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هسته قوسی محل همگرایی نورونهایی در قاعده هیپوتاالموس و مجاورت بطن سوم و
برجستگی میانی است ،که نقش محوری در جامعیت دهندگی به پیامهای مربوط به تنظیم
اخذ غذا دارد .بر پایه نقش ویژه هیپوتاالموس در کنترل اخذ غذا ،هدف از مطالعه مروری
حاضر بررسی نقش واسط هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا بوده است.

مواد و روشها
در سال  2102در مطالعه حاضر ،مقاالت مرتبط منتشر شده با موضوع در پایگاههای
اطالعاتی معتبر PubMed, Web of Science Scopus, Elsevier, Springer, Science Direct,
 SIDبا استفاده از جستجوی سیستماتیک با کلیدواژههای استاندارد ،در بازه زمانی -1991
 6112استخراج و فهرست منابع مقاالت شناسایی شده جهت یافتن مقالههای بیشتر بررسی
گردید.

یافتهها
هسته قوسی شامل جمعیتهای نورونی حاوی نوروپپتید  ،Yپپتید مرتبط با آگوتی ،گابا و
هورمون محرک مالنوسیتی است .این نورونها که عمدتاً در بخش شکمی میانی واقع شده-
اند ،تا سایر هسته های هیپوتاالموس کشیده شده و در کنترل تغذیه و افزایش یا کاهش اخذ
غذا مؤثرند .هسته قوسی از طریق برجستگی میانی به پیامهای محیطی تعادل انرژی
دسترسی دارد زیرا این ناحیه توسط سد خونی-مغزی ،محافظت کامل نمیشود.

نتیجهگیری
طبق مطالعات ،هسته قوسی مکانی است که برخی نوروترانسمیترها اثرات افزاینده یا کاهنده
بر اخذ غذا را در پستانداران و پرندگان ایجاد میکنند .لپتین ،انسولین ،هورمون محرک
مالنوسیتی و سروتونین دریافت غذا را مهار و نوروپپتید  ،Yپپتید مرتبط با آگوتی،
نوسیسپتین ارفانین  FQو گابا اخذ غذا را تحریک مینمایند .البته بعضی مانند Ghrelin
عملکرد دوگانه دارند بصورتیکه در پستانداران اخذ غذا را تحریک و در پرندگان مهار می-
کند.

کلیدواژهها
هسته قوسی ،هیپوتاالموس ،اخذ غذا
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فرشید حمیدی* ،1شیبا

یوسفوند5

حمیدی و همکاران

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

در اغلب موجودات علیرغم تغییرات زیاد مصرف روزانه

که تحقیقات صورت گرفته در مورد پستانداران و جوندگان

غذا و انرژی ،میزان چربی و وزن بدن در حد ثابتی باقی

تا چه میزان قابل بسط به پرندگان است؟ بدین ترتیب از

میماند .سیستمهای فیزیولوژیک پیچیده و قدرتمند

یک سو ضرورت انجام تحقیقات مستقل در طیور و از

مغزی همراه با هورمونهای موجود در گردش خون در

سوی دیگر شناسایی تفاوتها و تشابهات میان گونههای

شروع و پایان یک وعده غذایی نقش دارند .سیگنالهای

مختلف جانوری جهت استفاده از صفات مطلوب در روند

محیطی و مغزی در هیپوتاالموس با هم تلفیق میگردند و

اصالح نژاد ضروری گردید.

میزان نوروپپتیدهای مرکزی را تنظیم کرده تا مصرف

مثالً آنچه موجب فعالیت برخی نورونهای کاهنده اخذ

انرژی و غذا تصحیح شود (.)6 ،1

غذا در هسته قوسی هیپوتاالموس شده و همچنین

برخی هستههای هیپوتاالموسی شامل مجاور بطنی،

تحریک این مسیر ،صفتی مطلوب جهت کاهش وزن در

شکمی میانی ،پشتی میانی و هسته قوسی مؤثر در کنترل

انسان است ،ولی در طیور گوشتی و یا پستانداران پرواری

جامع اخذ غذا هستند .عالوه بر پیامهای محیطی،

تأمین کننده غذای انسان ،یک صفت مضر به شمار میآید

نوروپپتیدها و نوروترانسمیترهایی که در نورونهای

که در اصالح نژاد بایستی حذف گردد .در حالیکه همین

هیپوتاالموسی ،سنتز و آزاد میشوند تولید سیگنالهای

صفت در طیور تخمگذار یک صفت مفید محسوب می

اورکسیژنیک و آنورکسیژنیک مینمایند (.)3

گردد .لذا شناسایی ،جمعبندی و مقایسه عملکرد هسته

هسته قوسی هیپوتاالموس نقش مرکزی در برخی

قوسی میان گونهها جهت انجام اصالح نژاد بر اساس

مدارهای نورونی هومئوستاتیک دارد و بویژه مکان مهمی

صفات مطلوب تغذیهای و حذف صفات نامطلوب است .در

برای تنظیم مرکزی اخذ غذا ،مصرف انرژی و وزن بدن

این راستا هدف از مطالعه مروری حاضر بررسی نقش

است .تجویز سیستماتیک آنالوگ گلوکز نوروتوکسیک،

واسط هسته قوسی و نوروترانسمیترهای مؤثر بر آن در

منجر به آسیب عصبی شدید در هسته قوسی میشود که

تنظیم اخذ غذا و تفاوتها و تشابهات در گونهها

با سندرمهای چاقی همراه با پرخوری مرتبط است.

