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  7931مرداد مچهار ی /هفته848 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/5/2931: چاپتاریخ  1/1/2931تاریخ پذیرش:  5/21/2931تاریخ دریافت: 

  

 الیونترومد ی هسته D2 ینیدوپام یها دنبال مهار گیرندهه معده ب دیاس یترشح ی هیپا تیکاهش فعال

 Ratهیپوتاالموس در 

 
 4عالئی اله حجت، 3، افسانه الیاسی2فرد  ، نسرین مهران1مائده قاسمی

 
 

چکیده

ي ونترومدیال  در هسته D2 دوپاميني هاي رسد گيرنده دارد. از طرفي، به نظر مي ترشح اسيد معده نظيمدر ت مهمي نقش مركزي اعصاب در سيستم دوپامين مقدمه:

اي  ي ونترومدیال هيپوتاالموس، نقش بالقوه در هسته D2 دوپاميني هاي رو، ممکن است گيرنده شوند. از این غذا درگير مي دریافت تعدیل در گيري چشم هيپوتاالموس به طور
 .بودي اسيد معده  بر ترشح پایهي ونترومدیال  هسته D2 هاي مهار گيرنده اثر بررسي حاضر، ي از انجام مطالعه در تعدیل ترشح اسيد معده ایفا كنند. بنابراین، هدف

ي بهبودي،  روز دوره 5از  گرم انجام شد. پس 112-152با وزن  Wistar نژاد صحرایي هاي در موش هيپوتاالموسي ونترومدیال  گذاري در هسته كانول ها: روش

ي ونترومدیال تزریق شدند. سپس، ميزان  ميکروگرم( به داخل هسته 2و  522/2، 252/2، 225/2سولپيراید ) D2 هاي ميکروليتر( و آنتاگونيست گيرنده 5/2سالين )
 .گيري شد نرمال اندازه 22/2( و تيتراسيون با سود Pylorus ligationبا روش پيلوریک ليگيشن )ترشح اسيد معده 

 (P < 222/2) 2( و 222/2 > P) 522/2، (P < 222/2) 252/2ي اسيد معده در دزهاي  ترشح پایه دار كاهش معني باعث زمان، و دز به وابسته به طور سولپيراید ها: یافته

 .ميکروگرم گردید

 Ratونترومدیال در  ي هستهدوپاميني  D2هاي  ميکروگرم بيشترین اثر مهاري را بر فعاليت ترشحي معده داشت. از این رو، مهار گيرنده 5/2سولپيراید  گیری: نتیجه

 .فعاليت ترشحي اسيد معده را كاهش داد

 معده اسيد دوپاميني، D2 ي گيرنده هيپوتاالموس، ونترومدیال ي هسته واژگان کلیدی:

 
 ینیدوپام یها دنبال مهار گیرندهه معده ب دیاس یترشح ی هیپا تیکاهش فعال .اله فرد نسرین، الياسي افسانه، عالئي حجت  قاسمي مائده، مهران ارجاع:

D2 هیپوتاالموس در  الیونترومد ی هستهRat . 181-131(: 484) 91؛ 2931مجله دانشکده پزشکي اصفهان 

 

 مقدمه

بخش سفالیک کنترل فعالیت ترشحی  سسحتهاگ احش، یک پحک  اسح       

کند که به سسحتهاگ احش، ی س  ه ح      ترشی  هماهنگ شدگ تشلید م 

ترپن جزء  اس  بخحش سحفالیکک    کند. مه  های غذ،پ  کمک م  وعدگ

،سید معدگ ،ست. مشخص شدگ ،ست که سو امینک نقحش مهمح    ترشح 

(. بحر،ی  1-5کند ) س  کنترل  فتا  تغذپه نظیر ترشح ،سید معدگ ،پفا م 

باشحند(ک   مثالک بیما ،ن سچا   ا کینسشن )که سچا  کمبشس سو حامین مح   

(؛ بر عکسک س  بیمحا ،ن  2) سهند سطح باالپ  ،ز زخ  معدگ  ، نشان م 

 وسک میز،ن زخح    ح سو امین به طش  معمشل باال م ،سکیزوفرن  که سط

 یشحنهاس   هحا  احز، ی  همچنینک بسحیا ی (. 3ششس ) معدگ بسیا  کمتر م 

 معحدگ  س  حفاظت  نقش س، ،یتجشپز سو امین پا عش،مل مرتبط  کنند م 

س  ححال  کحه ،ثحر،      س، س؛ ضد ترشی  بر ،سحید معحدگ   ،ثر و باشد م 

 (.4-5مخالف با س، وهای سو امینشلیتیک سپدگ شدگ ،ست )

