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Abstract 
The bilateral relationship between Ventro Medial 

Nucleus and dopaminergic system may play an 

important role in the secretion of the 

gastrointestinal exocrine glands, nutritional 

behaviors and habits. The aim of this study was to 

investigate the role of dopaminergic receptors in 

regulation of the exocrine glands and to find out 

whether the change in saliva secretion is the 

primary effects of central nervous system or there 

are subsequences of taking food, lick, swallowing 

and digestion in the mouth. Ninety rats were 

stereotaxically implanted under urethane 

anesthesia. The rats were divided into 9 groups: 

one control group, one fasted control group, two 

sham groups given surgery and surgery plus 

medicine solvents, one SCH23390 group, one 

bromocriptine group, one mixed group: SCH23390 

along with bromocriptine, one pilocarpine and a 

mixed group: bromocriptine along with 

pilocarpine. In this study, saliva secretion was 

gathered from submandibular glands by cannulas 

and measures then volume of secretion by using 

SPSS program the groups were compared (Test 

Anova). The saliva secretion was not significantly 

different between all groups except SCH23390 

group, pilocarpine, and both mixed groups which 

showed significant differences in the saliva 

secretion. This study showed that SCH23390 (7.5 

μg) could increase saliva secretion. Bromocriptine 

could not affect saliva secretion. Bromocriptine 

along with pilocarpine significantly decreased 

saliva secretion. However, this agonist together 

with SCH23390 significantly increased saliva 

secretion. So the dopaminergic system of the 

Ventro Medial Nucleus has a considerable effect 

on the secretion of the exocrine glands in the 

digestive system. 
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 مقدمه

 33و شامل  گرددبرون ریز  ترشح می غدد از بزاق
 ایمونوگلوبولین، ها،ها، آنزیمدرصد آب، الکترولیت

 گلیکوپروتئین، امونیا، و اوره فاکتور، میکروبیال آنتی
 برای مهم هایپپتید و الیگوپپتید ین، بعضی پلیآلبوم

 اعمال مسئول ترکیبات این باشد. می دهان سالمتی
 حاوی دهان بزاق ند.هست بزاق با رابطه در مهم
ت و روی اس پتیالین و مالتاز آمیالز، لیپاز، های آنزیم

 از آمیالز گذارد.می اثر هاها و چربی قندها، پروتئین
 روی که شود می محسوب بزاق های پروتئین بیشترین

  دارد. نقش نشاسته اولیه گوارش در و قندها تجزیه
 توکسین به که است اندوگلیکوزیداز یک همچنین
 لثه التهاب و دندان تخریب از و چسبیده ها باکتری

 و دهان کننده مرطوب عنوان به بزاق کند. می جلوگیری
 Fábián et) کند می عمل دهان حفاظت برای بافر

al., 2012; Turner et al., 2007.) پوشش بزاق 
 بر عالوه که نماید می ایجاد دهان در سروموکوسی

 عمل نمودن آسان ان،ده در غذایی مواد کردن لغزنده
 مواد از دهانی های بافت حفاظت سبب بلع، جویدن،
 های بافت بزاق گردد. می دردآور و سفت خشک، غذایی
 در موجود های میکروارگانیسم از را گوارشی و دهانی

 دارد نقش دهان pH تنظیم در و محافظت غذایی مواد
(Amerongen et al., 2002.) نقش بافتی ترمیم در 

 عمل که آنهایی ویژه هب داروها از بسیاری ارد.د مهمی
 ضدافسردگی، داروهای مثل دارند کولینرژیک آنتی

 فشار ضد داروهای ها، سایکوتیک آنتی ها، ضدالتهاب
 بزاق ترکیبات تغییر و بزاق ترشح کاهش در باال خون
 Murthykumar, 2014; Edgar et) دارند نقش

al., 2004). 