بوده است.

هسته قوسی مکان اصلی جهت همگرایی سیگنالهای

مواد و روشها

محیطی با دیگر اطالعات حسی است و همچنین رله

پژوهش حاضر حاصل یک مطالعه مروری نظاممند

کردن سینگالهای لپتین به دیگر بخشهای هیپوتاالموس

(سیستماتیک) در سال  6112است که شامل چندین

از دیگر وظایف آن میباشد (.)4

بخش تعیین هدف و مسأله مورد تحقیق ،جمعآوری داده-

تحقیقات نوروشیمی در مورد کنترل رفتار تغذیهای در

ها و تفسیر یافتهها میباشد .روش جستجوی مقاالت و

پستانداران از چندین دهه قبل صورت پذیرفته است و در

منابع عمدتاً با استفاده از جستجوی سیستماتیک

سالهای اخیر به جهت جهشی که در رشد طیور جهت

کلیدواژههای فارسی هیپوتاالموس ،هسته قوسی ،اخذ غذا،

مصرف غذایی انسان صورت پذیرفته و ضرورت انجام

اشتها ،جمعیتهای نورونی مستقر در هسته قوسی و
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مقدمه

اصالح نژاد در طیور ،همواره این سوال مطرح بوده است

حمیدی و همکاران

نوروترانسمیترهای

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

مرتبط

(نوروپپتید

Y

و

پرو

نوروپپتیدهای تزریق شده در هسته قوسی یا بطنهای

معادل آنها با همه ترکیبات احتمالی انجام شد .همچنین

فلوچارت شکل  1و طی مراحل متوالی و نظاممند انتخاب

فهرست منابع مقالههای شناسایی شده برای یافتن

شده و پس از حذف مقاالت تکراری و غیر مرتبط ،طبق

مطالعات مرتبط بیشتر بررسی شد.

جداول شماره  6 ، 1و  3در سه گروه مقاالت مروری،

یافتههای این پژوهش بر اساس مطالعات منتشر شده در

مقاالت آزمایش بنیان اثرات نوروترانسمیترها بر

پایگاههای اطالعاتی

PubMed, Web of Science,

Scopus, Springer, Elsevier, Science Direct, SID

میباشد به نحویکه تعداد زیادی مقاله برای مطالعه مروری
حاضر جمع گردید .معیارهای ورود به مطالعه شامل

هیپوتاالموس و مقاالت آزمایش بنیان تداخل مسیرهای
نورونی با یکدیگر ،تقسیم شدند .مقاالت انتخابی در بازه
زمانی  6112-1991تهیه شدند.

مکانیسمهای مغزی تنظیم اخذ غذا ،نوروترانسمیترها و

شکل  -1فلوچارت مراحل ورود مطالعات به مرور نظاممند

یافتهها

درون هسته قوسی ( POMC/CART1و )NPY/AgRP2

هسته قوسی که در مجاورت بطن سوم مغز قرار دارد ()1

سیگنالهای وارده را تلفیق میکنند .یکی از این شبکهها

از اهمیت ویژهای در تنظیم اشتها برخوردار است و نقش

دریافت غذا را از طریق بیان پرواپیومالنوکورتین

کلیدی در تلفیق سیگنالهای تنظیم کننده اشتها

) (POMC3مهار و دیگری اخذ غذا را از طریق بیان

به عهده دارد .این ناحیه از مغز در برجستگی میانی توسط
سد خونی مغزی پوشش داده نمیشود .دو جمعیت نورونی

1

Cocaine- and amphetamine-regulated transcript
2
Neuropeptide Y/ Agouti-related peptide
3
Pro-opiomelanocortin
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اپیومالنوکورتین) و گیرندههایشان و واژههای انگلیسی

مغزی و ویژگیهای هسته قوسی بود .مطالعات بر اساس

حمیدی و همکاران

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

نوروپپتید  Yتحریک میکند ( .)2 ،6 ،1پروجکشنهای
هسته قوسی در ناحیه پری ونتریکوالر هیپوتاالموس گسترش

مییابد ،شکل  6جمعیتهای نورونی کاهنده و افزاینده اخذ غذا
را در هسته قوسی نشان میدهد (.)1 ،1 ،4 ،6

نورونهای هسته قوسی به هستههای پایین دستی 1در

متعددی در این زمینه بررسی شده است و برخی

داخل هیپوتاالموس پروجکت کرده ،و با سایر اطالعات از

تحقیقات مروری بر روی تنظیم اشتها (بدون مقایسه

ساقه مغز و قشر یکپارچه میشود .تارگتهای

گونهای و یا تفکیک هستهای) صورت گرفته است که در

هیپوتاالموسی

هسته قوسی،

نورونهای

هستههای

جداول شماره  6 ، 1و  3آورده شده است.

