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  چكيده
هاي رهايش دوپامين از نورون. گذارندچندين فاکتور مختلف از جمله دوپامين بر جذب غذا و اشتها اثر مي: مقدمه

-ي ارتباطات آناتوميکي مستقيم و غيري آکومبنس نيز به وسيلههسته .دوپامينرژيک با رهايش اسيدآسکوربيک همراه است

ثير تزريق ابررسي ت بنابراين، هدف پژوهش حاضر. اي موثر استمستقيم با هيپوتاالموس جانبي در کنترل رفتارهاي تغذيه
در : هامواد و روش. بودهاي صحرايي نر ي آکومبنس بر دريافت غذا و وزن بدن موشي هستهاسيدآسکوربيک در پوسته

هاي کنترل، شاهد گروه: تايي تقسيم شدند گروه هفت۵ به NMRI سر موش صحرايي نر از نژاد ۳۵پژوهش حاضر، 
ي ي هستهطرفه در پوستهگذاري دوهوشي حيوانات، کانولپس از بي. و اسيدآسکوربيک) ي حاللکنندهدريافت(

ام  از سطح جمجمه انج=DV ۶/۵متر  ميلي از برگما و LA = ±۸/۰متر  ميلي، AP = ۷/۱متر  هاي ميلي آکومبنس با ويژگي
در سه )  ميكروگرم بر رت۲۵۰ و ۵۰، ۱۰(ي بهبودي، اسيدآسکوربيک با سه دوز مختلف بعد از يک هفته دوره. گرفت

 ساعت ۲۴ميزان غذاي دريافتي هر . گروه به صورت روزانه با حجم يک ميکروليتر و به مدت چهار روز تزريق گرديد
 ۵۰، ۱۰(تزريق دوزهاي اسيدآسکوربيک : هايافته. گيري شدندازهي چهار روزه ايک بار و تغييرات وزن پس از پايان دوره

ه اگرچه ب.  دريافت غذا گرديد)P>۰۱/۰(دار ي آکومبنس، موجب کاهش معنيبه درون هسته) ميكروگرم بر رت ۲۵۰و 
-ساس يافتهبر ا: گيرينتيجه .دار نبوداين کاهش معني يک از دوزهادر هيچولي وزن بدن مشاهده شد، طور نسبي كاهش 

مراكز كنترل  با اثر بربه احتمال زياد  ،كومبنسآ ي هستهيدر پوستهرسد اسيدآسکوربيک ، به نظر مي حاضرهاي پژوهش
  .کندايفا مينقش سيري و گرسنگي در هيپوتاالموس در كنترل وزن و دريافت غذا 

  
  

  موش صحراييي آکومبنس، دريافت غذا، وزن بدن، اسيدآسکوربيک، هسته :واژگان كليدي

  ۱۶/۱/۹۱:  ـ پذيرش مقاله۲۸/۱۰/۹۰: ـ دريافت اصالحيه ۵/۷/۹۰ :دريافت مقاله
  

  مقدمه

کنترل عصبي هوموستاز انرژي بدن سازوكاري کليدي 

ي آن تعادل انرژي ها به وسيلهاست که حيوانات و انسان

 و سوخت و ساز ،تغذيه. نمايندطوالني مدت خود را تنظيم مي

 اساسي و حياتي براي زندگي موجودات ايانرژي مرحله

 در بيشتر ۱.هاستها و در نتيجه بقاي گونهويژه انسان به

اي به جوامع، عالقه به حفظ بقا سبب گرديده توجه ويژه

يکي از اين عوامل . عوامل موثر بر تغذيه معطوف گردد

هاي مربوط به آن است که در اعمالي مانند دوپامين و گيرنده

بزاق، عرق و (ريز  تنظيم ترشحات برونکنترل تغذيه،

، تنظيم حرکات و )ايروده ـ ترشحات غدد مسيرهاي معدي

  ۱،۲.سوخت و ساز اهميت دارند

اند رهايش دوپامين از انتهاي ها نشان دادهبررسي

هاي دوپامينرژيک، با رهايش اسيدآسکوربيک همراه نورون

رم در  ميکروگ۲۵۰ اسيدآسکوربيک با غلظتي بيش از ۳.است
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 ۲۹۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۹۱شهريور ، ۳ ي شماره, چهاردهمي  دوره