هحای سو حامین     سو امینک نقش فیزپشلشژپک  خشس  ، ،ز طرپق ایرندگ

D1  وD2  سهنححد کححه تیرپححک  کنححد. مطالعححا  نشححان محح  ،عمححال محح

،ثر،  متفاوت  بحر  وی ترشحح ،سحید معحدگ س، س.      D2و  D1های  ایرندگ

باعح    D1ی  نیست ،نتخحاب  مرکحزی و مییطح  ایرنحدگ    بر،ی مثالک آاش

ی ناشح  ،ز   ی ،سید معدگ و نیز زخح  معحدگ   کاهش قابل تشجه ترشح  اپه
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 تجحشپز س،خحل  ششس. ،پن س  ححال  ،سحت کحه     ،سترس شدپد و ،تانشل م 

 زخح   )سومپرپدون و سشلپیر،پد( تشکیل D2 ی ایرندگ بطن  آنتااشنیست

با ،پحن ححالک س  برخح      سهد. م  کاهش  ، صیر،پ  های مشی س  معدگ

 ی ایرنحدگ  سازی مرکزی پا مییطح   مطالعا  مشاهدگ شدگ ،ست که فعال

D2( 6-8ک ،ثر کاهش  بر ترشح ،سید  اپه و تیرپک شدگ ند،شته ،ست.) 

هحا و   افته و نیز با بر س  ،ثر،  آاشنیسحت  های  یش طبق از، ی

س  شر،پط فیزپشلشژپک و  اتشلشژپکک نشحان س،سگ   D1های  آنتااشنیست

 D2ی  تحری نسحبت بحه ایرنحدگ     ،ثر غالح   D1ی  شدگ ،ست که ایرندگ

،ز  سو حامین  کحه  کنحد  کیحد مح   أت به طش  قشی،پن نتاپج س، س. س  و،قعک 

به عنحش،ن پحک    مرکزی )مزولیمبیک( و مییط ک D1 یها طرپق ایرندگ

،نحدوژن س  مقابحل    (Gastro protective) حفاظحت اش، شح    سیست 

کنحد   ( عمل م Gastroduodenal)های مخاط  ااستروسئشسنال  آسی 

ی  ناشح  ،ز نیحشگ   D2ی   وس ،ثر،  متناقض ایرنحدگ  ( و ،حتمال م 9)

ی ونترومحدپال   سز س، وی مصرف  باشد. هسحته ،ستفاسگک میل تز پق و 

(ک ،ز جمله VMHپا  ventromedial hypothalamusهیپشتاالمشس )

( کحه بحه وپحدگ س، ،ی    11ز مه  س  کنترل ترشح ،سید معدگ ،ست )مر،ک

و  (1ک 11-12)ی قبل   سو امین  ،ست. با تشجه به مطالعه D2ی  ایرندگ

،ی و  بحر  فتحا  تغذپحه    VMHی  هسته D2های  ،همیت فعالیت ایرندگ

کنترل ترشح هش مشن احرلین معحدی ک هحدز ،ز ،نجحان ،پحن مطالعحهک       

ی ونترومدپال هیپشتاالمشس بر تنظی   هسته D2ی  بر س  نقش ایرندگ

 .ی ترشح ،سید معدگ بشس میز،ن  اپه

 

 ها روش

هحا مطحابق بحا  ،هنمحای مر،قبحت و       تمان آزمحاپش  اخالقی: مالحظات

( 13) آمرپکحا  بهد،شحت   ملح  ی همشسس،ستفاسگ ،ز حیش،نا  آزماپشهاگ 

 ،نجان شد.

ی  اسحتش ک ،پحر،ن(    )مؤسسه Wistarهای نر ند،س  مشی :حیوانات

ی  وشحناپ تتا پک    ارن س  معرض پحک سو گ  181-211با وزن بین 

ار،س و سسترس  آز،س به آب و  ی سانت  س جه 22-24ساعتهک سمای  12

طحش  تصحاسف  ،نتخحاب و س     ه های حیحش،ن  بح   نمشنهغذ، قر،  س،شتند. 

