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تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی اخذ غذا در موش صحرایی
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نقش گلیسین به عنوان یک نوروترانسمیتر و تعدیل کننده عصبی در تنظیم اشتهای
پستانداران ثابت شده است .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی اثر گلیسین بر دریافت غذا و
تداخل آن با گیرندههای بتا آدرنرژیک بود.

مواد و روشها
در این بررسی از  40سر موش صحرایی نر بالغ ( 300-250گرم) استفاده شد .بررسی حاضر
در  4مرحله متوالی با فاصله  3روز انجام شد .در مرحله اول گلیسین با دوز  200 ،100و
 400 mg/kgتزریق شد .در مرحله دوم اثر تزریق استریکنین هیدروکلرید (آنتاگونیست
رقابتی گیرندههای پس سیناپسی گلیسین) با دوز 0/4 ،0/2و  0/8 mg/kgبررسی شد .در
مرحله سوم اثر پیش تزریق ایزوپروترنول (آگونیست گیرندههای بتا آدرنرژیک) بر رفتار
تغذیهای ناشی از گلیسین بررسی شد .در مرحله چهارم آزمایش ،تداخل ایزوپوترنول و
استریکنین بر رفتار تغذیه ای بررسی شد .در هر مرحله ،مصرف غذای تجمعی در فواصل 60
 120٬و 180دقیقه بعد از تزریق اندازهگیری شد.

یافتهها
تزریق گلیسین با دوز  200 ،100و  400 mg/kgدر تمام دقایق پس از تزریق ٬اخذ غذا را
افزایش داد ( .)P>0/05تزریق استریکنین با دوز  0/8 mg/kgاخذ غذا را در دقایق  120و
 180بطور معنی دار کاهش داد .پیش تزریق ایزوپروترنول نتوانست اثر افزاینده اشتهای
گلیسین را مهار کند .در مرحله چهارم آزمایش ،پیش تزریق ایزوپرترنول تاثیر معنیداری بر
اخذ غذای ناشی از استریکنین نداشت.

نتیجهگیری
اثر افزاینده اشتهای گلیسین در موش صحرایی احتماالً بصورت مستقل از گیرندههای
محیطی بتا آدرنرژیک انجام میشود.

کلیدواژهها
گلیسین ،گیرندههای آدرنرژیک ،گلیسین ،اخذ غذا ،موش صحرایی

مقدمه

تنظیم اشتها فرایند بسیار پیچیده است که در دستگاههای
عصبی مرکزی و محیطی با استفاده از پیامهای رسیده از
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یوسفی3

تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی

شهره و همکاران

اخذ غذا

بافت چربی انجام میشود  .بسیاری از هورمونها و

(.)4

نوروترانسمیترها در کنترل اشتها و تنظیم تعادل انرژی

نوروترانسمیتر گلیسین هنگام آزادسازی از پایانههای

بدن نقش دارند .اطالعات حسی از بخشهای مختلف بدن

مهاری ،وارد شکاف سیناپسی شده و سبب باز شدن کانال

در دستگاه عصبی مرکزی تفسیر شده و مصرف غذا کنترل

های یون کلر و هیپرپالریزه شدن نورونهای پس

میشود (.)1

سیناپسی میشود (.)5

با وجود اینکه پژوهشهای زیادی پیرامون ساز و کارهای

گیرندههای بتا آدرنرژیک به سه دسته

کنترل اشتها در موشهای صحرایی انجام شده است ولی

تقسیم میشوند و سبب راهاندازی بسیاری از واکنشهای

ساز و کار کنترل اشتها هنوز بخوبی شناخته نشده است.