 

کيلوگرم بافت تر، در بسياري از مناطق مغز جلويي از جمله 

ي آکومبنس جسم مخطط، هيپوتاالموس، هيپوکامپ و هسته

اند جسم مخطط و  نشان دادهها  پژوهش۴.يافت شده است

ي آکومبنس دو ساختار متفاوت هستند که در رهايش هسته

ش اسيدآسکوربيک القا شده توسط داروهاي اعتيادآور، نق

هاي اخير، اسيدآسکوربيک نه تنها به عنوان  در سال۵.دارند

 نيز در ي عصبي اکسيدان بلکه به عنوان يک واسطهآنتي

  ۳.سيستم عصبي مرکزي معرفي شده است

ها، القا دارويي موجب افزايش  سازوكارهايي که طي آن

شود، به خوبي سطح خارج سلولي اسيدآسکوربيک مي

هاي اند سيستم نشان دادهها ررسيبرخي ب. اندشناخته نشده

 هاي گلوتاماترژيکي،عصبي مختلفي از جمله سيستم

سرتونرژيکي و دوپامينرژيکي ممکن است در  کولينرژيکي،

ي  هسته۶-۹.رهايش مرکزي اسيدآسکوربيک دخيل باشند

آکومبنس، هدف بزرگ سيستم دوپاميني واقع در مزوتلنسفال 

به . کندگيزشي شرکت مياست و در فرآيندهاي پاداشي و ان

گيرند، همگي فرونتال منشا ميطور کلي، مدارهايي که از پري

هاي ي آکومبنس، وروديهسته. کننداز اين هسته عبور مي

 و ئو آرکيهمجموع(گلوتاماترژيکي را از مناطق آلوکورتيکال 

- و پري)  استيياي بوا بارتباطپالئوکورتکس که در 

وکامپي، قشر انتورينال و قشر تشکيالت هيپ(آلوکورتيکال 

و به همان نسبت از مناطق پروايزوکورتيکال مياني ) بويايي

) ليمبيک و قشر اينفراليمبيکقشر سينگولي جلويي، قشر پري(

چنين، اين   هم۱۰.کندو پروايزوکورتيکال جانبي دريافت مي

هاي دوپامينرژيکي  ورودي،شکمي-هسته از مناطق بامي

هاي دوپاميني به  کاربرد منظم آگونيست۱۱.دارددريافت مي

مستقيم، سطح خارج سلولي طور مستقيم و غير

- اسيدآسکوربيک را در جسم مخطط افزايش داده و در هسته

ي آکومبنس نيز با چند درجه کمتر نسبت به جسم مخطط اين 

- تزريق داخل صفاقي دي۱۲.افزايش مشاهده شده است

موجب افزايش ) يلوگرمگرم بر ك  ميلي۵(آمفتامين سولفات 

غلظت آسکوربات در مايع خارج سلولي جسم مخطط شده 

 آمفتامين سطح خارج سلولي آسکوربات را ،چنين هم. است

ي آکومبنس افزايش داده، هر چند که شدت اين در هسته

- تزريق داخل صفاقي فنيل. کندمي افزايش به تدريج فروکش

محرک ) (يلوگرمگرم بر ك  ميلي۲۰(هيدروکلرايد آميناتيل

به ) آمفتاميننفرين و دوپامين، عملکرد شبهآزادسازي نوراپي

) گرم بر كيلوگرم  ميلي۲۰(هيدروکلرايد دنبال پارژيلين

