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چکیده

 در والتورنورومد یک عنوان به آمین این طرفی از و داشته وجود پستانداران و پرندگان مغز در آندوژن آمین یک عنوان به آمین متیل    
 ونهگهیچ کنون تا اما شده مشخص در موش خوبی به آمین متیل اثرات  دارد. نقش سروتونین شبیه نوروترانسمیترها از برخی آزادسازی

تا اثر  دش طراحی ایگونه به حاضر یمطالعه  است. نشده انجام پرندگان در غذا اخذ مرکزی کنترل در آمینمتیل نقش بر مبنی ایمطالعه
 روممح هایجوجه در متیل آمین توسط شده القا ایتغذیه رفتار بر را سروتونرژیک سیستم نقش متیل آمین بر روی اخذ غذا و همچنین

مین با مغزی متیل آ بطن تزریق درون ثر متیل آمین،ؤآزمایش اول برای یافتن دوز م در  .دهد قرار بررسی مورد ساعت 3 مدت به غذا از
 یزیولوژیف داشتند که گروه اول )گروه کنترل( سرم راردوم، چهار گروه ق آزمایش در  میکروگرم انجام شد. 75و  60، 45 ،30، 15دوزهای 

 5/1 مغزی، سنتزسروتونین یکننده مهار) PCPA میکروگرم(، گروه سوم 75دوم متیل آمین ) ، گروهدرصد 1/0 بلو اوانس همراه به
ها در آزمایش سوم جوجه  ریق درون بطن مغزی دریافت کردند.صورت تز را به + متیل آمین PCPAگروه چهارم ترکیب  و (میکروگرم

 (میکروگرم HT2C، 5/1 یگیرنده آنتاگونیست) SB242084 از PCPAداشتند فقط به جای تزریق  تزریقات مشابه آزمایش دوم را
رولیتر میک 10حجم تزریقات در هر گروه   .شد گیریاندازه تزریق از بعد120و  60، 30 در دقایق تجمعی غذای اخذ میزان . استفاده شد

اهش پیدا داری کطور معنی های گوشتی بهجوجه خروس دوز متیل آمین میزان اخذ غذا در نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش  بود.
ژیک متیل که اثر هیپوفا ص گردیدهمچنین مشخ  نظر گرفته شد. در میکروگرم 75ادامه آزمایش ثر متیل آمین برای ؤبنابراین دوز م . کرد

 HT2C، 5/1-5 یگیرنده آنتاگونیست) SB242084 و( میکروگرم 5/1 مغزی، سروتونین سنتز یکننده مهار) PCPAآمین توسط 
متیل آمین اثر هیپوفاژیک بر روی مصرف غذا در جوجه کند این نتایج پیشنهاد می  .داری تضعیف گشتی طور معن به (میکروگرم

.شودمی گری( میانجیHT2C-5این کاهش اخذ غذای ناشی از متیل آمین از طریق سروتونین )گیرنده  های گوشتی داشته وخروس

  : متیل آمین، سروتونین، اخذ غذا، جوجه خروس گوشتیکلمات کلیدی

 مقدمه

های تنظیم اشتها و میزان مصرف غذا به صورت مکانیسم    

هومئوستاتیک پیچیده و در سطوح کنترلی مختلف اجرا 

 دانش آموخته دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم تحقیقات، ایران، منصور محزونی:  نویسنده مسئول *

E-mail: mansourmahzouni@gmail.com

© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 
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های عصبی در مغز موثرند، غذایی که در سنتز این میانجی
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کنند ای اعمال میای را در رفتارهای تغذیهاثرات عمده

(Parker et al. 2014, Boswell 2005 .)  مطالعات هر چند

پرندگان مشابه اند که تنظیم اشتها در بسیاری نشان داده

پستانداران است، اما در آزادسازی نوروترانسمیترهای این 

 Zendehdelدو گونه رفتارهای متفاوتی دیده شده است )

and hassanpour 2014b, Zendehdel et al. 2015 .)  برای

وی و های فیزیولوژیک قتعادل انرژی در بدن سیستم

های آوران و وابران وجود دارد که ای شامل پیامپیچیده

توسط اعصاب محیطی و مراکز مغزی مانند هیپوتاالموس 

شوند و نهایتا موجب تنظیم و تنه مغز، تلفیق می

نوروپپتیدهای مرکزی شده که این نوروپپتیدهای مرکزی، 

  نمایند.تعادل مصرف غذا و مصرف انرژی را برقرار می

-این تعادل معموال موجب تنظیم دقیق وزن بدن میایجاد 

آمین بعد از آمونیاک،  متیل  (.Wynne et al, 2005شود )

ترین آمین شناخته شده در بدن است که سه منشا ساده

آنزیم بنزیل آمین اکسیداز   آندوژن، اگزوژن و غذایی دارد.