 که است اصلی غده سه شامل دهان بزاقی غدد
 برخی .شوند می باز دهان داخل به آنها مجرای
 بوئیدن دهان، حفرة با غذا تماس همانند ها محرك

 خوردن غذا صدای و غذا نام شنیدن یا دیدن غذا،
 ,Murthykumar) شوند می بزاق ترشح ازدیاد سبب

2014; Beverly et al., 1995). 

 اتترشح از درصد 22 تحریک، بدون مواقع در
 از درصد 12 تا 16 پاروتید، غدد وسیله به بزاق

 از درصد 1 تا 1 فکی، غددتحت وسیله به ترشحات
 درصد 62 از کمتر و زبانی زیر غدد وسیله به ترشحات

 اگر اما گردد. می ترشح بزاقی تر کوچک غدد وسیله هب
 میزان پذیرد صورت بزاق ترشح برای تحریکی
 غده که طوری هب کند می فرق بزاقی غده هر ترشحات

 شود. می سبب را ترشحات کل از درصد  62 پاروتید
 یا و موکوسی سروزی، است ممکن بزاقی ترشحات
 از غنی سروزی ترشحات باشد. دو هر از مخلوطی

  پاروتید غده وسیله به اساساً و ها آنزیم و ها یون
  و فکی تحت بزاقی غدد ترشحات .گردد می ترشح

 باشد می سروزی-موکوسی طمخلو نوع از زبانی زیر
(Humphrey & Williamson, 2001; Ferraris 

& Munõz, 2006; Murthykumar, 2014.) 

 فکی، تحت غدد از بزاق کل درصد 12 انسان در
 زیرزبانی غدد از درصد 6 و بناگوشی غدد از درصد 26

 اعصاب (.Beverly et al., 1995) گیرد می سرچشمه
 سبب دو هر بزاقی، غدد پاراسمپاتیک و سمپاتیک
 ,.Tandler et al) شوند می بزاق ترشح تحریک

 است پایدارتر و تر قوی پاراسمپاتیک اثرات امّا (1998
(Carruba et al., 1985.) و فوقانی بزاقی های هسته 

 را خود عصبی های پیام و بوده واقع مغز پل در تحتانی
 پاراسمپاتیکی که هیپوتاالموس قدامی بخش از

 ,.Gallacher et al) کنند می دریافت باشد می

 در مختلفی مراکز مرکزی، اعصاب سیستم در (.1983
 که دارند دخالت غذا مصرف کنترل و تغذیه امر تنظیم
 Ventro Medial) هیپوتاالموس میانی شکمی هسته

Nucleus, VMN) کنترل مهم نواحی این از یکی 
 هسته از دوپامین (.Cone, 1999) باشد می تغذیه
 توبرانفاندیبوالر مسیر از هیپوتاالموس در واقع قوسی

(Tuberoinfundibular pathway., TI) داخل به 
 VMN هسته شوند. می داده انتقال هیپوفیز

 دارد ارتباط TI  دوپامینرژیکی سیستم با هیپوتاالموس
 غده ترشحات کننده تنظیم مسیرهای از یکی که



 63 ... بر نیدوپام یها رندهیگ ستیو آنتاگون ستیاثرعوامل آگونشهبازی:  

 بین دوجانبه تباطار داشتن نظر در با باشد، می هیپوفیز
 در مهمی نقش احتماالً دوپامینی، سیستم و  هسته این

 عادات و رفتارها گوارشی، دستگاه ریز برون غدد ترشح
 و بزاق ترشح معده، اسید ترشحات شامل ایتغذیه

 داروهای مصرف هنگام در خصوصاً پرخوری
 & Baptista et al., 1997) باشد می دارا نورولپتیک

1998). 
 همانند سایکوز یا روانپریشی به مبتال نبیمارا

 کنند می مصرف را داروها گونه این که ها اسکیزوفرنی
 و وزن افزایش علت هب و شوند می تر چاق روز به روز

 در را الزم همکاری و کرده امتناع درمان ادامه از چاقی
 آورند نمی بعمل پزشک با خود روانی بیماری با ارتباط