، سطح خارج )Bاکسيداز نوع ي انتخابي مونوآمينمهارکننده(

سلولي آسکوربات را در جسم مخطط به ميزان چشمگيري 

ي آکومبنس ديده شده، ستهباالتر از آن ميزان کمي که در ه

هاي  تزريق داخل صفاقي آگونيست۱۲.افزايش داده است

گرم بر   ميلي۱ به ميزان Ly-163502 و Ly-141865دوپاميني 

 با عملکرد مستقيم، سطح خارج سلولي آسکوربات را كيلوگرم

ي آکومبنس ي مغزي جسم مخطط و هستهدر دو ناحيه

 اثر بر جسم مخطط در اين مورد نيز. افزايش داده است

 سطح خارج سلولي اسيدآسکوربيک ۱۲.چشمگيرتر بوده است

تواند توسط نوروترانسميترهاي دوپامينرژيکي مغزي مي

تنظيم شده و اين تنظيم در ساختارهاي مغزي مختلف حاوي 

طور که گفته شد آسکوربات   همان۱۳.دوپامين متفاوت است

ط يافت شده، به هاي باال در جسم مخطدر غلظت) C ويتامين(

هاي رفتاري نقش داشته طوري که ممکن است در فعاليت

هايي که اند موش نشان دادهها پژوهش ،چنين هم ۱۳. باشد

- داراي رژيم غذايي پرچرب به همراه مقادير بااليي از مکمل

اند در مقايسه با آنهايي که چنين هاي اسيدآسکوربيک بوده

داري چربي ه طور معنياند، بهايي را دريافت نکردهمکمل

  ۱۴.اندهاي خود انباشتهکمتري را در بافت

هاي دوپامينرژيکي در کنترل با توجه به دخالت سيستم

هاي تغذيه و رهايش اسيدآسکوربيک از انتهاي نورون

ي ي هستهچنين ارتباطات گسترده دوپامينرژيک، و هم

 آکومبنس با ساختارهاي مختلف مغزي از جمله مراکز درگير

 پيرامون اي و از آنجا کهدر تنظيم اشتها و رفتارهاي تغذيه

 در دست  دقيقيهاي ، دادهبر تغذيهاسيدآسکوربيک نقش 

، طي پژوهش حاضر، اثر تزريق مرکزي نيست

ي آکومبنس بر ي هستهاسيدآسکوربيک را به درون پوسته

هاي صحرايي نر ميزان دريافت غذا و تغييرات وزن موش

  . ر گرفتمورد بررسي قرا

  هامواد و روش

 سر موش صحرايي بالغ نر در ۳۵در بررسي حاضر، 

 مورد استفاده NMRI گرم از نژاد ۲۵۰±۳۰ي وزني محدوده

هاي استاندارد، تحت شرايط قفس حيوانات در. قرار گرفت

 ساعت روشنايي و ۱۲،  ساعت تاريكي۱۲ يكنترل شده

دوديت سلسيوس و بدون محي درجه ۲۳-۲۵  حرارتيدرجه

در تمام مراحل با  .شدندمي در مصرف آب و غذا نگهداري

قانون مراقبت و استفاده از  حيوانات آزمايشگاهي بر اساس

  ۵.شدحيوانات آزمايشگاهي برخورد مي
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 همكارانو فيروزه بدره   اثر اسيدآسكوربيك بر ميزان دريافت غذا ۲۹۱

 