(Bz-SSAO) های حساس که متعلق به گروه اکسیداز آمین

باشد، طی فرایند اکسیداتیو می (SSAO)به شبکه کاربازیدها 

 Zeisel and Da Costaکند )دآمینه، متیل آمین را فعال می –

1986, Buffoni 1995, Pirisino et al. 2004.)   اطالعات

کمی درباره سطح متیل آمین بافتی و پالسمایی و نقش آن 

العات اخیر نشان داده مط  در انسان و جوندگان وجود دارد.

)داخل بطنی مغزی( متیل آمین اثر  ICVتزریق  است که

دوزهای  که به طوری دوفازی بر اخذ غذا در رت دارد. 

منجر به تحریک اشتها میکروگرم(  15تا  5) متیل آمین پایین

 میکروگرم( 80تا  60)و در دوزهای باالتر  در رت گردید

نتایج   (.Raimondi et al. 2007) بی اشتهایی دیده شد

های حاصل از تزریق مشاهده شده در رت کامال با داده

ICV های سوری و هیپوفاژی وابسته به متیل آمین در موش

 Pirisino et al. 2001, Pirisinoها متفاوت بود )دوز در آن

et al. 2004.) 

کاهش اشتها در اثر سیستم سروتونینی و اسید آمینه     

باشد در موجودات مختلف ساز آن میتریپتوفان که پیش

هایی از مغز که نقش این سیستم بخش بررسی شده است. 

ها بررسی شده است شامل ای در آندر تنظیم رفتار تغذیه

شکمی میانی هیپوتاالموس،  یهیپوتاالموس جانبی، ناحیه

ی مجاور ی قوسی و هستهدار، هستهجسم مخطط، هسته دم

های سروتونینی مختلف، گیرندهدر تحقیقات  بطنی است. 

ای بررسی شده شامل ها در کنترل رفتار تغذیهکه فعالیت آن

C2HT-5  وB1HT-5  وA2HT-5  وA1HT-5  باشند که نقش می

نتایج  اثبات شده است.  B1HT-5و  C2HT-5های گیرنده

دهد که در پرندگان سیستم برخی تحقیقات نشان می

آب داشته سروتونرژیک مرکزی اثری کاهنده بر اخذ غذا و 

 ،های گوشتی یک و دو روزهدر جوجه به عنوان مثال است. 

5HT ثیری بر اخذ غذا ندارد ولی از پنج روزگی به بعد أت

 .Gobert et alاثرات کاهشی بر اخذ غذا داشته است )

موجب کاهش اخذ غذا  C2HT5آگونیست  همچنین  (.2000

 LY53857شود و آنتاگونیست آن یعنی در بلدرچین می

 (. Denbow, 1989گردد )سبب بالک هیپوفاژی می

های شانزده هفته، در جوجه خروس A1HT-5آگونیست 

پانزده دقیقه قبل از غذا دهی سبب کاهش اخذ غذا شده 

ولی بر اخذ آب اثری نداشته است اما تزریق این دارو یک 

ساعت بعد از غذا دهی سبب افزایش اخذ غذا شده و 

 (. Di matteo et al. 2000همچنان بر اخذ آب بی اثر بود )

البته نتایج متفاوتی درباره اثر سیستم سروتونینی بر اخذ آب 

بر اساس   (.Aznar et al. 2003هم گزارش شده است )

ارتباط بین  2007و همکاران در سال  Raimondiی مطالعه

 به مشخص شد.  یل آمین، نیتریک اکساید و دوپامینمت

ی که اثر هیپرفاژیک متیل آمین توسط مهار کننده طوری

مهار شد، همچنین اثرات  (L-NAME)سنتز نیتریک اکساید 

ی سنتز دوپامین هیپوفاژیک متیل آمین توسط مهار کننده

دهد متیل آمین اثرات تضعیف گشت که این امر نشان می

اخذ غذا توسط نیتریک اکساید و دوپامین اعمال خود را بر 

هر چند که این محققین گزارش کردند که در این   کند.می

اثرات متیل آمین، سروتونین نقشی ندارد و حتی متعاقب 

ها، میزان سروتونین مغز تزریق متیل آمین در مغز رت

هیچ  جا که از آن . (Raimondi et al. 2007) ری نکردتغیی

با سیستم  نی بر تداخل اثر متیل آمینگزارشی مب
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های گوشتی وجود هسروتونرژیک بر روی اخذ غذای جوج