 (n) ش. تعحد،س تکحر،  هحر آزمحاپ    رفتندقر،  ا های مش س و شاهد اروگ

. س  ظهحر بحشس   12 تحا  صبح 9بین  ها آزماپش ،نجان زمانبشس.  6بر،بر با 

 D2ی  کلر،  هید ،  و آنتااشنیست ایرنحدگ ،پن مطالعهک ،ز س، وهای 

 سشلپیر،پد ،ستفاسگ شد. سو امین ک 

ک با ،ستفاسگ VMHی  تز پق س، وها به س،خل هسته داروها: تزریق

صش   ارفت. حیش،ن بحا تز پحق   اذ، ی  ،ز  وی ،سترپشتاکس  کانشل

ارنتکیلحشارن( بیهحشی و س     میل  411س،خل صفاق  کلر،  هید ،  )

ک L:1تPaxinos (7طبحق ،طلحس    سستهاگ ،سترپشتاکس  ثابحت ارسپحد.  

( س  پک 23ی  متر(ک کانشل )سر سشزن شما گ میل  AP:2ت4و  DV:9ت5

ه طرفحه کاشحت   حیش،ن به صش   پحک  VMHی  متر باالتر ،ز هسته میل 

میکرولیتحر( س ون   1ت5 وز  س ،ز جر،ح  س، وها پا سالین ) 3-5شد. 

 تز پق شدند. ثانیه 31 ط  Hamilton سرنگ تشسط VMHی  هسته

 1ت511ک 1ت151ک 1ت115ترتی  سزهای  به آزماپش های تیت اروگ

 میکرولیتحر  1ت5میکرولیتر سالین و پا  1ت5میکروارن سشلپیر،پد س   1و 

،نتخاب سزها بر ،ساس سز مؤثر به سسحت آمحدگ    س پافت کرسند. سالین

 آزمححاپشک ،نجححان (. جهححت14صححش   ارفححت ) بخشحح  ی س  مطالعححه

میحرون   غحذ،  ،ز س، و تز پحق  ،ز قبل ساعت 21-24مد   به حیش،نا 

 سحاعت  پحک  آزمحاپشک   وز س  سسترسح  س،شحتند.   آب بحه  ،محا  شدندک

 س،خحل  تز پحق  و سحپسک بحا   شحدند  قحر،  س،سگ  آزماپشهاگ س  حیش،نا 

صفاق  کلر،  هید ،  بیهشی ارسپدند. میز،ن ترشح ،سحید معحدگ بحا    

 بحری  (. بحا 15ایحری شحد )   ،ستفاسگ ،ز  وی  یلش پک لیهیشن ،نحد،زگ 

 س  بحا  و بحاز شحد   حیحش،ن  شحک   ااسترک ،   ی ناحیه ع ال  و  شست

منظحش  شستشحش و    به ،تیلن  معدگک پک کانشل  ل  ارفتن قر،  سسترس

میل و، س معدگ ارسپد و س   سئشسنشن،ز طرپق  دگمع ی شیرگآو ی  جمع

به سقت بخیه زسگ شد. قبل ،ز شروع آزماپشک چندپن مرتبه معدگ تشسحط  

( شستشحش  7معحاسل   pHار،س و  ی سانت  س جه 37سالین )س  سمای  نرمال

 س،سگ شد تا به طش  کامل میلشل خروج  ،ز معدگ شفاز ارسس.

