارگیري آن

حیوان سر  7گیري شد. اطالعات مربوط به تغییرات مزبور در  القا استرس اندازه

 باشد. نسبت به گروه استرس و/يا گروه کنترل می >P**11/1و  >P*15/1باشد  می

 

 بحث
 خود چند هر متناوب هيتغذ که داد نشان ما قیتحق

 و کرده عمل یاسترس عامل کي عنوان به تواند یم

 کاهش باعث پالسما کوسترونیکورت شيافزا بر عالوه

 نیع در گردد، واناتیح در یدفع مواد کاهش و هيتغذ

 متناوب هيتغذ استرس نیح در که یواناتیح در حال

 شيافزا در استرس اثر کاهش باعث داشتند

 زانیم شيافزا و ه،يتغذ کاهش پالسما، کوسترونیکورت

 د.يگرد یدفع مواد

 یستيبا را جوندگان در استرس وجود نشانه نيتر مهم

 قیتحق در و دانست پالسما کوسترونیکورت شيافزا در

 به را امر نيا است. داده رخ اتفاق نیهم زین حاضر

 هیکل فوق -زیپوفیه -پوتاالموسیه ریمس کيتحر لیدل

(HPA) ترشح زانیم رفتن باال دنبال به و CRF از 

 پوتاالموسیه کوالريپاراونتر هسته کوچک يها سلول

 کيتحر هورمون ترشح شيافزا آن دنبال به که دانند یم

 یقدام زیپوفیه از (ACTH) هیکل فوق غده قشر کننده

 فوق غده از کوسترونیکورت ترشح و دیتول شيافزا و

 در که کرد دقت ديبا (.21و  22) شود یم سبب را هیکل

 را متناوب هيتغذ تجربه تنها که یگروه حاضر قیتحق
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 از را پالسما کوسترونیکورت شيافزا زین است داشته

 گرفتن قرار که رسد یم نظر به است. داده نشان خود

 خود کمتر يا هيتغذ امکانات با طیمح در واناتیح

 نيا که یهنگام اما شود، یم محسوب استرس ینوع

 رندیگ یم قرار گريد استرس کي معرض در واناتیح

 پالسما کوسترونیکورت سطح کاهش تعجب کمال در

 نيا که شود انیب نگونهيا است ممکن شود. یم مشاهده

 باعث و اند داشته هم مخالف اثر گريکدي با استرس دو

 شيافزا يجا به پالسما کوسترونیکورت که اند شده

 طبق که داشت نظر در ديبا اما کند، دایپ کاهش

 لیدل به مختلف يها استرس اثرات گذشته قاتیتحق

 گريکدي با شود یم کيتحر مغز در که یمشابه ریمس

 يرهایمس احتماالً مورد نيا در و (24) گردد یم جمع

 شوک استرس و متناوب هيتغذ ميرژ توسط یمشابه

 تواند یم استدالل کي شود. ینم القا پا کف یکيالکتر

 هیتخل را بدن يانرژ تواند یم استرس که باشد نگونهيا

 یسلول ATP ريذخا کاهش باعث لیدل نیهم به و کند

 با آنکه لیدل به متناوب هيتغذ گر،يد يسو از شود.

 استرس کي است، همراه بدن يانرز ريذخا کاهش

 وانیح به یاسترس اگر حال نيا در شود. یم محسوب

 است، محدود بدن يانرژ ريذخا چون شود، وارد

 از و ستین فراهم یبخوب استرس اثرات بروز امکان

 وجود هب استرس اثرات بروز در اخالل کي راه نيا

 يها سمیمکان که داشت نظر در ديبا نیهمچن د.يآ یم

 چندان زین یشناخت يعملکردها بر متناوب هيتغذ ریثأت

 شیب عملکردها نيا آنکه لیبدل اما ستین مشخص

 ارتباط مغز پوکمپیه قسمت با همه ازک يگاباارژ

 هيتغذ احتماالً که کرد انیب يحدود تا توان یم دارند

 فعال است توانسته مغز پوکمپیه کيتحر با متناوب

 25) کند مهار را کوالريپاراونتر هسته حد از شیب شدن

 از يمهار يرهایمس که است حیتوض به الزم (.26و 

 يیشناسا مغز در کوالريپاراونتر هسته به پوکامپیه

 کنند فايا را ینقش است ممکن نجايا در که اند شده

 بر متناوب هيتغذ ریثأت یبررس صورت هر در (.27)