مجاور بطنی ) ،(PVN2پشتی میانی ) ،(DMH3جانبی
) (LHA4و شکمی میانی ) (VMN1میباشند .جهت
شناسایی مسیرهای نورونی و نقش پپتیدها ،تحقیقات

جدول  -1مشخصات مطالعات مروری وارد شده به مرحله تحلیلی
ردیف

نویسنده /گان

چاپ

مورد مطالعه

موضوع

مختلف بوسیله جراحیهای استرئوتاکسیک و کاشت کانوال

1

(Denbow et al)1

6111

رفتار تغذیهای

تنظیم اخذ غذا

در جمجمه و ایجاد رهیافت مستقیم به هسته قوسی و یا

6

(Wynne et al)2

6111

هیپوتاالموس

تنظیم اشتها

3

(Jensen)3

6111

هیپوتاالموس

تنظیم اخذ غذا

4

()5

6114

نوروپپتیدها

تنظیم اخذ غذا

1

(Kim et al)8

6114

هیپوتاالموس

تنظیم هورمونی غذا

2

()12

Joost

6116

هیپوتاالموس

تنظیم اشتها

1

(Plum et al)13

6111

انسولین

مکانیسم اثر

1

(Krashes et al)11

6112

مالنوکورتین

هومئوستاز انرژی

9

(Levens et al)15

6114

نوروپپتید

بطن مغز در حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته است
( .)11 ،11بدین ترتیب تا کنون اثرات نوروترانسمیترهای

1

Second_order
Paraventricular nucleus
3
Dorsomedial hypothalamic nucleus
4
Lateral hypothalamic area
5
Ventromedial nucleus
2

Zendehdel
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شکل  -6هسته قوسی و کنترل تغذیه (اقتباس از منبع )9

حمیدی و همکاران

11

(Salaneck)11

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

6111

نوروپپتید

گیرندههای

Y

NPY

جدول شماره  -6مشخصات مطالعات آزمایش بنیان وارد شده به تحلیل مروری (بر روی نوروترانسمیترها)
ردیف

نویسنده /گان
Bouret et al

6114

موش

لپتین

هسته قوسی

_

تنظیم اخذ غذا

1

()1

طیور

انسولین

بطن مغزی

......

بی تاثیر بر اشتها

2

(Zendehdel et al)1

6119

رت

نوروپپتید

هسته پشتی میانی

+

تعادل انرژی

3

(Bi et al)7

6116

.......

بطن مغزی

......

محرومیت غذایی

لپتین

هیپوتاالموس

_

تنظیم اخذ غذا

1

(Hamidi et al)11

6112

طیور

5

(Meister)17

6111

پستانداران

مونوآمین ها

هیپوتاالموس

_+،

تنظیم اخذ غذا

1

(Tachibana et al)18

6111

طیور

بطن مغزی

_

اخذ غذا و اب

7

(Zendehdel et al)11

6116

طیور

سروتونین

_

تنظیم اخذ غذا

8

(Zendehdel et al)21

6113

طیور

سروتونین

بطن مغزی

گیرنده

1

(Harrold et al)21

1999

رت

مالنوکورتین

هیپوتاالموس

_

11

(Strader et al)22

6113

قمری

مالنوکورتین

هیپوتاالموس

_

تنظیم اخذ غذا

11

(Maolood & Meister)23

6111

رت

N/O FQ

هیپوتاالموس

+

تنظیم اخذ غذا

12

(Olszewski et al)21

6111

رت

N/O FQ

بطن مغزی

+

مصرف انرژی

13

(Zendehdel et al)25

6119

طیور

گلوتامات

بطن مغزی

_

تنظیم اخذ غذا

11

(Shiraishi et al)21

6119

طیور

انسولین

بطن مغزی

_

مقایسه گونه ای

15

(Shiraishi et al)27

6111

طیور

انسولین

بطن مغزی

_

مقاومت گیرنده

11

(Kageyama et al)28

6116

رت

نوروپپتید

Y

هسته قوسی

+

تنظیم اخذ غذا

17

(Bromée et al)21

6112

طیور

نوروپپتید

Y

هسته قوسی

+

گیرنده

18

(Silverstein et al)31

6111

ماهی

بطن مغزی

_+،

تنظیم اخذ غذا

11

(Ando et al)31

6111

طیور

نوروپپتید

بطن مغزی

+

تنظیم اخذ غذا

21

(Denbow et al)32

6111

طیور

لپتین

بطن مغزی

_

تنظیم اخذ غذا

21

(Kawakami et al)33

6111

طیور

هیستامین

بطن مغزی

_

تنظیم اخذ غذا

22

(Stengel et al)31

6113

رت

سوماتوستاتین

بطن مغزی

+

اخذ غذا و آب

23

(Tachibana et al)35

6111

طیور

سوماتوستاتین

بطن مغزی

+

تنظیم اخذ غذا

Y

نوروپپتید  ،Yانسولین
Y

عالمت منفی ( )-به معنی کاهش میباشد.
عالمت مثبت ( )+به معنی افزایش میباشد.
 N/O FQاختصار نوسیسپتین ارفانین اف کیو است.
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چاپ