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

در این پژوهشها از تکنیکهایی مانند تزریق داخل بطن

تازگی مشخص شده است گیرندههای گلیسین دارای

مغزی 1و تزریق داخل صفاقی 2برای بررسی اثر داروها بر

نقش تعدیل کننده عصبی یا نورومدوالتوری هستند .یافته

رفتار تغذیهای استفاده میشود (.)2

های یک بررسی در سال  2017نشان داد گیرندههای

پپتیدهایی مانند گرلین و نوسی سپتین نقش مهمی در

گلیسین سبب تعدیل آزادسازی آدرنالین و نورآدرنالین می

تنظیم اشتها دارند .این پپتیدها از مسیر دستگاه گردش

شوند و نقش بسیار مهمی در کنترل کارکرد سیناپسهای

خون به مراکز مغزی مانند هیپوتاالموس رفته و مصرف

آدرنرژیک مغز دارند ( .)7چگونگی اثر گیرندههای گلیسین

انرژی را کنترل میکنند .همچنین تداخل این پپتیدها و

و سیناپسهای آدرنرژیک مغز هنوز ناشناخته مانده است.

نوروترانسمیترهایی مانند آدرنالین و گلیسین نقش مهمی

در گذشته تداخل آگونیست گیرندههای گلیسین با

در کنترل اشتها دارد (.)3

داروهای ضد افسردگی آدرنرژیک ثابت شده است (.)8

گلیسین یک اسید آمینه است که عالوه بر شرکت در

نتایج یک بررسی در موشهای صحرایی معتاد به الکل

ساختمان پروتئینها دارای نقش نوروترانسمیتر یا انتفال

نشان داد آگونیستهای گلیسینرژیک در تغییر سطح

دهنده عصبی نیز میباشد .نقش گلیسین در کنترل

کاتکول آمینهای مغز و کاهش مصرف اتانول نقش دارند

اشتهای پستانداران به اثبات رسیده است .در سالهای

( .)9بررسی تداخل گیرندههای گلیسین و آگونیستهای

گذشته پژوهشهای بسیاری در زمینه نقش گلیسین در

آدرنرژیک در کنترل اشتها میتواند به ساخت داروهای

رفتار تغذیهای پستانداران انجام شده است .بیشتر دانش

جدید موثر بر اشتها کمک کند .از آنجا که اطالعات کمی

موجود در زمینه تنظیم اشتها در پستانداران حاصل از

در مورد تداخل گلیسین و گیرندههای بتا آدرنرژیک در

نتایج تحقیقات انجام شده روی موش صحرایی میباشد.

اخذ غذا وجود دارد .در این مطالعه سعی شده تا تداخل

در نخاع و ساقه مغز ،تراکم سیناپسهای گلیسینرژیک

احتمالی این دو گیرنده در تنظیم محیطی اخذ غذا در

بسیار باال است و این مسئله اهمیت نواحی پایین مغز را

موش صحرایی مشخص شود.

 β2 ، β1و β3

مواد و روشها
پژوهش حاضر بر اساس طرح پژوهشی مصوب دانشگاه
1Intracerebroventricular

Injection
Injection

2Intraperitoneal

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و به روش مطالعه
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قسمتهای مختلف بدن مانند دستگاه گوارش ،کبد و

در خصوص تاثیر گلیسین روی اخذ غذا نشان میدهد

تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی

شهره و همکاران

اخذ غذا

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

 2تزریق  0/5 mlاز سالین را دریافت کردند .موشهای

تقسیم شده بودند استفاده شد .در صورت بروز بیماری یا

صحرایی گروه دوم0/5 ml ،سالین و  0/5 mlگلیسین را

عفونت ،موشهای بیمار با موشهای سالم جایگزین می

با دوز  100 mg/kgدریافت کردند .به موشهای گروه سوم

شدند .حجم نمونه و نحوه گروهبندی بر اساس مطالعات

 0/5 mlسالین و  0/5 mlایزوپرترنول (شرکت سیگما،

قبلی انتخاب گردید (10و .)11جهت رعایت مالحظات

ایاالت متحده) با دوز  2 mg/kgتزریق شد .به موشهای

اخالقی ،نحوه انجام آزمایشها به تایید معاونت پژوهشی

گروه چهارم ابتدا ایزوپرترنول با دوز 2 mg/kgو سپس

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با کد "

گلیسین را با دوز 100 mg/kgتزریق شد.