ک جهحت بحه سسحت    VMHی  قبل ،ز تز پق س، وها به س،خل هسته

ی زمان   مرحله به فاصله 2-3ی ترشح ،سید معدگ س   آو سن سطح  اپه

ی ترشحی    آو ی ارسپد و زمان  کحه شحیرگ   سقیقه ،سید معدگ جمع 11

س،سک س، وها و پا سحالین بحه س،خحل     ی پکسان   ، نشان م  معدگ ،سیدپته

VMH  ی معدگک لشمن معحدگ بحا    آو ی شیرگ جمعشد. جهت  تز پق م

لیترتسقیقحه   میلح   1احر،س( بحا سحرعت     ی سحانت   س جه 37سالین ) نرمال

ی  سقیقحه س  لشلحه   61سقیقحه بحه محد      21 رفیشژ و میتشی لشمن هحر  

هححای  آو ی شححد. جهححت تعیححین میححز،ن ،سححیدک نمشنححه  آزمححاپش جمححع

 معحاسل   pHمشلتلیتر( تا  سیدن بحه   1ت11) NaOHآو ی شدگ با  جمع

تیتر ارسپدند. با ،ستفاسگ ،ز حج  هید وکسید سدپ  مصرز شحدگ و   7

هححا بححر حسحح   ی خروجحح  معححدگک مقححد،  ،سححید نمشنححه حجحح  شححیرگ

 سقیقه به سست آمد. 21و،الن س   میکرو،ک 

،فحز،    ها با ،ستفاسگ ،ز نرن س،سگ آما ی تیلیل و تجزپه :یآمار واکاوی

SPSS (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY )،  نجحان

 ی همحه  شد و س  به صش   میانهین و ،نیر،ز معیا  نشان س،سگ ها س،سگشد. 

 س  نظر ارفته شد. جهحت  س، ی معن  سطحبه عنش،ن  P < 1ت151 هاک آزمشن

  س  سزهحای مختلحفک س، وی سحشلپیر،پد    ،ثحر  بحه  مربحش   و،کاوی ،طالعحا  

 س  و One-way ANOVA اس ( ،ز آزمحشن   -ی ،ول )منین  سز سقیقه 21

 شحد. جهححت  ،سحتفاسگ  Tukey ،ز آزمحشن تعقیبح    بحشسن  س،  معنح   صحش   

آزمحشن   ،ز سحاعتک  پحک  طح   س  زمان  سزهای مختلحف س، و  سیر بر س 

Repeated measures ANOVA .ستفاسگ شد، 
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 ها افتهی

 و  1ت511ک 1ت151ک 1ت115ک ،ثحححر،  سزهحححای مختلححححف )  1شحححکل  

ی ،سحید   میکروارن( سشلپیر،پد )آنتااشنیست سو امین( بر ترشح  اپحه  1

شحشسک سحشلپیر،پد س     مح   مالحظحه  که طش  سهد. همان معدگ  ، نشان م 

س،   میکروارن سحب  کحاهش خروجح  معنح      1ت511و  1ت151سزهای 

ی ،ول بعد ،ز تز پق س، و نسبت به اروگ شحاهد   سقیقه 21،سید  اپه س  

حال   (؛ س P < 1ت111قابل تشجه بشس ) 1ت511شد که ،پن تأثیر س  سز 

 نشحان  سحالین  احروگ  با  ، س، ی معن  ،ختالز میکروارن 1ت115سز  که

سشلپیر،پد بعد ،ز پک ساعت بحر،ی تمحان    ند،س.  وند مها  و،بسته به سز

 ی ،سید معدگ مشاهدگ شد.  سزها س  ترشح  اپه

 

  
میکروگرم(  1و  000/0، 000/0، 000/0. اثرات دزهای مختلف )1شکل 

ی اسید معده را در  سولپیراید )آنتاگونیست دوپامین( بر ترشح پایه

ی ونترومدیال  دقیقه بعد از تزریق دارو به دورن هسته 00و  00های  زمان

انحراف معیار  ±نمایانگر میانگین  ستون، دهد. هر هیپوتاالموس نشان می

 *P < 000/0و  ***P < 001/0 باشد. می موش 0 برای

 

 سد  اسح  ترشحی  ،سحید معحدگ بحه تز پحق مرکحزی         به نظر م 

شکل باشد؛ به طش ی کحه بیشحترپن    Uآنتااشنیست سو امین پک  اس  

 صححش   ارفححت و س  سز بححاالتر پعنحح  سز  1ت511،ثححر مهححا ی س  سز 

(. ،ار چه بیشترپن سز هح   1میکروارنک ،پن ،ثر کاهش پافت )شکل  1

ی همحان سز س  زمحان    نسبت به اروگ شاهد و ه  نسبت به سطح  اپحه 

  ایحری س  ترشحح ،سحید معحدگ س،شحته ،سحت       سقیقهک کحاهش چشح    61

 سو حامین  D2ی  ایرنحدگ  که مهحا   س،س نشان ها (. ،پن پافتهP < 1ت111)