بندي  تقسيمزيرتايي به شرح  ۷ گروه ۵حيوانات در 

- دريافت(، گروه شاهد )بدون تزريق(گروه کنترل : گرديدند

ي کنندههاي دريافتو گروه) ل اسيدآسکوربيکي حالکننده

ميكروگرم  ۲۵۰ و ۵۰، ۱۰(دوزهاي مختلف اسيدآسکوربيک 

 ۶۰% (۱۰حيوانات با مخلوط کتامين هيدروکلرايد ). بر رت

گرم بر   ميلي۴% (۲و زايالزين ) گرم بر كيلوگرم ميلي

 ۱۶.هوش شدندبا روش تزريق داخل صفاقي بي) كيلوگرم

شرکت ( دستگاه استريوتاکسي سپس سر حيوان در

Stoeling  آمريکاـ ( قرار گرفت، پس از تنظيمEar bars) ميله -

يا  Incisor barو ) گرفتهاي حيوان قرار ميهاي که در گوش

Teeth bar) هاي اي که در دهان حيوان، در قسمت دندانميله

متر زير صفر، سر به  ميلي۲/۳در ) گرفتپيشين قرار مي

سپس به منظور حذف .  آمد و ثابت گرديدحالت افقي در

ي پشت سر ها تا ناحيههاي سطحي حد فاصل بين چشمبافت

و مشخص شدن نواحي برگما و المبدا، موهاي اين ناحيه با 

قيچي برداشته شد و برشي مناسب در پوست سر با استفاده 

 ايجاد گرديد، سپس با استفاده از ۱۱ي از تيغ اسکالپل شماره

گذاري ينوس و واتسون، نواحي مربوط به کانولاطلس پاکس

 ۷/۱ هاي ويژگيي آکومبنس با ي هستهي پوستهدو طرفه

AP= ۸/۰ متر، ميلي± = LA۶/۵ از برگما و متر،  ميلي DV= 

 پس از ۱۷.گذاري گرديد از سطح جمجمه عالمتمتر، ميلي

 روي ۲۲ي سوراخ کردن جمجمه، کانول راهنما به شماره

 به عنوان ۲۷طه قرار داده شد و از سر سوزن ي مربومنطقه

ها از پيچ عينک و درپوش کانول تزريقي و براي تثبيت کانول

  . سيمان دندانپزشکي استفاده شد

ميكروگرم بر رت  ۲۵۰(دوزهاي مختلف اسيدآسکوربيک 

 ۷کلريد سديم،  % ۹/۰(با استفاده از نرمال سالين ) ۱۰، ۵۰و 

pH= (در اين پژوهش از . ديدبه عنوان حالل آماده گر

 و کتامين )آلمانـ  E.Merckشرکت (اسيدآسکوربيک 

 )هلندـ  Alfasanشرکت (% ۲و زايالزين % ۱۰هيدروکلرايد 

تزريق دارو و حالل به کمک سرنگ هاميلتون . استفاده شد

يک ميکروليتري و با تکنيک پيش راندن حباب با استفاده از 

حجم تزريقي برابر با . د انجام ش۱۰ي اتيلن شمارهلوله پلي

يک ميکروليتر و مدت تزريق يک دقيقه بود و تزريق به مدت 

-  صبح صورت مي۸:۳۰´ تا ۸چهار روز متوالي بين ساعات 

 در پنجمين روز آزمايش، حيوان کشته شده و مغز ۱۸.گرفت

 تثبيت براي% ۱۰آن از جمجمه خارج و در محلول فرمالين 

- غزهاي حيوانات و جمعخارج ساختن م. شدقرار داده مي

- آوري آنها به منظور بررسي صحت جايگاه تزريق انجام مي

پس از تثبيت، با استفاده از دستگاه ويبريواساليس، . گرفت

گذاري تهيه و  ميکروني از موضع کانول۱۵۰-۲۰۰هايبرش

آميزي نيسل، با استرئوميکروسکوپ مورد پس از رنگ

به حيواناتي که شايد هاي مربوط گرفت، دادهبررسي قرار مي

ها قرار نگرفته بود،  نظر از مغز آن ي موردکانول در منطقه

   ۱۹.گرديدحذف و حيوان ديگري جايگزين مي

 آزمايش، به صورت ي  روزه۴حيوانات، در تمام مدت 

قرار ) آلمانـ  TSE شركت(هاي متابوليک انفرادي درون قفس

 حيوانات به هر روز پس از تزريق آسکوربيک اسيد،. داشتند

 ساعت، ۲۴شدند و طي هر هاي متابوليک برگردانده ميقفس

- گيري ميميزان غذاي مصرفي آنان به دقت سنجش و اندازه

ين ترتيب بود كه در هر روز ه اكنترل غذاي حيوان ب. شد

- غذاي قفس متابوليك با مقدار مشخصي از غذا پر مي ظرف

  مقدار غذايي كهمانده و ساعت بعد مقدار غذاي باقي۲۴و  شد

 بود، حيوان ريخته و به ظرف زير قفس متابوليك هدايت شده