(Yoshica et al., 1989). 
 مرکزی عصبی سیستم کنترل تحت بزاق ترشح

 اثر پاراسمپاتیک عصبی سیستم که نحوی به است
 با آن اتصال و کولین استیل کردن آزاد با را خود

 غدد در موجود موسکارینی نوع کولینرژیک های گیرنده
 هسته (.Lung et al., 2003) دهد می انجام بزاقی

VMN انرژی افتدری میزان و کنترل را غذا مصرف 
 بروز در هسته این همچنین و کند می تنظیم را

 و مکیدن جویدن، لیسیدن، همچون ای تغذیه رفتارهای
 تزریق مطالعه، یک در (.Cone, 1999) دارد نقش بلع

 هیپوتاالموس داخل به دوپامین آنتاگونیست داروهای
 رفتارهای و غذا دریافت میزان دقیقه 16 برای
 و مکیدن لیسیدن، غذا، تجویجس از اعم را ای تغذیه

 ,Bern & Levy) است داده افزایش را بلعیدن

 بروموکریپتین مغزی داخل تزریق اما (،2012
 غذا، جستجوی دوپامینی( های گیرنده )آگونیست
 است داده کاهش را غذا دریافت و ای تغذیه رفتارهای

(Feldman et al., 1997.) از یکی دوپامین 
 تشنگی، با که است مغزی نوروترانسمیترهای

 بزاق، ترشح غذا، دریافت غذا، جستجوی گرسنگی،
 تنظیم و پانکراس غده ترشح معده، اسید ترشح

 دارد. کار و سر نوشیدن و خوردن غذا مرکزی
 ترشح و اشتها کاهش باعث دوپامین های آگونیست

 باعث آنها بطنی داخل تزریق و است شده پروالکتین
 مطالعه (.Gillard, 1993) است شده اشتها کاهش
 D2 و D1 هایگیرنده mRNA ژنی بیان های گیرنده

 و جانبی هیپوتاالموس ،VMN در دوپامینی
 ژنی بیان سطح افزایش که داد نشان آدنوهیپوفیز

 هیپوتاالموس در آن کاهش و VMN در D1 گیرنده
 در است ممکن امر این که معناست این به جانبی
 شدن جاری لیسیدن، دمانن ای تغذیه رفتارهای الگوی

 ویژه نقش چاق صحرایی یها موش در مکیدن و بزاق
 هیپوتاالموس (.Fetissov et al., 2002) باشد داشته
 آسیب که طوری به است درگیر گرسنگی با نیز جانبی

 و دهد می کاهش را غذا دریافت میزان ناحیه این
 از دهد. می افزایش را غذا به اشتیاق و میل آن تحریک

 (VMN) میانی شکمی هسته تحریک یگر،د طرف
 داده نشان دهد. می کاهش را غذا به اشتیاق و میل
 حد از بیش تولید سبب VMN آسیب که است شده

 چاقی و پالسما انسولین سطح افرایش پرخوری، لپتین،
 ,.Feldman et al) شود می صحرایی یها موش در

 دارد توانایی حدودی تا دوپامینرژیک سیستم (.1997
 مهار یا تحریک طریق از مختلف های گونه در که

 و کند تعدیل را استرس میزان دوپامینی های گیرنده
 دهد قرار الشعاع تحت را ای تغذیه رفتارهای همچنین

(Rasheed et al., 2012.) مشتقات احتمالی نقش 
 این به نیاز سفالیک فاز در بزاق ترشح در دوپامینی

  طلبد. می را مطالعه
 و ترس فوبیا، اضطراب، با معموالً افسردگی

 داروهای مصرف به معموالً که است همراه استرس
 از افسرده ازبیماران بسیاری گراید. می رواندرمانی

 نشان زیادی مطالعات دارند. شکایت دهان خشکی
 و ها مونوآمین کمبود از ناشی افسردگی که اند داده