 ارسس. م  ی ،سید معدگ ترشح  اپه کاهش سب 

 سحشلپیر،پد  ،ثر تز پق سالین و سزهای مختلف زمان  ک سیر2شکل 

 ، نشحان   معحدگ  ی ،سحید   اپحه  ترشح  وی بر VMHی  س  س،خل هسته

ی  های س، وپ ک  وند مها ی ترشح ،سحید  اپحه   سهد. س  تمام  اروگ م 

ی همان سز و احروگ شحاهد    سقیقه نسبت به سطح  اپه 61معدگ ،ز زمان 

س،  س  سزهحای   س، ی مشهشس بشس. ،ار چه ،پن ،ختالز معنح   طش  معن به 

سقیقحه بحروز کحرس. چنانچحه س       21میکروارن ،ز زمحان   1ت511و  1ت151

ششسک س  اروگ شاهد تز پق سالین تحأثیری بحر  ونحد     مشاهدگ م  2شکل 

 .ترشی  ،سید معدگ س  مد  زمان پک ساعت ند،شته ،ست

 

 
سولپیراید در داخل  اثر تزریق سالین و دزهای مختلف زمانی . سیر0شکل 

معده را نشان  ی اسید پایه ترشح روی ی ونترومدیال هیپوتاالموس بر هسته

 P < 000/0و *:  P < 001/0 .***:دهد.  می

 

 بحث

آنتااشنیسحت  -نتاپج تیقیحق حاضحر نشحان س،س کحه تز پحق سحشلپیر،پد       

هیپشتاالمشس سب  کحاهش   VMHی  به س،خل هسته -D2های  ایرندگ

 ارسس.  ی ،سید معدگ م  و،بسته به سز و زمان س  ترشح  اپه

ی  کنندگشش،هد  و به  شدی ،ز نقش سو امین به عنش،ن پک تنظی  

هححای اش، شحح  حکاپححت س، نححد.  مهحح  مرکححزی و مییطحح  س  فعالیححت

ی ،سحید معحدگ و    های سو حامین باعح  کحاهش ترشحح  اپحه      آاشنیست

هحا   های سو امین باع  تقشپت ترشح ،سید معدگ س  محشی  آنتااشنیست

سهحد   های معدی ناش  ،ز ،سترس  ، کاهش م  ششند. سو امین زخ  م 

و امین عمحل حفحاظت  سو حامین  ، ،ز بحین     های س و تز پق آنتااشنیست

 D1ی  مشجححشسک فعالیححت ایرنححدگ هححای (. طبححق اححز، ی5برنححد ) محح 

بحر ترشحح    D2ی  تری نسحبت بحه ایرنحدگ    غال  مزولیمبیک ،ثر مها ی

های  ایرندگ(. س  و،قعک سو امین مزولیمبیک ،ز طرپق 4،سید معدگ س، س )

D1 های  مقابل آسی  ک به عنش،ن پک سیست  حفاظت اش، ش  ،ندوژن س

مخاط  ااستروسئشسنال مرتبط با ،سترس ،سحت. س  مقابحلک آنتااشنیسحت    

ی معحدی و   س،  ترشحح ،سحیدک شحیرگ    مشج  کاهش معنح   D2ی  ایرندگ

ی  (. مقاپسحه 16شحشس )  های آزماپشهاه  مح   کاهش زخ  معدگ س  مشی

س، ،ی ،ثحر،  مخحالف    D2و  D1های  سهد که ایرندگ ،پن نتاپج نشان م 

   ترشح ،سید معدگ و نیز زخ  معدگ و سئشسنشن هستند.بر 

)مرکححز سححیری( و لتححر،ل    VMHی  س  هیپشتححاالمشسک هسححته 

هحای س ایحر س  تنظحی      ترپن هسحته  هیپشتاالمشس )مرکز ارسنه ( مه 
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ک ترشحح  VMH مرکزی ترشح ،سید معدگ هسحتند. تیرپحک ،لکترپکح    