موجود زنده

میانجی مغزی

ناحیه مغزی

اخذ غذا

موضوع

حمیدی و همکاران

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

جدول  -3مشخصات مطالعات آزمایش بنیان وارد شده به تحلیل مروری (مطالعات تداخلی میان نوروترانسمیترها)

1

(Zendehdel et al)11

6116

طیور

سروتونین

بطن مغزی

_

مالنوکورتین

اخذ غذا و آب

2

(Kotz et al)31

1991

رت

لپتین

هسته قوسی

_

نوروپپتید

Y

تنظیم اخذ غذا

3

(Cone et al)37

6111

رت

لپتین

هسته قوسی

_

مالنوکورتین

تعادل انرژی

1

(Heisler et al)38

6112

رت

سروتونین

هسته قوسی

_

مالنوکورتین

تنظیم اخذ غذا

5

(Meister et al)31

6112

رت

استیل کولین

هسته قوسی

_

مالنوکورتین

تنظیم اخذ غذا

1

(Hamidi)1

6111

طیور

سروتونین

بطن مغزی

_

مالنوکورتین

اخذ غذا و آب

7

(Tajalli et al)11

6112

طیور

گابا

بطن مغزی

+

N/O FQ1

تنظیم اخذ غذا

8

(Zendehdel et al)11

6111

طیور

N/O FQ

بطن مغزی

+

نوراپینفرین

تنظیم اخذ غذا

1

(Zendehdel et al)12

6113

طیور

سروتونین

بطن مغزی

_

N/O FQ

تنظیم اخذ غذا

11

(Zendehdel et al)13

6111

طیور

N/O FQ

بطن مغزی

+

هیستامین

تنظیم اخذ غذا

11

(Shiraishi et al)11

6111

طیور

انسولین

بطن مغزی

_

مالنوکورتین

تنظیم اخذ غذا

12

(Jonaidi et al)15

6116

طیور

گابا

بطن مغزی

+

گرلین

تنظیم اخذ غذا

13

(Levin et al)11

1991

رت

انسولین

هسته قوسی

_

نوراپینفرین

تنظیم اخذ غذا

11

(Lundell et al)17

6116

طیور

نوروپپتید

in vitro

+

پپتید

15

(Toftegaard et al)18

6113

رت

لپتین

بطن مغزی

_

هیستامین

11

(Itoh et al)11

1991

رت

هیستامین

بطن مغزی

_

نوروپپتید

17

(Amoorajabi et al)51

6116

رت

گرلین

بطن مغزی

+

لپتین

اثر بر  T3و T4

18

(Taati et al)51

6111

طیور

گرلین

بطن مغزی

_

هیستامین

تنظیم اخذ غذا

11

(Zendehdel et al)52

6113

طیور

گرلین

بطن مغزی

_

سروتونین

تنظیم اخذ غذا

21

(Gaskin et al)53

6113

موش

گرلین

بطن مغزی

+

نیتریک اکساید

تنظیم اخذ غذا

21

(Tachibana et al)51

6119

طیور

سوماتواستاتین

بطن مغزی

+

نوراپینفرین

تنظیم اخذ غذا

Y

YY

Y

گیرنده

تنظیم اخذ غذا
تنظیم اخذ غذا

عالمت منفی ( )-به معنی کاهش می باشد.
عالمت مثبت ( )+به معنی افزایش می باشد.
 N/O FQاختصار نوسیسپتین ارفانین اف کیو است.

Nociceptin/orphanin FQ
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ردیف

نویسنده /گان

چاپ

موجود زنده

میانجی مغزی

ناحیه مغزی

اخذ غذا

با میانجیگری

موضوع

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

حمیدی و همکاران

نوروترانسمیتری آن نیز برجسته است و به عنوان

میباشند ( .)39بروز موتاسیون در ژن پرواپیومالنوکورتین

مهار کننده اخذ غذا عمل میکند و رسپتورهای آن در

یا گیرندههای آن ،منجر به چاقی در انسان میگردند.