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر تزریق داخل  ندارد،

بطن مغزی متیل آمین و آنتاگونیست گیرنده سروتونینی در 

عت از غذا سا 3های گوشتی که به مدت جوجه خروس

 .باشدمحروم بودند، می

 

 مواد و روش کار

جوجه  قطعه 168بر روی مرحله و  3ر این طرح د    

در هر مرحله  شد.  روزه نژاد گوشتی انجام خروس یک

 –دما  -ها تحت شرایط محیطی استاندارد )نورجوجه

ها به جوجه  مناسب پرورش یافتند. یرطوبت( و جیره

و پس از آن به  روز به طور گروهی نگهداری 2ت مد

که دارای دان خوری ویژه و مجزا بودند  انفرادیهای فسق

د در اختیار آب و غذا به طور آزا و (Figure 1) منتقل شدند

-)مرکز تحقیقات علوم دامی، تهران پرندگان قرار گرفت

درصد  21غذای مصرفی آنها شامل پیش دان حاوی   .ایران(

کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم بود  2850پروتئین و 

(Table 1 .) دمای  و درجه گان در معرض نور مداومپرند

قرار  درصد 50–40و رطوبت  گرادسانتی یدرجه 32-31

ها پس از پنج جوجه  (.Olanrewaju et al. 2006) داشتند

( در FD3روز به مدت سه ساعت از غذا محروم شدند )

 که دسترسی آزاد به آب داشتند. حالی

  

Table 1- Diet of chickens 
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Figure. 1: Individual cages for keeping birds with special feeder 
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داروهای مورد استفاده در این آزمایش شامل متیل آمین،     

242084SB  آنتاگونیست گیرنده(C2HT-5 و )PCPA 

)مهار کننده سنتز سروتونین مغزی( و اوانس بلو خریداری 

 1/0 اوانس بلو  (.Sigma, USAشده از شرکت سیگما بود )

وان شاهد در گروه عنه ب درصد 85/0درصد در نرمال سالین 

 د نظر در آن رقیق شدند.و دیگر داروهای م کنترل استفاده

به مدت سه  هاجوجه ابتدا وزن هر جوجه ثبت و سپس    

خل اثر ادرک تدبه منظور   ساعت از غذا محروم شدند.

متیل آمین با سیستم سروتونرژیک دو آزمایش طراحی شد 

راس  12گروه  که در هر آزمایش چهار گروه و در هر

روزگی  5غزی در ترزیق داخل بطنی مجوجه قرار داشتند. 

 هاجهت تزریق بطنی مغزی در جوجه . جوجه انجام گردید

( و بدون Hamilton, Switzerlandسرنگ هامیلتون ) از

 .Davis et al. 1979, Furuse et alبیهوشی استفاده شد )

1997( )Figure 2 .) سر جوجه هوشیار به این منظور ،

درجه  45توسط یک وسیله اکریلیک که زاویه نوک آن 

با سطح میز کار ح جمجمه موازی و سطباشد نگه داشته می

و کلیشه بالفاصله بر  سوراخ در کلیشه تعبیهبوده و یک 

 Van) بطن راست قرار گرفت یی جمجه در ناحیهرو

Tienhoven and Juhaz 1962 .)  با استفاده از سرنگ سپس

ده در بطن مواد مورد نظر هامیلتون از طریق سوراخ ایجاد ش

متر در میلی 4 یبه اندازه باید سر سوزن تنها  .تزریق شد

 (Jonaidi and Noori 2012) رودپوست و جمجه فرو 

(Figure 3 .) شدبازا نمیها استرسوسه در جوجهاین پر 

(Saito et al. 2005).   10حجم تزریقات در هر گروه 

 (.Furuse et al. 1999میکرولیتر بود )

 

 
Figure 2. Hamilton Syringe 

 

 
Figure 3. How the chicken head is placed in the binding acrylic device 
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ق ثر متیل آمین، تزریؤبه منظور به دست آوردن دوز م    