 "03-1394-07رسید.

در مرحله چهارم آزمایش ،موشهای صحرایی گروه شاهد

مطالعه حاضر در  4مرحله انجام شد و فاصله بین هر

سالین را دریافت کردند .موشهای صحرایی گروه دوم،

مرحله  3روز بود .هر کدام از موشها در قفسهای مجزا و

 0/5سالین و 0/5 mlلیتر استریکنین هیدروکلرید (شرکت

در شرایط استاندارد نگهداری شدند .قبل از شروع هر

سیگما ،ایاالت متحده) را با دوز  0/8 mg/kgدریافت

مرحله موشها به مدت  12ساعت در شرایط محرومیت

کردند .به موشهای گروه سوم 0/5 mlسالین و 0/5 ml

غذایی با دسترسی به آب قرار گرفتند.

لیتر ایزوپرترنول (شرکت سیگما ،ایاالت متحده) با دوز

در اولین مرحله اثر تزریق داخل صفاقی گلیسین بر اخذ
غذا ارزیابی شد .روش تزریق به این صورت بود که گروه
شاهد ،دو تزریق  0/5 mlاز سالین دریافت کرد و سپس در
گروههای دوم و سوم و چهارم ،ابتدا  0/5 mlسالین
بصورت داخل صفاقی و سپس به ترتیب 0/5 ml ،گلیسین
(شرکت سیگما ،ایاالت متحده) با دوز  200 ،100و
 400 mg/kgرا دریافت کردند.
در دومین مرحله اثر تزریق داخل صفاقی استریکنین
هیدروکلرید (آنتاگونیست رقابتی گیرندههای پس
سیناپسی گلیسین) (شرکت سیگما ،ایاالت متحده) با دوز
 0/4 ،0/2و 0/8 mg/kgبررسی شد .روش تزریق مشابه
مرحله قبل بود .در سومین مرحله اثر پیش تزریق
ایزوپروترنول بر رفتار تغذیهای ناشی از گلیسین بررسی
شد.

ml

 2 mg/kgتزریق شد .به موشهای گروه چهارم ابتدا
ایزوپرترنول با دوز  2 mg/kgو سپس استریکنین
هیدروکلرید با دوز  0/8 mg/kgتزریق شد .اخذ غذای
تجمعی موشهای صحرایی در دورههای زمانی  120٬ 60و
 180دقیقه سنجش شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو به روش آنالیز
واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند .از آزمون تکمیلی
توکی برای مشخص کردن وجود یا عدم وجود تفاوت
معنیدار بین گروهها استفاده شد .مقادیر  P<0/05به عنوان
حد تفاوت معنیدار بین گروهها تعیین شد.
یافتهها
در مرحله اول آزمایش ،تزریق داخل صفاقی گلیسین با
دوزهای 100و  200 mg/kgدر تمام دقایق پس از تزریق
دریافت غذا را افزایش داد (جدول .)P>0/05( )1
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تجربی انجام شد .در این تحقیق از  40سر موش صحرایی

در مرحله سوم آزمایش به موشهای صحرایی گروه شاهد

تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی

شهره و همکاران

اخذ غذا

همچنین در این مرحله دوز باالی گلیسن در زمانهای

0/2و  0/4 mg/kgتاثیر معنیدار بر دریافت غذا نداشت

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

(جدول .)P<0/05( )2

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

60

120

180

5/2a± 1

6 a ±0/6

7/6 a ±1/1

گلیسین

100 mg/kg

7/6 b ± 1/5

8/5b ± 1/4

9/2b ±0/9

گلیسین

200 mg/kg

7/5 b ±1

8/2b ±1

9/9b ±1/6

گلیسین

400 mg/kg

8/1 b ± 1/1

8/9b ± 1/1

9/7b ±1/3

گروه
سالین+سالین

در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیدار هستند ()P>0/05

جدول -2میانگین ±انحراف معیار اخذ غذای تجمعی پس از تزریق داخل صفاقی استریکنین هیدروکلرید در زمانهای مختلف
زمان (دقیقه)