 قاتیتحق در (HPA )محور استرس محور تیفعال

 نيا که داشت نظر در ديبا شود. یم هیتوص يبعد

 است ممکن و گرفته انجام ماده يها موش در قیتحق

 به ها تخمدان توسط شده ترشح یجنس يها هورمون

 دخالت ها پاسخ نيا میتنظ در زین استروژن خصوص

 دارد. شتریب قاتیتحق به ازین هم آن که باشد داشته

 واناتیح هيتغذ زانیم که داد نشان نیهمچن ما قیتحق

 از هيتغذ زانیم کنترل لیدل به متناوب هيتغذ گروه در

 با واناتیح که یهنگاه بود. کمتر کنترل گروه

 گرفتند قرار استرس معرض در غذا به آزاد یدسترس

 یول افتي کاهش شدت به ها آن در هيتغذ زانیم

 رینظ استرس از پس داشتند متناوب هيتغذ که یگروه

 تفاوت نيا کردند هيتغذ استرس یب هيتغذ گروه

 یآنوروکس متناوب هيتغذ که است آن دهنده نشان

 نيا گريد مفهوم است، برده نیب از را استرس از یناش

 يحدود تا توان یم متناوب هيتغذ با که است آن جمله

 با (.28) کرد يریجلوگ استرس یکیمتابول عوارض از

 در پالسما کوسترونیکورت شيافزا زانیم نکهيا به توجه

 کنترل گروه با يدار یمعن تفاوت یشيآزما گروه

 در احتماالً که کرد يریگ جهینت نگونهيا توان یم نداشت،

 افتيدر گروه به نسبت HPA محور تیفعال گروه نيا

 شيافزا آن دنبال هب که است بوده کمتر استرس کننده

  است. شده دهيد هيتغذ

 مزمن استرس که است شده مشخص یقبل قاتیتحق در

 در )هرچند است کیمتابول سندروم بروز ليدال از یکي

 نشد( مشاهده یچاق و واناتیح وزن شيافزا قیتحق نيا

 یاسترس ستمیس تیفعال که رسد یم نظر به (.11و  29)

 شده مهار متناوب هيتغذ توسط مزمن استرس بدنبال
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 نکته است. حاضر قیتحق مهم دستاورد کي نيا و است

 واناتیح خوردن غذا در ریخأت که بود نيا توجه جالب

 است یاسترس ستمیس تیفعال يها نشانه از یکي که

 يها گروه از کمتر اریبس متناوب هيتغذ گروه در (،11)

 با توان ینم را امر نيا بود. ما یشيآزما گروه و استرس

 نيا در حاضر مطالعات و کرد نییتب یقبل جينتا به توجه

 لیدل نیهم به کند ینم انیب را یروشن پاسخ نهیزم

 ديبا است. الزم جهینت نيا نییتب يبرا يشتریب مطالعات

 یوزن راتییتغ فوق راتییتغ تمام مرغ یعل که کرد توجه

 دهيد حاضر قیتحق در یشيآزما مختلف يها گروه در

 مزمن استرس بدنبال که دادند نشان یقبل مطالعات نشد.

 وابسته صورت ه)ب واناتیح در وزن شيافزا اي و کاهش

  (.11و  11) دهد یم رخ گونه( و نژاد و جنس به

 تحت واناتیح يریگ وزن در شيافزا يمقدار چند هر

 نيا اما شود. یم دهيد ها گروه هیبق به نسبت استرس

 و ستین دار یمعن ها گروه هیبق به نسبت شيافزا

 توجه یستيبا کرد. نظر اظهار آن مورد در توان ینم

 را يتر یطوالن يها زمان متفاوت قاتیتحق که داشت

 چهار زمان مدت و اند گرفته نظر در استرس القاء يبرا

 راتییتغ بتواند که است نبوده یطوالن آنقدر ديشا روز

 شنهادیپ ما لیدل نیهم به بگذارد. شينما به را یوزن

 تر یطوالن يها زمان يبعد قاتیتحق در که میکن یم

  شود. لحاظ منظور نيا يبرا

 کیپاراسمپات ستمیس تیفعال قیتحق يیانتها قسمت در

 مورد واناتیح یدفع مواد زانیم نییتع از استفاده با

 واناتیح که داد نشان ما قیتحق گرفت. قرار یبررس

 متناوب هيتغذ ميرژ تحت نیهمچن و استرس تحت

 کنترل گروه به نسبت را يکمتر یدفع مواد زانیم

 هم که یشيآزما گروه واناتیح نیهمچن داشتند.