 این افزایش درمان ترین مناسب و باشد می سروتونین
 از استفاده و مرکزی عصبی سیستم در هانروترانسمیتر

 باشد. می ضطراب ضد و افسردگی ضد داروهای
 بازجذب سبب که است داروهااین این عمل مکانیسم

 مرکزی، عصبی سیستم داخله ب نروترانسمیترها
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 اتصال زمان کنند، می مهار را نروترانسمیترها تجزیه
 یا و دهند می افزایش نآ گیرنده با را نروترانسمیترها

 وجود این با دهند. می افزایش را نروترانسمیتر سنتز
 Carla dos) دارند بیماران روی بر زیادی جانبی اثرات

Santos et al., 2017.)
 دهان، آفت دهان، خشکی همچون دهانی عوارض

 اختالالت و ها دندان پوسیدگی ها، لثه زدن جوش
 ضد  داروهای که افرادی در چشم خشکی و چشایی

 مصرف (Antipsychotic ،سایکوتیک آنتی) روانپریشی
 روی مطالعه این جهت بدین دارد. وجود کنند می

 هسته این زیرا شد، انجام هیپوتاالموس VMN هسته
 از یکی و است واقع هیپوتاالموس مرکزی منطقه در

 ریز برون غدد ترشحات در دخیل و مهم های هسته
 دارای هسته این شود. می محسوب گوارش دستگاه
 دوپامینی نوع های گیرنده که است زیادی های گیرنده

 شوند. می مشاهده وفور به آن در

SCH23390 و آیوریو توسط که است دارویی 
 اختصاصی آنتاگونیست عنوان به (6319) همکارانش

 ,.Feldman et al) شد معرفی دوپامینی D1 گیرنده

 بوده ها نزودیازپینب معروفترین جزء ماده این .(1997
 ،2 ،6-فنیل 6-متیل 9 آن نام شیمیایی لحاظ از و است

 1H 9)) -هیدروکسی 1 -کلرو 1-هیدرو تترا 6 و 4 ،9
 مهاری اثر دارو این In vivo شرایط در باشد. می بنزاپین

 وسیله به شده ایجاد مختلف رفتارهای روی قوی
 که دهد می نشان این و دارد آمفتامین یا و آپومرفین

 ,.Cocchi et al) دارد دخالت آنها در نیز D1 گیرنده

 های گیرنده نقش بررسی مطالعه ایناز هدف (.1987
 به پاسخ یافتن و ریز برون غدد تنظیم در دوپامینرژیک

 کنترل تحت بزاق ترشح آیا که باشد می سوال این
 سطح تغییرات اثر در فقط یا است مرکزی عصبی سیستم

 باشد. می دهان در غذایی مواد مهض و تشنگی گرسنگی،
 

 هاروش و مواد
 حیوانات

 نراز بالغ صحرایی موش سر 32 تعداد مطالعه این در

 )از گرم 922±22 حدود در وزنی با آلبینوس نژاد
 قرار استفاده مورد کرج( شهر حصارك رازی موسسه
 در هفته یک محیط با تطابق جهت حیوانات گرفت.
 تاریکی ساعت 62 و روشنایی ساعت 62 چرخه

 موش که فرض این با مطالعه این در شدند. نگهداری
 ترشحات اکثر است ممکن و باشد می پستاندار یک
 غده این بزاق باشد، فکی تحت غدد حاصل دهان بزاق
 ثبت و بررسی مورد حجمی لحاظ از و شد یآور جمع
 .گرفت قرار

 
 بندی گروه

 سیمتق تایی ده گروه نه به ها موش مطالعه این در
 شدند.