هسته قوسی بیان میشوند ( .)4در افراد بالغ سطوح در

مهمترین لیگاند داخلی برای  MC3Rو  MC4Rهورمون

گردش این هورمون وابسته به توده بدنی است و ارتباط

محرک مالنوسیتی آلفا  αMSHاست که در هستهی

نزدیکی با میزان چاقی دارد .لپتین مانند انسولین از سد

قوسی بیان میگردد .تزریق داخل بطنی مغزی

خونی مغزی با یک مکانیسم اشباعپذیر منتقل میشود و

آگونیستها و آنتاگونیستهای گیرندهها ،بهترتیب سبب

در مناطقی از مغز که تنظیم رفتار تغذیهای را بر عهده

کاهش و افزایش دریافت غذا میگردد .میانجیهای

دارد عمل میکند .در داخل هسته قوسی اتصال لپتین به

مختلفی با واسطه سیستم مالنوکورتینی بر اخذ غذا

رسپتورهایش ،محرک نورونهای آنورکسیژنیک با فعال-

تأثیرگذارند ،مانند سروتونین که تأثیر آن بر کاهش اخذ

سازی  MC3/4R1است و نوروپپتیدهای اورکسیژنیک

غذا در پستانداران و پرندگان به اثبات رسیده است (،19

 NPY/AgRPرا مهار میکند ( .)16تحقیقات نشان می-

 )61و با تحریک گیرنده  ،MC4عمل کاهشی خود را در

دهند که نورونهای هسته قوسی دارای رسپتورهای لپتین

اخذ غذای جوجهها اعمال میکند (شکل .)11 ،9( )3ولی

هستند (.)32، 11

در پرندگان وجود گیرنده  MC3تأیید نشده است و نقش

پپتید مرتبط با آگوتی ) (AgRPپپپتدی با  131آمینو

کاهندگی اخذ غذا فقط به تحریک گیرنده  MC4منتسب

اسید که در داخل هسته قوسی هیپوتاالموس بیان میشود

است (.)66 ،61

به عنوان یک آنتاگونیست ،گیرندههای  MC4Rرا مهار و
اخذ غذا را افزایش میدهد ( .)31 ،31نورونهای حاوی
این پپتید که فقط در داخل هسته قوسی بیان میشوند،
نوروپپتید  Yو گابا را ترشح میکند .در موش بیان
 ،mRNAجهت تولید  AgRpدر طی گرسنگی افزایش
مییابد .در جوجههای نژاد تخمگذار نیز تزریق این پپتید
موجب افزایش اخذ غذا با اثر بر هسته قوسی میشود،
همچنین در تزریق همزمان AgRP ،میتواند اثر بی-
اشتهایی  αMSH2را از بین ببرد (.)11
مالنووکورتینها و گیرندههای آن ) MC3Rو  (MC4Rدر
نواحی

هیپوتاالموس

مثل

هسته قوسی،

هسته

شکل  -3اثر نورونهای سروتونرژی
از منبع )9

شکمی میانی و هسته مجاور بطنی که درگیر تنظیم
Melanocortin receptors 3/4
Alpha-melanocyte-stimulating hormone

1
2
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لپتین اگرچه از بافت چربی مشتق میشود ولی نقش