60

120

180

6/9 a± 1/1

8/3 a ±1/4

9/6 a ±1/5

استریکنین +سالین

0/1mg/kg

6/8 a ± 1

7/8 a ± 1

8/5a ±1

استریکنین +سالین

0/2mg/kg

6/6 a ±1/1

7/6a ±1/4

8/4a ±1/3

استریکنین +سالین

0/4mg/kg

6/5 a ± 0/8

6/6b ± 0/8

7/2b ±1/2

گروه
سالین+سالین

در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیدار هستند ()P>0/05

دوز باالی استریکنین ( )0/8mg/kgبه عنوان آنتا گونیست

بر رفتار تغذیهای مشابه مرحله اول بود بگونهای که

رقابتی گیرندههای پس سیناپسی گلیسین اخذ غذا را در

میانگین غذای مصرفی در تمام دقایق پس از تزریق داخل

دقایق  120و  180بطور معنیدار کاهش داد (.)P>0/05

صفاقی گلیسین افزایش یافت (جدول .)P>0/05( )3

در مرحله سوم آزمایش ،اثر تزریق داخل صفاقی گلیسین
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دار اخذ غذا شد .در مرحله دوم ،تزریق استریکنین با دوز

تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی

شهره و همکاران

اخذ غذا

جدول -3اثر پیش تزریق ایزوپروترنول بر اخذ غذای ناشی از تزریق داخل صفاقی گلیسین در زمانهای مختلف
زمان (دقیقه)
سالین+سالین

7/4 a± 2

7/7 a ±2/1

8/2 a ±1/6

سالین +گلسین

9/5 b ± 1/1

10b ± 1/2

10/4b ±1/4

سالین  +ایزوپرترنول

5/5 c ±0/7

5/7c ±0/6

5/9c ±0/8

ایزوپرترنول  +گلیسین

9/2 b ± 0/9

9/3b ± 1/4

9/3b ±1/4

گروه

در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیدار هستند ()P>0/05

از سوی دیگر تزریق داخل صفاقی ایزوپروترنول اخذ غذا را

در مرحله چهارم آزمایش تزریق داخل صفاقی ایزوپرترنول

بطور معنیدار کاهش داد (جدول  .)P>0/05( )3عالوه بر

دریافت غذا را بطور معنیدار کاهش داد که مشابه نتایج

این در مرحله سوم ،پیش تزریق ایزوپروترنول نتوانست اثر

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

افزاینده اشتهای گلیسین را مهار کند بگونهای که میانگین

مرحله تزریق استریکنین اخذ غذا را بطور معنیدار کاهش

اخذ غذا در گروهی که ایزوپرترنول و گلیسین را با هم

داد اما بین گروه دریافت کننده استریکنین و ایزوپرترنول

دریافت کرده بودند بطور معنیدار از گروه کنترل بیشتر

و گروه دریافت کننده استریکنین اختالف معنیدار وجود

بود (جدول .)P>0/05( )3

نداشت (جدول .)P<0/05( )4

جدول -4اثر پیش تزریق ایزوپروترنول بر اخذ غذای ناشی از تزریق داخل صفاقی استریکنین هیدروکلرید در زمانهای
مختلف
زمان (دقیقه)
60

120

180

6/8 a± 1

9/7 a± 1/7

10 a± 1/4

سالین +استریکنین

7/8a ± 0/7

8b ± 1

8/2b± 0/8

سالین  +ایزوپرترنول

5/1 b ±0/4

6/5c ±0/8

6/6c ±0/9

8/1 a ± 1

8/4 b ±0/6

8/6 b ± 0/7

گروه
سالین  +سالین

ایزوپرترنول  +استریکنین

در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شدهاند دارای اختالف معنیدار هستند ()P>0/05