 اند. نموده دریافت غذا که کنترل گروه یا یک گروه
 ..دارند بزاق گذاری کانول و

 غذا که باشند می ناشتا کنترل گروه یا دو گروه
 دارند. بزاق گذاری کانول و نکرده دریافت

 سوراخ و بیهوشی از بعد که شم گروه یا سه گروه 
 داخله ب هامیلتون سرنگ سوزن جمجمه، نمودن
 بزاق ترشح میزان روی آن اثر و شد می وارد هسته

 عمل فقط گروه این حیوانات واقع در شد. بررسی
 دریافت دارویی یا حالل هیچ و داده انجام را جراحی

  کنند. نمی
 بعد گروه این حیوانات که شم گروه یا چهار گروه

 6/2 دوز با سالین )نرمال دارویی حالل جراحی عمل از
 کردند. دریافت م(حج حسب بر میکرولیتر
 داروی از میکروگرم 6/1 دوز که تجربی پنج گروه

SCH23390 عمل از بعد آمریکا( سیگما، )شرکت 
 دریافت میانی شکمی هسته در تزریق با جراحی
 کردند.

 بروموکریپتین میکروگرم26 دوز تجربی شش گروه
 تزریق با جراحی عمل از بعد آمریکا( سیگما، )شرکت

 کردند. دریافت یمیان شکمی هسته در
 کیلوگرم بر گرم میلی  4/2 دوز تجربی هفت گروه

 عمل از بعد بزاق( ترشح محرك عنوان )به پیلوکارپین
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 دریافت میانی شکمی هسته در تزریق با جراحی
 کردند.

  داروی از میکروگرم 6/1 که مختلط و هشت گروه
SCH23390 بروموکریپتین از میکروگرم 26 و 

 کردند. می دریافت
 کیلوگرم بر گرم میلی 4/2 که مختلط و نه روهگ

 دریافت ازبروموکریپتین میکروگرم 26 و پیلوکارپین
 .کردند می

 

 سازی آماده

 در آب فقط و بودند ناشتا جراحی عمل از قبل حیوانات
 داروی توسط کامل بیهوشی از بعد بود. آنها اختیار
 تزریق با موش( وزن کیلوگرم گرم/ میلی )یک اورتان

 استرئوتاکس دستگاه زیر در حیوانات صفاقی، خلدا
 یکطرفه صورت به و گرفتند می قرار ایران( )شرکت،

 هسته داخل به یکبار( فقط آزمایش نوبت هر )در دارو
VMN دقیق محل کردن پیدا گردید. می تزریق 
 .Paxinos et al اطلس از استفاده با دارو تزریق

 تزریق از بعد اقبز آوری جمع جزئیات شد. انجام (2004)
 با مطابق  گذاری کانول و مزبور هسته داخل به داروها
 فلدمن، توسط گذاری کانول و بزاق آوری جمع روش

 ;Feldman et al., 1997 ) باشد می شهبازی و باپتیستا

Baptista et al., 1998; Shahbazi, 2017). 
 جمجمه روی سوراخ محل مختصات کردن پیدا

 بود پاکسینوس اطلس با بقمطا دارو تزریق برای
(Paxinos et al., 2004). دسترسی و جراحی روش 

 تزریق جهت هیپوتاالموس میانی شکمی هسته به
 .Prada et al توسط شده ارائه روش طبق دارو

 پذیرفت. صورت( 1990)
 گرفت می قرار جراحی تحت که حیوانی اولین مغز

 انیارغو کریستال با شد، می خارج سالم و احتیاط با
 از استفاده با دارو تزریق محل و گردید می فیکس
 قرار مطالعه مورد مخصوص دهی برش دستگاه

 Abbasnejad et al., 2001; Toushih) گرفت می

et al., 2015.) گیری اندازه و یآور جمع منظور به 

 را حیوانات ابتدا کنترل، گروه در شده ترشح بزاق حجم
 از بعد شد. می باز حیوان جمجمه کرده بیهوش
 و راست و چپ فکی تحت غدد سوراخ در گذاری کانول

 صورت لوله داخل در بزاق یآور جمع ساعت، 9 گذشت
 توان می لوله قطر در طول حاصلضرب )با گرفت می