انرژی بدن هستند ،یافت میشوند و ماهیتاً کولینرژیک هم

حمیدی و همکاران

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

اورکسیژنیک است که در هسته قوسی شناسایی شده

نوروپپتید  Yانسان و جوجه تنها در یک آمینو اسید

است ( .)63تزریق آن در بطن مغز رت و تأثیر بر هسته

اختالف است ( .)41در هر دو انتهای  Nو  Cترمینال در

قوسی موجب افزایش اخذ غذا میشود ( .)64از طرفی

ساختار اولیهاش اسید آمینه تایروزین دارد ( )61و متعلق

تأیید شده است که این اثر با واسطه نورونهای گابائرژیک

به خانواده پلیپپتید پانکراتیک ( )1و یکی از فراوانترین

در جوجهها و از طریق تحریک گیرندههای یونوتروپیک

پپتیدهای سیگنالینگ در سیستم عصبی مرکزی مهره-

 GABAA1انجام میگردد .زیرا با استفاده از آنتاگونیست

داران است (.)69

 ،(Bicuculline) GABAAاین اثر مهار میشود (.)41 ،61

نوروپپتید  Yبه عنوان یکی از قویترین محرکهای

5HT2C

اندوژنوس تغذیه در پستانداران است .همچنین اخذ غذا را

سروتونینی و گیرندههای هیستامینی نیز جهت اثر بر اخذ

در پرندگان تحریک میکند .گرسنگی منجر به افزایش

غذا در جوجههای گوشتی تأیید شده است (.)43-41

سطوح  mRNAنوروپپتید  Yدر هیپوتاالموس جوجهها

انسولین عالوه بر نقش هورمونی ،به عنوان یک میانجی

میشود ( .)1در ماهیها ( )31و جوجه ها با محدودیت

عصبی محسوب و رسپتورهای آن در سیستم عصبی

غذایی ،بیان ژن نوروپپتید  Yدر هیپوتاالموس افزایش

مرکزی بطور گستردهای توزیع شدهاند ( .)13ساختمان

مییابد (.)42

انسولین اگرچه بین گونهها مختصری تفاوت دارد ولی تا

در داخل هسته قوسی ،نورونهای حاوی نوروپپتید ،Y

حدودی اثرات مشابهی اعمال میکند ،بطوریکه

ترشح  AgRPرا که موجب تحریک اخذ غذا میشود ،انجام

انسولین خوکی موجب کاهش اخذ غذای طیور میگردد

میدهند .در هیپوتاالموس نورونهای نوروپپتید  Yاز

(.)62

هسته قوسی به هستههای مجاور بطنی پیش میروند ،که

انسولینی که به دنبال تغذیه افزایش مییابد ،از طریق

مکانهایی برای یکپارچهسازی باالنس انرژی است (.)9

برجستگی میانی وارد مغز شده و مشابه لپتین بر روی

عالوه بر آن نورونهایی را که در خود هسته قوسی

رسپتورها عمل کرده ( )16نورونهای مالنوکورتینی را

پرواپیومالنوکورتین سنتز و ترشح میکنند ،را عصبدهی

Y

میکنند ( 1 .)11رسپتور برای نوروپپتید  Yدر اخذ غذا

میشود .مطالعات متعددی در حمایت از این فرضیه که

بررسی شده است که همگی متعلق به فوق خانواده

انسولین پانکراسی به عنوان یک سیگنال چاقی به سیستم

رسپتور جفت شونده با پروتئین  Gهستند ( .)31مکانیسم

عصبی مرکزی عمل میکند و اخذ غذا را در جوجهها

فعالسازی پروتئین  Gبا رسپتورهای نوروپپتید  Yاحتماالً

کاهش میدهد ،وجود دارد ( .)41, 44، 61سیگنال مذکور

از طریق مهار  cAMPو باال بردن کلیسم داخل سلولی

در مغز رت نیز تأثیرات کوتاه و بلند مدت را بر تنظیم اخذ

میباشد (.)12

غذا و وزن بدن القاء میکند (.)42، 61

دو رسپتور

واسطهگری گیرندههای بتا دو آدرنرژیک ،گیرنده

تحریک ( )14و موجب کاهش بیان آزادسازی نوروپپتید

Y1

و  Y5در پاسخ اخذ غذا بوسیله

نوروپپتید  Yنقش دارند .تزریق آنالوگ انتخابی
Gamma-aminobutyric acid A

1
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نوسیسپتین ارفانین اف کیو ) (N/O-FQیک پپتید

نوروپپتید  Yنوروپپتیدی  32اسید آمینهای است و بین

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

حمیدی و همکاران

همچنین تأثیرات پپتیدی گرلین معدی میتوانند بطور

هستهای است و یا تزریق داخل بطن مغزی در مجاورت

کامل با آنتاگونیست  Y1مهار شوند .در نتیجه ،عمل

هسته قوسی است که با انتشار از دیواره بطن بر روی

نوروپپتید  Yبوسیله رسپتور  Y1برای تنظیم کوتاه مدت

گیرنده ها اثر می گذارد .در مطالعه حاضر با جمعبندی

اخذ غذا مهم است ( )11و لپتین و انسولین از طریق تأثیر

تحقیقات مختلف بر روی هسته قوسی به هدف شناسایی

بر آزادی نوروپپتید  Yموجب کاهش اخذ غذا میشوند

مسیرهای نورونی درگیر در اخذ غذا مشخص گردید ،در

( .)41، 36هیستامین نیز از طریق تأثیر مهاری بر

بسیاری موارد تشابه میان گونههای مختلف برقرار است و

نوروپپتید  Yموجب کاهش اخذ غذا در پستانداران و

البته در معدودی از موارد نیز تفاوت در عملکرد

پرندگان میگردد (.)49، 33

نوروترانسمیترها مشهود بود.

 Ghrelinبه عنوان یکی از نوروترانسمیترهای مؤثر و با

در نورونهای هسته قوسی ،به همراه نوروپپتید  ،Yپپتید

تجویز داخل بطن مغزی ،آزاد شدن هورمون رشد و اخذ

مرتبط با آگوتی نیز حضور دارد که آنتاگونیست طبیعی

غذا را در رتها تحریک میکند ( .)11در طیور اثر

گیرندههای  MC3Rو  MC4Rاست .این پپتید کاهش

 Ghrelinبه عنوان یک مهار کننده اخذ غذا شناسایی شده

دریافت غذای ناشی از تزریق درون بطن مغزی  αMSHرا

است (.)13-11

سرکوب میکند ( .)6سروتونین هم در رت و هم در جوجه

سوماتوستاتین ،پپتیدی دارای  1رسپتور از  SST11تا

برای ایجاد بیاشتهایی احتیاج به واسطهگری گیرندههای

 SST5است ( .)34سوماتوستاتین در فیبرها و جسم سلولی

مالنوکورتینی دارد که از طریق اثر لیگاندی  αMSHبوجود

هستههای هیپوتاالموس حضور دارد و این مکانها اخذ

میآید .البته  AgRPدر مغز با  αMSHبر سر اتصال به

غذا و باالنس انرژی را تنظیم میکنند ( .)31تزریق داخل

گیرندهها رقابت میکند ( .)31 ،9البته عملکرد گیرنده

بطن مغزی سوماتوستاتین موجب افزایش اخذ غذا در رت-

 MC3در رت ( )61و قمری ( )66تأیید نشده است و تنها

ها میشود .تزریق  ICVسوماتوستاتین در جوجهها نیز

تحریک گیرنده  MC4در هسته قوسی ،اخذ غذا را کاهش

تحت شرایط گرسنگی و در شرایط تغذیه آزاد موجب

میدهد.