، تا مقدار  گرديدجمع آوري و وزن آن از مقدار اوليه كسر

در مواردي كه مدفوع . شودمصرفي حيوان محاسبه  غذاي

و يا قطرات ادرار وارد غذاي اضافي در داخل ظرف  حيوان

 وع و خشك كردنشد، پس از جدا كردن مدفقفس مي زيرين

 .گرفت مقدار غذاي مصرفي انجام ميي  محاسبه،غذاي اضافي

 ۴ي چنين، حيوانات در شروع آزمايش و در پايان دوره هم

-  گرم توزين ۰۱/۰ توسط ترازويي با دقتي آزمايش، روزه

  . ثبت گرديدوزن بدن حيوانات ترتيب تغييرات شدند و به اين

±  به صورت ميانگين  از آزمايشبه دست آمدههاي داده

با استفاده از آناليز داده ها . انداستاندارد بيان شدهخطاي 

 طرفهک ي توسط آزمون آناليز واريانس و SPSSافزار نرم

هاي مختلف توسط دار ميان گروههاي معني و تفاوت،انجام

 به عنوان P>۰۵/۰مقدار . گرديدسنجيده  Tukey آزمونپس

  .ف در نظر گرفته شددار بودن اختالمالك معني

  هايافته

اسيدآسکوربيک در تمام دوزهاي مورد استفاده، ميزان 

مصرف غذا را کاهش داد و اين کاهش در هر سه دوز، از 

ترتيب که در روز  به اين. دار بودهمان روز اول آزمايش معني

داري اول، هر سه دوز مورد استفاده اختالف معني

)۰۰۱/۰<P (نترل داشتند در مقايسه با گروه ک) ۱نمودار ،

 ۵۰ي دوزهاي کننده دريافتهايدر روز دوم، گروه). aقسمت 

دار با گروه کنترل اختالف معنيميكروگرم بر رت  ۲۵۰و 

)۰۱/۰<P (۵۰ي دوز کننده دريافتچنين، گروه هم. داشتند 
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ي کننده دريافتو گروه) P>۰۱/۰(در سطح ميكروگرم بر رت 

با گروه ) P>۰۰۱/۰(در سطح ر رت ميكروگرم ب ۲۵۰دوز 

- در حالي که اختالف معني. دار نشان دادند تفاوت معنيشاهد

هاي با هيچ يک از گروهميكروگرم بر رت  ۱۰داري ميان دوز 

در روز ). b، قسمت ۱نمودار (کنترل و شاهد مشاهده نشد 

ميكروگرم بر  ۱۰ي دوز کنندهسوم آزمايش، گروه دريافت

  هاي با گروه کنترل و گروه) P>۰۱/۰(در سطح رت 

در ميكروگرم بر رت  ۲۵۰ و ۵۰ي دوزهاي کنندهدريافت

   تفاوت شاهدهاي کنترل و با گروه) P>۰۰۱/۰(سطح 

و در نهايت در ) c، قسمت ۱نمودار ( نشان دادند ي رادارمعني

ميكروگرم بر رت  ۱۰ي دوز کنندهروز چهارم، گروه دريافت

 ۵۰ي دوزهاي کنندههاي دريافتهو گرو) P>۰۱/۰(در سطح 

هاي با گروه) P>۰۰۱/۰(در سطح ميكروگرم بر رت  ۲۵۰و 

  ).d، قسمت ۱نمودار ( داشتند يدار تفاوت معنيشاهدکنترل و 

 داد روز نشان ۴به طور کلي، ميانگين مصرف غذا در 

داري بر مصرف غذا اسيدآسکوربيک توانست اثر معني

 هر سه دوز مورد استفاده کاهش بگذارد، به اين ترتيب که در

 ديده شده شاهد در مقايسه با کنترل و )p>۰۱/۰(دار معني

 ۴ کلي مصرف غذا را طي ي ، رابطه۲نمودار ). ۲نمودار (است 

در اين . دهدهاي مختلف نشان ميروز آزمايش در گروه

نمودار، مقدار غذاي مصرفي در روزهاي مختلف آزمايش در 

اين نمودار در . کديگر مقايسه شده استهاي مختلف با يگروه

 کنار  در۱نمودار ) d و a ،b ،c( قسمت ۴ ي واقع مقايسه

دار دريافت اي ديگر اختالف معنيباشد که از زاويهيکديگر مي

غذا در هر چهار روز مربوط به دوزهاي مختلف را با گروه 

  .  نشان داده استشاهدکنترل و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آکومبنس بـر  يدرون هستهبه ) ميكروگرم بر رت ۲۵۰ و ۱۰ ،۵۰(  (AA) اسيدآسکوربيکمختلفاثر تزريق دوزهاي  -۱ نمودار
  گـر  هر ستون نمايان. آزمايش) d(و چهارم ) c(، سوم )b(، دوم )a ( اولهايروزهاي صحرايي نر در موشميزان دريافت غذا در 