بحث

گرفته در گذشته نشان میدهد که گلیسین نقش مهمی

گلیسین یکی از مهمترین نوروترانسمیترهای مغز است و

در کنترل رفتار تغذیهای در پرندگان و پستانداران بر عهده

نقش مهمی در برقراری ارتباط سیناپسی بین قسمتهای

دارد (12و .)13فراوانی سیناپسهای گلیسینرژیکی در

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

بخشهای مختلف نخاع و پل مغزی ،اهمیت نواحی پایین
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60

120

180

تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی

شهره و همکاران

اخذ غذا

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

هیپرپالریزه شدن نورون پس سیناپسی در نتیجه تحریک

آگونیست غیرانتخابی گیرندههای بتا آدرنرژیک اخذ غذا را

گیرندههای حساس به استریکنین سبب کاهش تحریک

کاهش میدهد .آگونیستهای بتا آدرنرژیک به عنوان

پذیری نورونهای دستگاه عصبی مرکزی و بویژه نخاع می

کاهنده اشتها کاربرد گستردهای دارند و نتایج بررسی

شود .در مطالعه حاضر تزریق محیطی گلیسین دریافت

حاضر از این نظر موید پژوهشهای گذشته بود (.)17

غذا را در موش صحرایی افزایش داد .همچنین مهار

هچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد تجویز گلیسین می

گیرندههای پس سیناپسی گلیسین بوسیله تزریق محیطی

تواند اشتها را در موش صحرایی افزایش دهد و این اثر

استریکنین هیدروکلرید اخذ غذای تجمعی را کاهش داد.

وابسته به دوز نیست .پژوهشهای قبلی نشان داده است

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

گلیسین در روده باریک از راه انتشار تسهیل شده بازجذب

همچنین در این بررسی ،پیش تزریق ایزوپروترنول

میشود و این فرایند دارای حداکثر جذب میباشد (.)18

نتوانست از اثر کاهنده اشتهای استریکنین هیدروکلرید

نتایج بررسی حاضر نشان داد جذب گلیسین از راه داخل

جلوگیری کند .بنابراین میتوان گفت اثرات افزاینده

صفاقی نیز دارای حداکثر جذب است بگونهای که با

اشتهای گلیسین تحت تاثیر گیرندههای بتا آدرنرژیک نمی

افزایش دوز عمال تغییری در اثر بیولوژیک گلیسین

باشد.

مشاهده نمیشود البته اثبات این فرضیه نیازمند پژوهش

نتایج پژوهش حاصله نشان میدهد که گلیسین به عنوان

های بیشتر است.

یک عامل مهار کننده اخذ غذا در موش صحرایی مطرح

گیرندههای بتا آدرنرژیک نقش مهمی در کنترل رفتار

است .همچنین میتوان گفت نقش تحریکی گلیسین بر

تغذیهای و احساس تشنگی دارند ( .)19در مطالعات قبلی

اخذ غذا در موش صحرایی به نقش نروترانسمیتری این

تزریق داخل وریدی ایزوپروترنول (آگونسیت بتا

ماده مربوط است و ارتباطی به نقش نرومدوالتوری

آدرنرژیک) در موشهای صحرایی بالغ موجب کاهش

گلیسین ندارد .مراحل سوم و چهارم این پژوهش بگونهای

اشتها شد .به نظر میرسد که در هیپوتاالموس موشهای

طراحی شد تا تداخل احتمالی گیرندههای بتا آدر نرژیک و

صحرایی یک سیستم آدرنرژیک متشکل از دو گیرنده آلفا

گلیسین بر میزان اخذ غذا در موش صحرایی بررسی شود.