افزایش مصرف غذا شده است (.)14 ،13

تحقیقات نشان داده است که لپتین در رت و جوجه

بحث

موجب کاهش اخذ غذا میگردد ( ،)32 ،36که در رت

هسته قوسی در مجاورت بطن سوم و در قاعده

تأیید شده و جهت اعمال این اثر کاهشی احتیاج به

هیپوتاالموس واقع شده و دارای دو مجموعه نورونی

واسطهگری نورونهای نوروپپتید  ،Yمالنوکورتینی و

( POMC/CARTو  )NPY/AgRPمؤثر بر اخذ غذا است،

نورونهای هیستامینرژیک دارد ( ،)41، 31، 32ولی در

البته هسته قوسی به سیگنالهای تنظیم انرژی با منشاء

طیور هنوز تحقیقات جامعی در زمینه تداخالت مربوطه در

گردش خون از طریق برجستگی میانی دسترسی پیدا می-

هسته قوسی صورت نگرفته است.

کند ( )2در تحقیقات آزمایشگاهی ،رهیافتهای

از آنجا که تحقیقات نشان داده در محل برجستگی میانی
سد خونی مغزی ناقص است ( )2و در مطالعات دیگر وجود

Somatostatin receptor

1

گیرندههای انسولین و لپتین در هسته قوسی ثابت شده
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رسپتور  Y1به داخل مغز اخذ غذا را تحریک میکند.

نوروترانسمیترها به هسته قوسی یا به روش تزریق داخل

حمیدی و همکاران

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

تحت تأثیر تغییرات غلظت خونی انسولین و لپتین نیز قرار

نورونهای هسته قوسی همراه میشود .البته بیان ژن

میگیرند .بدین ترتیب سطوح باالی این هورمونها که

نوروپپتید  Yدر هیپوتاالموس ماهیها حاکی از آن است

بیان کننده کفایت ذخایر انرژی بدن است با اثر بر

که نقش نوروپپتید  Yدر تنظیم باالنس انرژی سیر تکاملی

هسته قوسی موجب افزایش بیان  POMC/CARTشده و

بسیار قدیمی دارد (.)31

نهایتاً کاهش اخذ غذا را در پرندگان و پستانداران پدید

در راستای تحقیقات نگارنده ،نورونهای سروتونینرژیک،

میآورد ( ،)31 ،11 ،13در این زمینه برخی مطالعات

همانطور که در شکل  3آمده است در پرندگان برای ایجاد

نشانگر عدم تأثیر انسولین بر اخذ غذای طیور بوده که

بیاشتهائی نیاز به واسطهگری نورونهای  POMCمی-

علت آن استفاده از انسولین انسانی در آزمایش گزارش

باشد .سروتونین میتواند از طریق گیرنده  5HT1B1که بر

شده است ( .)2بر اساس مطالعه دیگری انسولین انسانی

روی نورونهای  AgRPهسته قوسی واقع شده است اثری

کمترین اثر را بر هسته قوسی طیور در میان چند گونه

دو گانه را موجب شود .زیرا موجب تحریک همزمان جسم

آزمایش شده دارد ( ،)62پس یافته مطالعه مذکور قابل

سلولی و شاخه فرعی اکسونی که میانجی گابا را بر روی

اتکا نمیباشد.

نورونهای پرواپیومالنوکورتین ترشح میکند میگردد.

از طرفی تجویز انسولین به بطن مغز رت بیان نوروپپتید

پس همزمان با صدور ایمپالس تحریکی از نورون

 Yرا در هستههای قوسی هیپوتاالموسی کاهش میدهد و

سروتونرژیک و فعال شدن  ،5HT1Bبا هیپرپالریزه کردن

در مقابل با افزایش  αMSHنیز تأثیرات ضد اشتهایی

غشاء جسم سلولی بر روند آزادسازی  AgRPاز پایانه تأثیر

انسولین را میانجیگری میکند .زیرا استفاده از

مهاری دارد و با هیپرپالریزاسیون اتصال اکسون-اکسون

آنتاگونیست مالنوکورتین موجب خنثی شدن این اثر می-

دو

نورون

گردد ( .)14ولی بر خالف رت ،میانجیگری نورونهای

پرواپیومالنوکورتین را در آزادی  αMSHو تحریک

نوروپپتید  Yبرای عمل انسولین در هسته قوسی طیور

تسهیل مینماید ( .)9این اثر با مکانیسم مذکور در رت هم

هنوز مبهم است و در حال حاضر توسط نگارنده بر روی

تأیید شده است (.)31

سه گیرنده آن در حال بررسی و تحقیق است .شواهدی

همچنین افزایش اخذ غذای ناشی از نوسیسپتین ارفانین

نیز در زمینه اعمال اثر انسولین مغزی از طریق مهار

 FQاز یکطرف بوسیله مکانیسمهای سروتونرژیک از طریق

ترانسپورت بازجذب کننده نوراپینفرین در هسته قوسی

گیرنده  5HT2Cدر جوجهها میانجیگری میشود و از طرف

نیز وجود دارد ( .)42گرچه نورونهایی که نوروپپتید

Y

نورون

و

مهار

ترشح

گابا،

عمل

MC4R

دیگر بواسطه نورونهای هیستامینرژیک و گیرندههای

H1

تولید میکنند در مکانهای زیادی از مغز حضور دارند،

و  H3اثر خود را بر روی مسیرهای پایین دست اعمال می-

مهمترین مکان برای کنترل اخذ غذا در هسته قوسی

کند ( .)43 ،46هیستامین نیز از طریق تأثیر مهاری بر

هیپوتاالموس است .تنظیم بیان ژن نوروپپتید  Yدر هسته

نوروپپتید  Yموجب کاهش اخذ غذا در پستانداران و

قوسی بر خالف  DMHتحت کنترل لپتین در گردش است

( .)1مجموعه این یافتهها تأیید میکنند که تأثیرات

5-hydroxytryptamine receptor 1B
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است پس جمعیتهای نورونی موجود در هسته قوسی