 لیتر میلی برحسب را لوله در شده جمع بزاق حجم مقدار
 باشد. می گروه زیر دو دارای شم گروه آورد(. دست هب

 تحت جمجمه کردن باز از دبع a شم گروه
 دستگاه از حیوان آنگاه گرفت می قرار استرئوتاکسی

 ساعت 9 گذشت و گذاری کانول از بعد و شد می جدا
 پس b شم گروه در گرفت. می صورت بزاق یآور جمع

 سالین نرمال میکرولیتر 6/2 میزان جمجمه شدن باز از
 از استفاده با VMN هسته داخل به دارو( )حالل
 مراحل بقیه سپس و گردید می تزریق هامیلتون سرنگ

 یآور جمع a شم گروه در شده ذکر روش همان با
 گرفت. می صورت بزاق

 نرمال جای به شم گروه شبیه تجربی های گروه در
 میکروگرم 6/1 دوز با SCH23390 داروی سالین،
 26 دوز با بروموکریپتین داروی (،SCH23390 )گروه

 با پیلوکارپین داروی ریپتین(،بروموک )گروه میکروگرم
 6/1 دوز با SCH23390 داروهای گرم، میلی 4/2 دوز

 میکروگرم 26 دوز با بروموکریپتین با همراه میکروگرم
 و شدند می تزریق فوق هسته داخل به مختلط( )گروه
 یآور جمع شم گروه با مشابه روش با بزاق یآور جمع
 گردید. می

 
 آماری آنالیز

 SPSS افزار نرم برنامه توسط و یرآو جمع ها داده
(SPSS 18 Inc., Chicago, IL, USA) مورد 

 و کمی نوع از متغیرها گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه
 شدند. داده نشان معیار انحراف ± میانگین صورت هب

 در و Anova تست از ها، گروه میانگین مقایسه برای
 Post Hoc (tuky) تست از آن بودن دار معنی صورت
 در مطالعه این دار معنی اختالف سطح شد استفاده
 گرفت. قرار بررسی مورد ≥26/2p محدوده
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 نتایج
 و ناشتا )گروه کنترل گروه زیر دو در بزاق ترشح میزان

 شم گروه زیر دو با بودند( کرده دریافت غذا که گروهی
 (.6شکل ) ندادند نشان را داریمعنی اختالف

 VMN هسته داخل هب تزریق از پس بروموکریپتین
 ترشح اختالف و نداشت بزاق ترشح روی بر خاصی اثر

 26 بروموکریپتین گروه و شم گروه بین بزاق
 (.2شکل ) نبود دارمعنی میکروگرم
 بعد کیلوگرم( بر گرم میلی 4/2) پیلوکارپین داروی

 ودر داد افزایش را بزاق ترشح میزان صفاقی تزریق از

 طور به توانست میکروگرم( 26)  برموکریپتین گروه این
 دهد کاهش را بزاق ترشح( >26/2P) داری معنی

  .(2شکل )
 اختالف میکروگرمSCH23390 (6/1 ) گروه

 گروه و شم گروه زیر دو کنترل، گروه با داری معنی
 (.>26/2P) داد نشان بزاق ترشح در بروموکریپتین

 SCH23390 6/1 یعنی مختلط گروه همچنین
 قادر میکروگرم 26 بروموکریپتین با همراه میکروگرم

 را بزاق ترشح (>26/2P) داریمعنی طور هب بودند
  (.9شکل ) دهند افزایش

 

 
های داری در ترشح بزاق در گروهبرحسب حجم نشان داده شده است. با توجه به نمودار، اختالف معنی میزان درصد ترشح بزاق .1 شکل

 اند.شده نشان داده SD± Meanندارد. در این مطالعه متغیرها کمی هستند و با وجود  (bو  aکنترل، کنترل ناشتا، شم )

 