 زانیم کردند تجربه را متناوب هيتغذ هم و استرس

 به دادند نشان خود از را يکمتر اریبس یدفع مواد

 يها موش در استرس که رسد یم نظر به بهتر عبارت

 یحال در است شده یدفع مواد دفع کاهش باعث ماده

 باعث نر يها موش در استرس یقبل قاتیتحق در که

 لیدل نیهم به (12) بود شده یدفع مواد شيافزا

 یاصل عامل کي عنوان به تواند یم یتیجنس يها تفاوت

 در یقبل قاتیتحق جينتا با قیتحق نيا جينتا مورد در

 هيتغذ که رسد یم نظر به نیهمچن شود. گرفته نظر

 یدفع مواد زانیم کاهش در را استرس اثر متناوب

 هيتغذ زین و استرس که یمعن نيا به است. کرده تيتقو

 قسمت یعیطب يها تیفعال بر است ممکن متناوب

 حال، هر در باشند. اثرگذار گوارش لوله يیانتها

 تیفعال بر متناوب هيتغذ اثر مورد در ياديز قاتیتحق

 نيا در و ستین دست در گوارش لوله یانتهائ قسمت

  داد. یقطع نظر شواهد کمبود به توجه با توان ینم مورد

 در حاضر قیتحق نکهيا به توجه با ت،ينها در

 ضرورت گرفت صورت یشگاهيآزما ماده يها موش

  است. يجد اریبس یشگاهيآزما نر يها موش یبررس

 متناوب هيتغذ که رسد یم نظر به ،يریگ جهینت کي در

 کي عنوان به تواند یم هيتغذ سوء جاديا عدم شرط به

 استرس یکیمتابول اثرات کاهش در يمهار عامل

 نيا یاصل لیدل که است واضح باشد.البته داشته کاربرد

 استرس مهار با حد چه تا متناوب هيتغذ نکهيا و کار

 در یستيبا را است شده امر نيا بروز باعث ویداتیاکس

 بر هيتغذ از نوع نيا اثرات نییتع و گريد قاتیتحق

 ویداتیاکس استرس ریمس در ریدرگ يها ميآنز سطوح

 کرد. مشخص

 

 يسپاس و قدردان

 اعصاب علوم قاتیتحق مرکز تيحما با قیتحق نيا

 .شد انجام (عج) اهلل هیبق دانشگاه
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Abstract 

Background: Calorie input reduction (CIR) can improve central nervous system functions. However, 

there is no study dealing with the effect of CIR on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activity 

as the main neuro-endocrine system in this regard. In the present study, the effect of CIR (intermittent 

feeding) on metabolic responses to stress was examined. 

Material and Methods: Female mice with an average weight of 27 ± 3 g were divided into 4 groups of 7. 

The control group received adequate food and water without stress. The second group was deprived from 

food (2 hours/day for seven consecutive days) and then electro foot-shock stress was applied to them for 4 

days. The third group was deprived from food 2 hours/day for a week, and the fourth group received 4 

days of electric shock without food deprivation. Blood samples were collected from all animals for plasma 

corticosterone evaluation. 

Results: Stress and intermittent food increased plasma corticosterone levels while intermittent feeding 

when combined with stress, no increment was observed in plasma corticosterone level. Stress decreased 

food intake, but the intermittent feeding with or without stress increased food intake. Stress and 

intermittent feeding decrease delay to eating time whereas this was opposite in the group in which 

received both stress and intermittent feeding. Stress and intermittent feeding did not affect the animal's 

weight gain. In addition, fecal material was decrease in groups experience stress, intermittent feeding and 

stress in combination with intermittent feeding. 

Conclusion: Intermittent feeding inhibits stress-induced metabolic responses. This inhibition in plasma 

corticosterone level, feeding and weight gain were observed. 
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