ICV  میکروگرم متیل آمین  75و  60، 45، 30، 15دوزهای

ها به مدت سه ساعت و سپس جوجه در آزمایش اول انجام

 بعد تزریق دوز یدر مرحله  محروم شدند.از خوردن غذا 

 سنتز کننده مهار) PCPAمیکروگرم(،  75ثر متیل آمین )ؤم

 SB242084و  (میکروگرم 5/1 مغزی سروتونین

و تزریق  (میکروگرم HT2C ،5/1 گیرنده آنتاگونیست)

ورت ها به صهمزمان متیل آمین با دو ماده ذکر شده در گروه

ها به قفس تزریق جوجه بعد از  جداگانه انجام شد.

صورت آزاد به آب و غذا دسترسی ه برگردانده شده و ب

و  60، 30های سپس مقدار غذای تجمعی در زمان داشتند. 

ذا غهمچنین اخذ  گیری شد. دقیقه بعد از تزریق اندازه 120

 ثیر تفاوتأعنوان درصدی از وزن بدن بیان گردید تا ته ب

 در  .غذا به حداقل برسد ها بر میزان اخذوزن بین جوجه

ورد ه و محل تزریق مها با اتر کشته شدپایان آزمایش جوجه

ر هایی که رنگ اوانس بلو دهای جوجهو تنها داده بررسی

، به در هر آزمایش بطن جانبی بود مورد آنالیز قرار گرفت. 

 میکرولیتر نرمال سالین حاوی 10نیز  (n=12گروه کنترل )

ضمنا   (.Furuse et al. 1999اوانس بلو تزریق گردید )

ات مقدماتی و قبلی انتخاب دوز داروها بر اساس مطالع

 ,Medeiros et al. 2005, Raimondi et al. 2007باشد )می

Zendehdel et al, 2014a.) 

حاصل از هر ها، نتایج به منظور تجزیه و تحلیل داده    

زمانی توسط آنالیز واریانس دو  یمرحله و برای هر دوره

مورد تجزیه و تحلیل قرار  (Two way ANOVA ) طرفه

از تست  (P<0.001) داریگرفته و برای بررسی سطح معنی

 بونفرونی استفاده گردید.

 

 نتایج

که دریافت غذای پرندگان  شواهد تحقیقاتی ما نشان داد    

تزریق دوزهای مختلف متیل  یوسیلهه اول ب یدر مرحله

به طوری که با افزایش دوز  ثیر قرار گرفت. أآمین تحت ت

میکروگرم اخذ غذا در  75میکروگرم به  30متیل آمین از 

هر چند غذای  . (Figure 4) ها کاهش پیدا کردجوجه

میکروگرم تفاوت  15ها در دوز دریافت شده توسط جوجه

دار در دوزهای باالتر یاما اختالف معننداشت، داری معنی

 یهمچنین این روند کاهشی در هر سه بازه  مشاهده گردید.

دیده  با گروه کنترل سهیدر مقا دقیقه 120و  60، 30زمانی 

-ضمنا اثر متیل آمین بر اخذ غذا در جوجه  .(P<0.001) شد

به همین منظور برای انجام آزمایشات   ها وابسته به دوز بود.

کروگرم متیل آمین به عنوان می 75احل دو و سه از دوز مر

 ثر استفاده گردید.دوز مؤ

 

 
Figure. 4 Effect of intracerebroventricular injection of methylamine (MET) at different doses on 

cumulative food intake (% BW) in cockerels. Data are expressed as mean ± SEM. * indicate significant 

differences between treatments (P<0. 001) 
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 دومبر طبق نتایج به دست آمده از آزمایش مرحله     

(Figure 5)، تزریق داخل بطنی مغزی PCPA ( مهار کننده

 بر اخذ غذا یاثر (کروگرمیم 5/1 ی،مغز نیسنتز سروتون

داخل  قیتزر در صورتی که . (P≥0.05) نداشت در پرندگان

( در مقایسه با گروه کروگرمیم 75) نیآم لیمت یبطن مغز

ها داری در جوجهیکنترل، دریافت غذا را به طور معن

 لیمت توام قیتزرقابل ذکر است که  (. P<0.001)کاهش داد 

توانست  میکروگرمPCPA (5/1 )و  (کروگرمیم 75) نیآم

هیپوفاژی ناشی از تزریق متیل آمین را تضعیف کند 

(P<0.001.) 