 
بر میزان ترشح  (Br)و بروموکریپتین  (P)برحسب درصد ترشح نشان داده شده است. اثر ترکیبی پیلوکارپین  میزان ترشح بزاق .2 شکل

نشان  SD± Meanاند. در این مطالعه متغیرها کمی هستند و با مقایسه شده (Sham)ها نسبت به گروه شم دهد. گروهبزاق را نشان می
 مایش داده شده است.ن ** صورت به >26/2P دار این مطالعه در محدودهسطح اختالف معنی اند.داده شده
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های کنترل، روهداری در ترشح بزاق در گبرحسب حجم نشان داده شده است. با توجه به نمودار، اختالف معنی میزان ترشح بزاق .3 شکل
 SCH 6/1میکروگرم( و گروه مختلط ) SCH23390  (SCH 6/1( وجود ندارد. اما گروه ,BRمیکروگرم 26( و بروموکریپتین )bو  aشم )

داری افزایش دادند. در این مطالعه متغیرها کمی هستند طور معنی میکروگرم( میزان ترشح بزاق را به 26میکروگرم همراه با بروموکریپتین 
 اند.نشان داده شده SD± Meanو با 

 

 یریگو نتیجه بحث
 تنظیم در دوپامینرژیک های گیرنده نقش بررسی در

 بزاق ترشح آیا که الؤس این به پاسخ و ریز برون غدد
 در فقط یا است مرکزی عصبی سیستم کنترل تحت

 مواد هضم و تشنگی گرسنگی، سطح تغییرات اثر
 مطالعات نتایج به وجهت با و باشد می دهان در غذایی
 با که دوپامینی، های گیرنده مکانیسم بررسی در قبلی

 گیرنده اختصاصی آنتاگونیست) سولپیراید تزریق
 افزایش موجب VMN هسته داخل هب (D2 دوپامینی

 Toushih) است هشد بزاق ترشح و معده شیره ترشح

et al., 2015; Shahbazi, 2017). احتمال آن علت 
 پیش D2 دوپامینی های گیرنده بر دارو مستقیم تأثیر

 شده LH بر VMN اثر مهار باعث که باشد سیناپسی
 گیرنده مهار غیرمستقیم تأثیر با است ممکن یا و است
D2 های هورمون ترشحی بازده در تغییر باعث 

 گردد. ها وگنادوتروپین پروالکتین جمله از هیپوفیزی
 ملعوا از پروالکتین و جنسی های هورمون چون

 از بخشی و باشند می متابولیسم و تغذیه کننده تنظیم
 بنابراین دهند می انجام VMN طریق از را خود عمل

 ریز برون غدد ترشح در عوامل این شاید گفت میتوان
 باشند. داشته بسزایی نقش گوارش دستگاه

 مؤثر بسیار آگونیست بروموکریپتین که آنجایی از
 دوپامینی گیرنده بر ندكا اثر با و D2 دوپامینی گیرنده

D1 باشد می (Parada et al., 1988)، برخی در 
 آگونیست عنوان به را بروموکریپتین پژوهشی کارهای

 حاضر مطالعه در اامّ اند کرده معرفی D2 دوپامینی
 این تزریق با بود. گیرنده دو هر بررسی ما هدف

 هسته داخل به )برموکریپتین( دوپامینی آگونیست
 نشد. دیده بزاق ترشح میزان روی بر یاثر مزبور

 ترشح پایه سطح نتوانست بروموکریپتین آگرچه
 اما دهد تغییر را )بزاق( گوارش دستگاه ریز برون غدد

 صورت به بزاق( ترشح )محرك پیلوکارپین حضور با
 ترشحات توانست بروموکریپتین صفاقی، داخل تزریق

 دهد. کاهش را
 دوپامینی گیرنده اختصاصی آنتاگونیست تزریق با
D1 (SCH 23390) هسته داخل به تزریق زمان در 

VMN بزاق ترشحات میزان توجهی قابل طور به 
 بود قبلی مطالعه با راستا در نتیجه این و یافت افزایش