و بتا وجود داشته باشد که در تنظیم گرسنگی بصورت

بدین صورت که با تزریق داخل صفاقی استریکنین در

آنتاگونسیتی با هم همکاری میکنند .این رابطه بین

حقیقت گیرندههای پس سیناپسی گلیسین مهار گردید تا

سیستم گرسنگی آلفا آدرنرژیک که سبب تحریک حیوان

بدین ترتیب اثر کاهنده اشتهای ایزوپرترنول مهار شود.

به غذا خوردن میشود با سیستم سیری بتا آدرنرژیک که

ولی در عمل این تزریق هیچ اثر معنیداری روی اخذ

سبب ایجاد احساس سیری میشود برقرار است (.)20

غذای موشهای صحرایی نداشت ( .)P>0/05میتوان

گلیسین پس از آزادسازی از پایانههای نورونهای ترشح

اینگونه نتیجهگیری کرد که انسداد فارماکولوژیک گیرنده

کننده گلیسین ،به گیرندههای مخصوص که در غشای

های پس سیناپسی گلیسین نمیتواند اغذای ناشی از

پس سیناپسی قرار دارند ،متصل میشود .پس از اتصال

آگونیستهای بتا آدرنرژیک را تغییر دهد .در بررسی

گلیسین  ،ورود یونهای منفی کلر سبب نورون

حاضر پیش تزریق آگونیست غیر انتخابی گیرندههای بتا
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مغز را در خصوص تاثیر گلیسین روی اخذ غذا نشان می

هیپرپالریزه شدن نورون پس سیناپسی میشود.

تداخل گلیسین و ایزوپروترنول در تنظیم محیطی

شهره و همکاران

اخذ غذا

گلیسین جلوگیری کند .با توجه به یافتههای پژوهش می

پیشنهاد میشود در بررسیهای آینده عالوه بر هورمون

توان نتیجهگیری کرد که اثر نوروترانسمیتر گلیسین بر

های لپتین و گرلین بیان ژنهای مرتبط با اشتها مانند

اخذ غذا در موش صحرایی ارتباطی به تحریک یا مهار

POMCسنجش گردد.

گیرندههای بتا آدرنرژیک ندارد .به عبارت دیگر گیرنده

نتیجهگیری

های بتا آدرنرژیک و گیرندههای گلیسین هر کدام از

میتوان گفت گلیسین سبب افزایش اخذ غذا در موش

مسیرهای عصبی جداگانه بر اشتها اثر میگذارند .در

صحرایی میشود و این اثر وابسته به دوز نمیباشد .از

بررسیهای قبلی تزریق داخل بطن مغزی  AP5 –DLبه

سوی دیگر اثرات گلیسین و ایزوپرترنول بر اشتها بطور

عنوان آنتاگونیست گیرندههای  NMDAگلوتامات توانست

مستقل از هم اعمال میگردد که نشان میدهد هر دو

اثرات کاهنده اشتهای گلیسین را در پرندگان مهار کند که

سیستم از مسیرهای متفاوت بر اشتها تاثیر دارند.

نشان میدهد اثر گلیسین بر رفتار تغذیه ای در پرندگان

تشکر و قدردانی

مربوط به نقش نرومدوالتوری گلیسین است  .بررسیهای

هزینه این مطالعه ازمحل اعتبارات طرح پژوهشی مصوب

قبل نشان داده است که در نرونهای پس سیناپسی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دستگاه عصبی مرکزی گلیسین به عنوان کوآگونیستی

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

گیرندههای یونوتروپیک  NMDAگلوتامات عمل میکند

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

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

برای آنالیز آماری دادهها و جناب آقای محمود صالحی

گیرندههای گلیسین بر رفتار تغذیهای بصورت مستقل از

مقدم مسئول مرکز نگهداری و پرورش حیوانات

گیرندههای کانابینوئید اعمال میگردد ( .)23از محدودیت

آزمایشگاهی دانشگاه زابل تشکر میشود.

های مطالعه حاضر میتوان به عدم اندازهگیری هورمون
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