 

 

 
Figure. 5 Effects of intracerebroventricular injection of control solution, PCPA (serotonin synthesis 

inhibitor), methylamine (MET) and a combination of PCPA plusMETon cumulative food intake (%BW) 

in cockerels. Data are expressed as mean ± SEM. Different letters (a, b and c) indicate significant 

differences between treatments (P<0.001) 
 

 

 یمغز یداخل بطن یقتزرسوم و طی  یدر مرحله    

SB242084 آنتاگون(رندهیگ ستی HT2C ،5/1 کروگرمیم) 

بر اخذ غذا در پرندگان  یاثر که این ماده ه شدنشان داد

همچنین در مقایسه با گروه کنترل،  . (P≥0.05) نداشت

( به طور کروگرمیم 75) نیآم لیمت یداخل بطن مغز قیتزر

های خروسدار منجر به کاهش اخذ غذا در جوجه یمعن

 75) نیآم لیتوام مت قیتزر  .((P<0.001 گوشتی شد

میکروگرم( توانست به  5/1) SB242084و  (کروگرمیم

 نیآم لیمت قیاز تزر یناش کیپوفاژیاثر ه دارییطور معن

تضعیف  یگوشت یهارا در جوجه خروسمیکروگرم(  75)

.(Figure 6) (P<0.001) کند
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Figure. 6 Effects of intracerebroventricular injection of control solution, SB242084 (antagonist of HT2C 

receptor), methylamine (MET) and a combination of SB242084 plusMETon cumulative food intake 

(%BW) in cockerels. Data are expressed as mean ± SEM. Different letters (a, b and c) indicate significant 

differences between treatments (P<0.001) 
 

 بحث

اخیر به منظور ارزیابی اثر تزریق داخل بطن  یمطالعه    

( متیل آمین بر روی اخذ غذا و تداخل آن با ICVمغزی )

گوشتی های ای جوجهسیستم سرتونرژیک، بر رفتار تغذیه

عنوان  مشخص شده است که متیل آمین به  انجام گردید.

یک میانجی عصبی رفتار کرده و بسیاری از اعمال 

 (. Raimondi et al, 2007کند )فیزیولوژیک را تنظیم می

اند که تزریق مرکزی و مطالعات پیش از این نشان داده

محیطی متیل آمین )به عنوان یک آمین اندوژن( منجر به 

ی نرمال، چاق و های گرسنهاخذ غذا در موشکاهش 

 Pirisino et al. 2004, Cioni( شده است )2دیابتی )نوع 

et al. 2006 .)  1بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش ،

 70میکروگرم تا  30تزریق بطن مغزی متیل آمین )

دار و به یطور معن را به میکروگرم( اخذ غذای تجمعی

های گوشتی کاهش به دوز در جوجه صورت الگوی وابسته

گر آن است که متیل آمین این نتایج بیان  (.Figure 4داد )

های اشتهایی در مغز جوجهعنوان یک واسطه بی احتماال به

و  Pirisino بر اساس گزارش کند. گوشتی عمل می

متیل آمین اخذ غذا  ICVتزریق  2001همکارانش در سال 

های سوری کاهش در موش صورت وابسته به دوز را به

ها گویای آن است که متیل آمین احتماال این یافته . دهدمی

باشد های سوری میاشتهایی در مغز موشیک مدیاتور بی

(Pirisino et al. 2001.)   هر چند این نتایج با آنچه

Raimondi ( در رت به دست آوردند 2007و همکارانش )

متیل  ICVها دریافتند که تزریق آن کامال متفاوت است. 

طوری  به  ها دارد.آمین اثر دوفازی بر روی اخذ غذا در رت

میکروگرم( مصرف  15تا  5که دوزهای پایین متیل آمین )

 80و  60های گرسنه افزایش داد اما در دوز غذا را در رت

 میکروگرم هیپوفاژی مشاهده گشت. 