 )سولپیراید( D2 دوپامینی گیرنده نتاگونیستآ که
 ,Shahbazi) داد افزایش را بزاق ترشحات میزان

 خانواده عضو دوپامین اینکه به توجه با .(2017
 تنظیم در مهمی نقش و است ها آمین کاتکول

 دریافت مرکزی تنظیم در ویژه هب ای تغذیه رفتارهای
 لیسیدن، مثل ای تغذیه رفتارهای غذا، جستجوی غذا،

 دستگاه ریز برون غدد ترشح و بلع جویدن، مکیدن،
 طرفی از .(Wang et al., 2002) دارد گوارشی
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Prada et al. (1990) تزریق که است کرده گزارش 
 های گیرنده )آگونیست بروموکریپتین محیطی

 کاهش و  (Anorexia) اشتهایی بی سبب دوپامینی(
 و شود می وزن کاهش و غذا آب، دریافت

 متضادی اثرات دوپامینی گیرنده های آنتاگونیست
 تنظیم و غذا آب، دریافت برای بروموکریپتین به نسبت

 .Rasheed et al  دهد. می نشان خود از وزن
 D2 های گیرنده که است دانسته مسلم (2012)

 کاهش در اساسی نقش VMN در واقع دوپامینی
 دارد. ای تغذیه رفتارهای روی بروموکریپتین اثرات

Baptista et al. (2004) اثر روی بر مطالعه نیزبا 
 میانی شکمی هسته روی سایکوز آنتی داروهای

 و هالوپریدول که دادند اننش هیپوتاالموس
 طور به سایکوتیک( آنتی )داروهای رسپیریدون

 افزایش را صحرایی یها موش وزن داری معنی
 برند، می باال را آنها غذای دریافت میزان و دهند می

 اثر با دوپامینی کننده بلوك داروهای چون بنابراین
 را اشتها میزان هستند قادر عصبی سیستم مراکز روی

 گیرنده آنتاگونیست راستا همین در شاید دهند افزایش
D1 دوپامینی (SCH23390) افزایش با بتواند نیز 

 را غذایی مواد اولیه گوارش و هضم دهان، بزاق ترشح
 به توجه با دیگر، مطالعه یک در کند. تسهیل

 به که اند رسیده نتیجه این به شده انجام که تحقیقاتی

 مغز، داخل به SCH23390 داروی تزریق دنبال
 است کرده پیدا افزایش معده اسید ترشح میزان

(Toushih et al., 2015.) نشان شواهد همچنین 
 های آنتاگونیست و ها آگونیست تزریق که است داده
D1 و D2 رفتارهای روی مغز بطن داخل به دوپامینی 

 که طوری به گذارد می تأثیر غذا دریافت و اشتها جنسی،
 غریزی رفتارهای دوپامینی D1 های گیرنده تحریک
 و لیسیدن حرکات سبب و داد می افرایش را جنسی
 های گیرنده تحریک دیگر، طرف از گردید، می جویدن

D2 کاهش را جنسی غریزی رفتارهای دوپامینی 
 رفتارهای اکثر که شد آشکار مزبور مطالعه در داد. می

 رفتارهای و غذا به اشتها جنسی، شهوت از اعم غریزی
 است دوپامینرژیکی های گیرنده کنترل تحت ای یهتغذ

(Kleitz et al., 2010; Waraczynski et al., 

2014; Xiaojiao et al., 2015.)   
 
 گیری نتیجه

 آنتاگونیست SCH23390 اینکه به توجه با
 با همراه و باشد می دوپامینی D1 رسپتورهای

 و D1 دوپامینی های گیرنده آگونیست بروموکریپتین
D2 نشان خود از بزاق ترشح در داری معنی اختالف 
 های گیرنده مهار که رسد می نظر به دهند، می

  گردد. می بزاق ترشح افزایش سبب دوپامینی
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