با گـروه کنتـرل،   ) P>۰۰۱/۰(دار  اختالف معني***و ) P>۰۱/۰(دار تالف معني اخ . **است  تعداد=۷ و   انحراف معيار ±ميانگين
  .شاهدبا گروه ) P>۰۰۱/۰ (دار اختالف معني†††و ) P>۰۱/۰(دار  اختالف معني††
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 همكارانو فيروزه بدره   اثر اسيدآسكوربيك بر ميزان دريافت غذا ۲۹۳

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اسيدآسـکوربيک   مختلـف اثر تزريـق دوزهـاي       -۲نمودار  
(AA) )۱۰  ،۵۰   يدرون هـسته  به  ) ميكروگرم بر رت   ۲۵۰ و 
هـاي  مـوش در  بر ميانگين ميـزان دريافـت غـذا         بنس  آکوم

هر سـتون   . ي آزمايش ي چهار روزه  صحرايي نر طي دوره   
 ***. اسـت تعـداد   =۷ و   انحـراف معيـار   ±ميانگينگر   نمايان

 اخـتالف  ††کنتـرل،  با گـروه  ) P>۰۰۱/۰(دار  اختالف معني 
با ) P>۰۰۱/۰(دار   اختالف معني  †††و  ) P>۰۱/۰(دار  معني
   .شاهدگروه 

ي اي اسيدآسکوربيک در پوستهتزريق درون هسته

ي آکومبنس اگر چه به طور نسبي کاهش وزن را نشان هسته

يک   در هيچشاهدهاي کنترل و دهد، اما در مقايسه با گروهمي

داري ايجاد نکرده است از دوزهاي مورد استفاده، تغيير معني

   ).۳نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

 مختلـــــفاثـــــر تزريـــــق دوزهـــــاي  -۳نمـــــودار 
) ميكروگـرم بـر رت   ۲۵۰ و ۱۰ ،۵۰(  (AA)اسيدآسکوربيک

-مـوش تغييرات وزن بـدن     بر   آکومبنس   يدرون هسته به  
هـر  . ي آزمـايش  ي چهـار روزه   هاي صحرايي نر طي دوره    

.  اسـت   تعداد=۷  و انحراف معيار ±ميانگينگر   ستون نمايان 
طـور کـه   همـان با اينکه روند کاهش وزن مشهود است امـا     

ــشخص اســت ــتالفم ــي، اخ ــي معن ــده نم ــود داري دي ش
)۰۵/۰<P ،Tukey comparisons(.   