آنورکسیژنیک انسولین در  CNSبا تغییرات در بیان

نقش هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا

حمیدی و همکاران

کاهشی6

پرندگان میگردد ،بدین ترتیب باز هم انتهای مسیر مؤثر

تزریق  ICVنامعلوم است ،احتماالً تنظیم

بر اخذ غذا به یکی از دو جمعیت نورونی هسته قوسی

گیرندههای آن در مقابل افزایش غلظت میانجی محتمل-

ختم میگردد (.)41، 36

ترین مکانیسم میباشد .پاسخ اورکسیژنیک تزریق

تأثیر  Ghrelinبر اخذ غذا پیچیدهتر از سایر میانجیهاست

سوماتوستاتین در جوجهها نیز تأیید شده است و مشابه

و میان گونهها متفاوت است .مکانیسم عمل آن کامالً

نتایج اخذ شده در رت میباشد (.)14 ،13، 31

شفاف نیست ولی تأثیر آن بر اخذ غذا میان پستانداران و

نتیجهگیری

پرندگان تفاوت دارد Ghrelin .در هسته قوسی

جمعبندی مطالعات نشان میدهد که هسته قوسی نقش

نوروپپتید  Yرا بیان میکند که در رتها بواسطه اکسید

محوری در تنظیم اخذ غذا از طریق دو گروه جمعیت

نیتریک و لپتین موجب افزایش غذا میشود (،)13 ،11

نورونی خود دارد .این نورونها بواسطه میانجیهای خود و

ولی این نوروترانسمیتر در پرندگان اخذ غذا را بواسطه

با اثرات تحریکی و مهاری بر روی یکدیگر و همچنین اثر

H1

بر گیرندههایی در سایر هستههای هیپوتاالموسی

هیستامینی و یا  5HT2Cسروتونینی ( )11و همچنین

(مسیرهای پایین دست) موجب تنظیمات پیچیدهای بر

نورونهای گابائرژیک ( )41کاهش میدهد ،که اثرات

رفتار تغذیهای موجودات زنده میگردند .در این راستا

مذکور در تمامی موارد نهایتاً در هسته قوسی جامعیت

تشابهات فراوانی میان پستانداران و پرندگان وجود دارد.

مییابد .این اختالف بین پستانداران و پرندگان ممکن

برخی میانجیها ،واسطهها و یا پپتیدها مانند

است به تفاوت در گونهها و یا به تأثیر تداخالت نورونی که

نوروپپتید  ،AgRP ،Yنوسیسپتین ارفانین  FQو گابا

میانجیهای عصبی در آنجا عمل میکنند مربوط باشد.

موجب افزایش اخذ غذا ،و برخی دیگر مانند لپتین،
در

انسولین ،سروتونین ،گلوتامات αMSH ،و هیستامین

همچنین

تراکم

گیرندههای

سوماتوستاتین

هسته قوسی و افزایش مصرف غذا در تزریق داخل مغزی

موجب کاهش مصرف غذا میشوند .بعضی از میانجیها نیز

آن ،نشان میدهد که مکان محوری اثر این میانجی نیز

در گونههای مختلف نقشهای متفاوت دارند .مانند

هسته قوسی است .تزریق داخل بطن مغزی ()ICV1

 Ghrelinکه در پستانداران مصرف غذا را افزایش میدهد

سوماتوستاتین اخذ غذا را در رتها افزایش میدهد .ولی

ولی در پرندگان موجب مهار اخذ غذا میشود.

در دوزهای باال در رت و موش ،موجب کاهش اخذ غذا را

در مطالعه حاضر مجال بررسی گروهی دیگر از میانجیها

میگردد و گیرندههای مؤثر آن در اخذ غذا در

مانند

مزوتوسین،

هسته قوسی ،مجاور بطنی و هسته دستجات منزوی

اندوکانابینوئیدها ،اوپیوئیدها و  ...فراهم نبود .اگر چه تأثیر

شناسایی شده که در هر سه بخش  SST2و  SST3بیان

موارد مذکور در خود هسته قوسی کمتر مطرح است ولی

SST2

احتماالً تأثیراتی بر روی خروجیهای هسته قوسی و در

وساطت میشود ،زیرا تزریق آنتاگونیست  SST2افزایش

نهایت کنترل اخذ غذا دارند و تحلیل مروری بر روی آنها

میشود .ولی افزایش غذا احتماالً بوسیله گیرنده

دوپامین،

گلوتامات،

متاستین،

اخذ غذای ناشی از سوماتوستاتین را بالک میکند .اگرچه
علت معکوس شدن اثر آن همزمان با افزایش غلظت در
Intracerebroventricular: ICV

1
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