ترشح ،سحید معحدگ   کند؛ س  حال  که تخرپ  آن  ،سید معدگ  ، مها  م 

های سو حامین   (. برخ  مطالعا ک ح ش  ایرندگ17سهد )  ، ،فز،پش م 

هحا  ، س  مکانیسح     سهنحد و نقحش ،پحن ایرنحدگ     نشان م  VMH ، س  

هحای   ،ند. س  پحک مطالعحهک تیرپحک ایرنحدگ     کنترل تغذپه بر س  کرسگ

ی ونترومدپال سحب  ،فحز،پش میحز،ن مصحرز غحذ، بحه        سو امین  هسته

ی  (. س  مطالعحه 14سته به زمحان و و،بسحته بحه سز ارسپحد )    صش   و،ب

 ،  غحذ،   حا ،ونترپکشال  س پافحت   ی هسحته  D2 های سپهرک مها  ایرندگ

(. با تشجه بحه ،پحن کحه ترشحح ،سحید معحدگ قسحمت  ،ز        18س،س ) کاهش

هحای هیپشتاالمشسح ک    های سو امین  هسحته  ی تغذپه ،ستک ایرندگ  دپدگ

سحز،پ  س    اش، ی سه  به -ژپک میش  مغزتش،نند س  جزء سو امینر م 

 کحه  س،س نشحان  قاسحم ک  ی تنظی  ترشح ،سید معدگ س،شته باشند. مطالعه

 تیرپحک  ترشحح  تنظحی   س  VMH ی هسحته  D1 هحای  گایرنحد  فعالیت

 ترشحح  بحر  کاهنحدا   ،ثحر  س، ،ی هیستامینک ،ز ناش  معدگ ،سید ی شدگ

 و تششحیح (. 19) کنحد  مح   عمل مها ی مد،  پک س  و ،ست معدگ ،سید

ونترومدپال بحر حجح     ی هسته D2 های ایرندگ ی مطالعه س  همکا ،نک

هحا    سیدند. آن D1های  آنک به نتاپج مشابه ایرندگ pHی معدگ و  شیرگ

ی معدگ  ، مشاهدگ  ی شیرگ با ،عمال سشلپیر،پدک ،فز،پش حج  و ،سیدپته

ی سز  بر،بحر بیشحینه   8و  4(. به سلیل ،پن که سزهای تز پق ک 21کرسند )

س   D1هحای   باشدک س ایری ایرنحدگ  میکروارن( م  1ی حاضر ) مطالعه

های مجحاو ک سو    های سو امین هسته سزهای باالتر و پا س ایری ایرندگ

ی سپهحری بحه    ،ز ،نتظا  نیست. چنانچه ،پحن  دوهشحهر،نک س  مطالعحه   

 SCH23390و ،ثحر   D1 ی س  خصحش  ایرنحدگ   چنین نتاپج مشابه 

افتحه ،ز   سست پافتند. س  حال  که نتاپج تیقیق حاضرک با ،ثحر،   حیش  

 D2ی  مزولیمبیک بر ترشح ،سید معدگ و ،ثحر،  ایرنحدگ   D2ی  ایرندگ

 ،ستا و بحا ،ثحر،     ی ونترومدپال هیپشتاالمشس بر مصرز غذ، ه  هسته

شحد؛ بحه نیحشی کحه مهحا       با مخحالف مح    D1ی سو امین  نشع  ایرندگ

ی  ی ونترومدپالک سب  کاهش میحز،ن ترشحح  اپحه    هسته D2 ی  ایرندگ

میکرواحرنک   1بحه   1ت115،سید معدگ شد. با ،فحز،پش سز سحشلپیر،پد ،ز   

ی ،سحید معحدگ صحش   ارفحت کحه       ایری س  ترشح  اپه کاهش چش 

 میکروارن )سز مؤثر( مشاهدگ شد. 1ت511بیشترپن کاهش س  سز 

 ترشح ،سحید معحدگ تشسحط    کنترل هیپشتاالمشس  انیس ،ار چه مک

های سو امین  مشخص نیستک چندپن مکانیسح  س  ،پحن زمینحه     ایرندگ

کحنش بحین    ششند. پک مکانیس  ،حتمال ک وجشس پک بحره    یشنهاس م 

های لپتین ،ست. ،پن نظرپهک ،ز آن جاپ   های سو امین  و ایرندگ ایرندگ

ی خحشسک سحب  کحاهش     ل کحرسن ایرنحدگ  ایرس که لپتین با فعا منشأ م 

( و ،ز طحرز سپهحرک   21احرسس )  ی معحدگ مح    مصرز غذ، و تأخیر س  تخلیه

شحشند و سو حامینک    های لپتینک لشکالیزگ م  های سو امین همر،گ ایرندگ ایرندگ

(. بحه  22-23ی سحیهنالینگ لپتحین س  هیپشتحاالمشس ،سحت )     مها  کننحدگ 

پححک ،فححز،پش حساسححیت   D2ی  هححای فاقححد ایرنححدگ  عححالوگک مححشی 

ی  (. بنحابر،پنک مهحا  ایرنحدگ   24سهند ) هیپشتاالمشس  به لپتین  ، نشان م 

هحای لپتحین  ، بحر عملکحرس      ک خروج  فعال شحدن ایرنحدگ  D2سو امین  

 سیست  اش، ش  س، س.  