 بحث 

ي ي هستهاسيدآسکوربيک پس از تجويز در پوسته

داري در مصرف غذاي حيوان آکومبنس، سبب کاهش معني

 مربوط به تزريق درون بطني هاي شده و اين يافته با يافته

 انيخو  گزارش شده، همگران دارو که توسط ديگر پژوهش

  ۲۰.دارد

ي آکومبنس در اند هستههاي قبلي نشان داده پژوهش

 در همين رابطه تاثير  سيستم ۲۱.تنظيم دريافت غذا نقش دارد

و  ۲۳ اسيدهاي آمينه تحريکي۲۲اوپيوئيدي، سيستم گاباارژيکي،

ي آکومبنس بر دريافت غذا سيستم دوپامينرژيکي در هسته

قش اسيدآسکوربيک بر اما پيرامون ن. به اثبات رسيده است

اين احتمال .  دقيق و کاملي در دست نيستهاي تغذيه، داده

وجود دارد اسيدآسکوربيک بتواند به طور مستقيم اثر مهاري 

که  ي آکومبنس اعمال کند و يا اينخود را بر تغذيه در هسته

مستقيم از راه ي غيراشتهايي خود را با مداخلهاثرات ضد

زي تغذيه از قبيل سيستم اپيوييدي، هاي تنظيمي مرکسيستم

ها اي و هورموندوپاميني، استيل کوليني، پپتيدهاي روده

 آناتوميکي بسياري در مورد هاي  در مورد داده۲۴.انجام دهد

و به تبع  ۲۵ي آکومبنس با هيپوتاالموس جانبيارتباط هسته

 ۲۶.هاي خودمختار سيستم گوارشي وجود داردآن کنترل

اسيدآسکوربيک كمينه بخشي از اثر خود را بر توان گفت،  مي

کاهش اشتها از راه اثر بر هيپوتاالموس جانبي که يکي از 

نمايد و از آنجا که تزريق  مراکز کنترل تغذيه است، اعمال مي

ي آکومبنس توانست ي هستهاسيدآسکوربيک در پوسته

داري کاهش دهد، ممکن ميزان دريافت غذا را به طور معني

 اثر از راه ترکيبات موثر ديگر در تنظيم اشتها از است اين

هاي لپتين زيرا بيان گيرنده. جمله لپتين نيز اعمال شده باشد

در نواحي مختلف درگير در تحريک اشتها و پاداش مانند 

ي آکومبنس گزارش گرديده هيپوتاالموس جانبي و هسته

که بيان لپتين توسط   در نتيجه، هنگامي۲۴.است

هاي بيک کاهش يابد، اين مهار از نوروناسيدآسکور

هاي دوپامينرژيک برداشته شده و فعال شدن نورون

  .گردددوپامينرژيک سبب کاهش دريافت غذا مي

 اما ،ه مشخص نشدتاکنون دقيق تنظيم وزن سازوكارهاي

هاي فيزيولوژيکي متعددي از جمله آنچه مسلم است پديده

دخيل نيز تنظيم وزن  در سوخت و ساز،در  تمام عوامل موثر

در ( اشتها يکننده تنظيم سازوكارهاياثر خالص. هستند

  روز۴ميانگين دريافت غذاي 

ذا 
 غ

ت
اف

ري
 د

ان
يز

م
)

وز
 ر

در
م 

گر
(
 

0

20

40

60

80

100

کنترل شاهد AA(10) AA(50) AA(250)

******
***

†††
††

†††

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

کنترل شاهد AA(10) AA(50) AA(250)

ذا 
 غ

ت
اف

ري
 د

ان
يز

م
)

وز
 ر

در
م 

گر
(
 ميانگين تغييرات وزن بدن 
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 تنظيم ميزان خوردن غذا و) هاي بالغ طبيعيحيوانات و انسان