 در اشتها افزایشکاهش و یا  بر سروتونینی سیستم اثر    

 از هاییگیرنده است.  گردیده بررسی مختلف موجودات

 کنترل در هاآن فعالیت مختلف تحقیقات در که سروتونین

، C2HT-5 ،B1HT-5 شامل: اندشده بررسی ایتغذیه رفتار

A2HT-5  وA1HT-5 هایگیرنده که باشندمی C2HT-5  و

B1HT-5 اثبات هاآن نقش و بوده مشترک تحقیقات اکثر در 

 کاهش موجب هاگیرنده این از بعضی تحریک . است شده

شود می غذا اخذ افزایش موجب دیگر بعضی و غذا مصرف
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(Fernstorm 1981.) Weiss  با 1986و همکاران در سال

ی مجاور بطنی تزریق سروتونین به درون هسته

های گرسنه و کاهش هیپوتاالموس، کاهش اخذ غذا در رت

 Weiss etکردند ) های سیر مشاهدهدر رت زیاد اخذ غذا

al. 1986.) Gardier  نواحی  1989و همکاران در سال

 یدرگیر در اخذ غذا در رت را هسته مجاور بطنی، ناحیه

هیپوتاالموس جانبی  یشکمی میانی هیپوتاالموس و ناحیه

 (.Gardier et al. 1989ند )نکذکر می

    Denbow  اثر سروتونین را بر اخذ غذا  1983در سال

کند که یید میأهای لگهورن بررسی کرده و تدر جوجه

های سیر و سروتونین اخذ غذا را در هر دو گروه جوجه

 Denbow etدهد )داری کاهش میگرسنه به صورت معنی

al. 1983.)   مراکز درگیر در  1985همین دانشمند در سال

 یهای مغزی شامل ناحیهکنترل مرکزی اخذ غذا را هسته

، ی شکمی میانی هیپوتاالموسهیپوتاالموس جانبی، ناحیه

 .Denbow et al) کندجسم مخطط و لوب بویایی ذکر می

1985.) 

    Steffnes  نشان دادند که  1997و همکاران در سال

بطن مغزی سروتونین در کبوترهای محروم از  تزریق درون

-ساعت موجب کاهش زیاد اخذ غذا می 24غذا به مدت 

در تحقیق دیگری مشاهده .  (Steffnes et al. 1997شود )

 24های لگهورن محروم از غذا به مدت شد که در جوجه

ساعت تزریق درون بطن مغزی سروتونین باعث کاهش 

  (.Zendehdel et al. 2012)  شودداری در اخذ غذا میمعنی

تفاوت به دست آمده در نتایج حاصل از تحقیق ما با دیگر 

و  PCPAتحقیقات، ممکن است به دلیل تزریق دوز پائین 

SB242084  .از ما اخیر، یمطالعه از سوی دیگر در باشد 

 تا کرده استفاده C2HTرسپتور سروتونینی  آنتاگونیست

 در آمین متیل با سروتونرژیک سیستم آیا که شویم متوجه

  .دارد یا خیر اثر تداخل گوشتی هایجوجه غذای اخذ

( با PCPAی سنتز سروتونین )تزریق هم زمان مهار کننده

متیل آمین موجب تضعیف اثر هیپوفاژی ناشی از تزریق 

بار  اولین برای مطالعه این (. Figure 5متیل آمین گشت )

 ناشی هیپوفاژی که ادد نشان های گوشتیدر جوجه خروس

 شودمی انجام C2HTرسپتور  یواسطه به آمین متیل از

(Figure 6.)  ( 5سروتونین-HTاز نورون ) هایی که از

های های رافه پشتی مغز میانی مشتق شده و به هستههسته

های میانی شکمی مجاور بطنی و سپس به هسته

ثر ؤغذا مرود و از این طریق در کنترل اخذ هیپوتاالموس می

 .Parada et al. 1988, Inui 2000, Frantz et al)است 

تر، ها و به معنای دقیقدر این نواحی آمفتامین . (2002

اشتهایی و افزایش سطح ، منجر به بیHT-5های آنالوگ

 ,Leibowitz et al. 1989شوند )می HT-5خارج سلولی 

Simansky 1996 .) طبق نتایج ما این احتمال وجود دارد  بر

میکروگرم منجر به افزایش سطح  75که متیل آمین با دوز 

ی هرچند در مطالعه گشته است.  HT-5خارج سلولی 

Raimondi  مشخص گردید که  2007و همکاران در سال

میکروگرم در رت  80تا  60تزریق متیل آمین با دوز 

که این ایش دهد را افز HT-5سلولی  خارج نتوانست سطح

حیوانات توان به دلیل اختالف در نوع علت اختالف را می

  (.Raimondi et al. 2007مورد آزمایش مربوط دانست )