و لتحر،ل هیپشتحاالمشس بحه     VMHمکانیس  ،حتمال  سپهرک نقحش  

یک و  ا ،سححمپاتیک ی سیسححت  سححمپات ترتیحح  مر،کححز ،پنتهححرگ کننححدگ 

ی  شحت  و،د بحا س پافحت     باشحند. محد،  و،د س  کمحپلکس هسحته     م 

ی قشسححح   و هسحححته VMHی  حححا ،ونترپکشال ک  و وسی ،ز ناحیحححه

ی ،ثر مر،کز بحاالتر بحر عملکحرس     تش،ند به عنش،ن و،سطه هیپشتاالمشس م 

ی  (. س  ،پححن زمینححهک س  مطالعححه25-26سسححتهاگ اححش، ی عمححل کنححد )

 فت که  روجکشنهای سو امین بحه کمحپلکس    حتمال م سپهریک ،پن ،

تش،ند س  تنظی  ترشح ارلین به عنش،ن بخش  ،ز فعالیحت   و،د  شت  م 

ک D2ی  (. بر ،پن ،سحاسک مهحا  ایرنحدگ   27اش، ش  نقش س،شته باشند )

تش،ند مشج  کاهش و،بسته بحه کشلینرژپحک و،د س  میحز،ن ترشحح      م 

معحدگ  ، بحه طحش  قابحل تحشجه       ،سید معدگ ششس و فعالیحت ترشحی    

 سرکشب کند.

سحشلپیر،پدک   تز پحق  س،س که نشان حاضر ی مطالعه خالصهک طش  به

 ،ثر کاهش ک بحه ،حتمحال زپحاس    ،پن سهد. م  کاهش ترشح ،سید معدگ  ،

 ی های سو حامین س  هسحته   سینا س  ایرندگ  س پا و  یش مها  ،زطرپق

VMH  باشد م. 

 

 تشکر و قدردانی

 طرح مصشب س،نشهاگ علشن  زشک  ،صحفهان  ،ز بخش  حاضرک ی مقاله

 ،ز معاونحت   ، خحشس  سحپاس  مر،تح   مقالحهک  ،پحن  نشپسنداان باشد. م 

 .س، ند ،صفهان ،عالن م   زشک  علشن س،نشهاگ  دوهش 
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Abstract 

Background: Dopamine plays an important role in regulating gastric acid secretion in the central nervous 

system. Dopamine D2 receptors of hypothalamic ventromedial nucleus (VMH) are involved in modulation of 

food intake, suggesting a potential role of the VMH D2 receptor in modulating gastric acid secretion. Hence in 

this study, we investigated the effect of the VMH D2 receptor blockade on basal gastric acid secretion.  

Methods: A guide cannula was stereotaxically implanted in VMH of male Wistar rats weighing 220-250 g. The 

D2 receptors antagonist sulpiride (0.005, 0.050, 0.500, and 1.000 μg/0.5 μl) or saline (0.5 μl) were injected into 

VMH after a 5-day recovery period. Gastric acid secretion was measured using the pylorus-ligation method and 

titration with NaOH 0.01 N. 

Findings: Sulpiride at the doses of 0.050 (P < 0.010), 0.500 (P < 0.001), and 1.000 (P < 0.001) μg/0.5 μl 

significantly decreased basal gastric acid secretion in a dose- and time-dependent manner. 

Conclusion: Sulpiride at the dose of 0.500 μg/0.5 μl had maximum effect on the secretion activity of stomach. 

Blocking VMH D2 receptors decreases the secretion activity of stomach in rats. 

Keywords: Ventromedial hypothalamic nucleus, Dopamine D2 receptors, Gastric acid 
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