به حدي است که در آن مقدار کالري غذاي خورده شده با 

 ي  که نتيجه،خواهد شدمقدار انرژي مصرف شده متعادل 

 حاضر نيز پژوهشدر  ۲۷.اين امر حفظ وزن بدن استکلي 

 کاهش اسيدآسکوربيک،نشان داده شد تجويز مرکزي 

که  ،را به دنبال داشتهکاهش وزن تا حدودي مصرف غذا و 

ويژه ه ب وزن بدن، .هستند  يکديگريتاييدکننده ها يافتهاين 

 سازوكار يوسيلهه  ب به احتمال زياد چربي بدن،محتواي

 هايه از سلولشود کمي کنترلهايي  و هورمونفيدبکي

 گذشته، هاي بررسيدر  ۲۸،۲۹.گردند ميجزاير النگرهانس رها 

 يمعدي در هسته -هاي تک واحدي به تحريک واگيپاسخ

يال، هيپوتاالموس مياني و اکهاي پارابريمسير منفرد، هسته

هاي تک واحدي به  پاسخ به تازگي ،۲۶. شده بودثابتجانبي 

ومبنس نيز مشاهده شده ي آکمعدي در هسته -تحريک واگي

هاي ثبت پاسخ هاي برانگيخته واگي،در مورد پاسخ. است

ثانيه  ميلي۲۶ به طور تقريبيي آکومبنس شده در هسته

 تخمين زده شده ي فاصله .استتر از هيپوتاالموس طوالني

-  ميلي۶  حدودآکومبنس و هيپوتاالموس جانبي يبين هسته

دو اين ط مستقيم بين شود يک ارتبامتر است که فرض مي

به طور  پاراسمپاتيک  مراکز فوقاني ۲۸.ساختار وجود دارد

دارند و اين قرار هيپوتاالموس جانبي عمومي در ديانسفال و 

. گذارنداثر مي ترشحات اندوکرين براز هيپوتاالموس  ينواح

اند هيپوتاالموس جانبي در داده  نشانها  ، پژوهشچنين هم

 گلوکونئوژنز  وليکوليز، گليکوژنوليز گلوکز، گسوخت و ساز

 ۳۰.باشندمي ي کولينرژيکسازوكارها نينقش دارد و تمام ا

  بدنتنظيم وزن در زيآکومبنس ني سيستم کولينرژيک هسته

 از آنجا ۲۱.گرددنقش دارد و تخريب آن سبب کاهش وزن مي

که اين سيستم متاثر از دوپامين و اسيدآسکوربيک است، 

از سوي . تواند به اين دليل اعمال شده باشدتغييرات وزن مي

سيستوکينين هاي کولهديگر، با توجه به حضور گيرنده

)CCK (رسد تحريک اين ي آکومبنس به نظر ميدر هسته

ها منجر به کاهش وزن بدن گردد، زيرا شواهدي به گيرنده

دهد در برخي شرايط يک همکاري دست آمده که نشان مي

ه منظور کاهش وزن همراه با کاهش  و لپتين ب CCKبين

 بر وزن نيز CCK اثر طوالني مدت ۲۱.جذب کالري وجود دارد

 آديپوزيتي مانند لپتين است که هاي به علت ارتباط آن با پيام

 اين نکته ۲۱،۳۱.نمايند  را تشديد ميCCKاثر سيري مربوط به 

 روزه براي ارزيابي ۴ي نظر داشت که دورهر را نيز بايد د

يرات وزن تا حدودي کافي نيست و براي ارزيابي دقيق تغي

به طور نمونه دو (تر بايست به مدت طوالنيوزن، اين عمل مي

گرفت تا اثر عوامل قابل برگشت روي وزن صورت مي) هفته

  .بدن حذف گردد

 استنظريه  ني ايکنندهتي حماهاي پژوهش حاضر يافته

ر تغذيه و به تبع ات اسيدآسکوربيک ب از اثري قسمتكمينهکه 

ي از راه هسته مي مستقري غاي و ميمستقآن وزن بدن به طور 

توان گفت برخي به طور کلي مي. گرددآکومبنس اعمال مي

ي آکومبنس هاي نوروترانسميتري موجود در هستهسيستم

که تحت تاثير سيستم دوپامينرژيکي و اسيدآسکوربيک همراه 

 گسترده با ساير هاي تباطي ارگيرند، به واسطهآن قرار مي

مراکز درگير در تنظيم اشتها و دريافت غذا مانند 

هيپوتاالموس جانبي، ميزان دريافت غذا و تغييرات وزن بدن 

ي  نقش هستهپيرامونالبته اظهارنظر  .نمايندرا کنترل مي

 هاي آکومبنس در کنترل وزن نيازمند بررسي و پژوهش

  .باشد ميبيشتري 
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Abstract 
Introduction: Several factors such as dopamine affect food intake and appetite. Release of 

dopamine from dopaminergic neurons is associated with ascorbic acid (AA). The nucleus 
accumbens via direct and indirect anatomical connections with the lateral hypothalamus is 
effective in control of feeding behavior. Based on these observations, the aim of the present study 
was to investigate the effect of central injection of ascorbic acid into the nucleus accumbens shell 
on the food intake and body weight of adult male rats. Materials and Methods: Thirty five adult 
male rats were divided into five groups as follows (n=7 each): Control, sham (injected vehicle of 
AA), and Ascorbic Acid (AA) groups (10, 50, and 250 µg/rat). Rats were anaesthetized and cannulas 
were implanted bilaterally in the nucleus accumbens shell (AP= 1.7 mm, LA= ±0.8 mm from 
bregma, DV=5.6 mm from skull surface). After one week recovery period, three different doses of 
ascorbic acid (1 µl/day) were injected into the three separate groups for 4 days. Food intakes were 
measured every 24 hours and weight changes were determined after 4 days. Results: Doses of 
ascorbic acid (10, 50, and 250 µg/rat) decreased food intake significantly (p<0.01). Although the 
partial decrease was observed in the body weight, but the decrease was not significant in any of 
the different doses groups. Conclusion: Based on our results, it seems that ascorbic acid in the 
nucleus accumbens shell, probably via hunger and the satiety control centers in the 
hypothalamus, regulates body weight and food intake.  
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