شواهدی وجود دارد که سازوکار سیستم اعصاب مرکزی 

برای تنظیم دریافت مواد غذایی بین پستانداران و پرندگان 

 به  (.Zendehdel and Hassanpour 2014bمتفاوت است )

 گرلین، مانند عصبی هایدهنده انتقال اثرات مثال، عنوان

 بین حدودی تا ایتغذیه رفتار تنظیم بر آدیپونکتین و لپتین

 .Zendehdel et alاست ) متفاوت پرندگان و پستانداران

 بین ساله 300تکاملی  یفاصله به توجه با  (.2015

 هایتفاوت که نیست تعجب جای و پرندگان، پستانداران

 جهت اخذ غذا سیستم اعصاب مرکزی مکانیسم در مهمی

اکثر   (.Novoseletsky et al. 2011است ) شده یافت

ای در های تنظیم رفتار تغذیهتحقیقات در مورد مکانیسم

های موش بوده، در حالی که تحقیقات کمی بر روی مدل

در واقع، هیچ تحقیق مشابهی   پرندگان انجام شده است.

ای متیل آمین در هبرای مقایسه نتایج ما در مورد نقش واسط

احتماالً   وجود ندارد. انتشار سروتونین در مدل پرندگان

های تنظیم اشتها در حیوانات تا حدی متفاوت مکانیسم
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-های بحث برانگیز ممکن است نتیجه روشاین داده است. 

عالوه بر این، به نظر  ها باشد. ههای تزریق و اختالف گون

رسد انتخاب ژنتیکی برای تولید گوشت یا تخم مرغ می

را که با تنظیم اشتها مرتبط  پرندگانمسیرهای عصبی مغز 

رسد تحقیقات همچنین، به نظر می  است تغییر داده است.

های فیزیولوژیکی برای بیشتری در مورد سایر سیستم

مواد غذایی الزم دریافت روشن شدن فیزیولوژی تنظیم 

معتقدیم به منظور ارزیابی  ما بنابراین،  .است که انجام شود

الزم است  های احتمالی بین پرندگان و پستانداران،تفاوت

 دهی سیگنال مسیرهای بررسی جهت بیشتری تحقیقات

سروتونرژیک  سیستم بر روی آمین متیل مولکولی و سلولی

  .انجام شود

 

 یتشکر و قدردان

دانشکده دامپزشکی تهران به دلیل در اختیار قرار دادن آزمایشگاهی جهت انجام مراحل عملی تحقیق تشکر نویسندگان از     

 را دارند.

 

  تعارض منافع
 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی ندارند.    

 

 یمنابع مال
 شده است. مینتأهای مالی این تحقیق توسط آقای دکتر منصور محزونی هزینه    
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Abstract 
    Methylamine exists as an endogenous amine in the brains of birds and mammals, and on the other hand, it acts 

as a neuromodulator in the release of some neurotransmitters such as serotonin. The effects of methylamine have 

been well established in mice, but there is no evidence about the effect of methylamine on feeding behavior in 

poultry. So, the present study was designed to evaluate the effect of intracerebroventricular (ICV) injection of 

methylamine and involvement of central methylamine/serotonergic systems on feeding behavior in FD3 neonatal 

meat type chicks. In experiment 1, chicks were ICV injected with different doses of methylamine (15, 30, 45, 60 

and 75 μg). In experiment 2, chicks received a dose of either the control solution, 75 μg methylamine, 1/5 μg 

PCPA (serotonin synthesis inhibitor) or a combination of methylamine plus PCPA. Experiments 3 was similar to 

experiment 2 except that 1/5 μg SB242084 (antagonist of HT2C receptor) was used instead of 1/5 μg PCPA, 

respectively. Cumulative food intake was determined until 30, 60, 120 minutes post-injection. The volume of 

injections in each group was 10 μl. According to the results, methylamine significantly decreased food intake in a 

dose dependent manner. Therefore, the effective dose of methylamine was considered to be a continuation of the 

75 μg test. It was also found that the hypophagic effect of methylamine by PCPA (inhibitor of serotonin synthesis, 

1.5 μg) and SB242084 (antagonist of 5-HT2C receptor, 1.5 μg) was significantly attenuated. These results suggest 

that methylamine has a hypophagic effect on food intake in broiler chickens, and that this reduction in 

methylamine-induced food intake is mediated by serotonin (a 5-HT2C receptor). 
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