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تاثير تغذيه متناوب بر عاليم متابوليکي استرس مزمن در موش کوچک
آزمايشگاهي ماده نژاد NMRI
ناهيد سراحيان  ،9هدايت صحرايي
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 9گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم زيستي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران
 9مرکز تحقيقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشكي بقية اهلل(عج) ،تهران ،ايران
(دريافت مقاله -99/6/1 :پذيرش مقاله)99/8/95 :

چكيده
زمينه :کاهش کالری دريافتي ميتواند به بهبود فعاليت دستگاه عصبي منجر شود .اما تاکنون اثر کاهش کالری ورودی بر فعاليت محور
هيپوتاالموس -هيپوفيز -آدرنال که مهمترين محور مغزی -اندوکريني پاسخدهي به استرس است مورد مطالعه قرار نگرفته است .در اين
تحقيق اثر کاهش کالری ورودی (تغذيه متناوب) بر عالئم متابوليكي استرس را مورد بررسي قرار داديم.
مواد و روشها :موشهای کوچک آزمايشگاهي ماده با ميانگين وزني  92±9گرم به  1گروه  2تايي تقسيم شد .گروه کنترل آب و
غذای کافي دريافت کردند و استرس نديدند .گروه دوم به مدت يک هفته و هر روز  9ساعت از غذا محروم شدند و سپس به مدت 1
روز تحت استرس شوک الكتريكي کف پا قرار گرفتند .گروه سوم تنها به مدت يک هفته و هر روز  9ساعت از غذا محروم شدند و
گروه چهارم تغذيه عادی داشتند اما به مدت  1روز شوک الكتريكي دريافت کردند.در پايان آزمايشها از تمامي حيوانات نمونه خوني
جهت سنجش کورتيكوسترون گرفته شد.
يافتهها :استرس و تغذيه متناوب سبب افزايش سطح کورتيكوسترون پالسما نسبت به گروه کنترل شد در حالي که تغذيه متناوب
هنگامي که با استرس همراه شد غلظت کورتيكوسترون پالسما نسبت به گروه کنترل افزايش نداشت .استرس مصرف غذا را کاهش داد
اما تغذيه متناوب همراه يا بدون استرس باعث افزايش تغذيه گرديد .استرس و تغذيه متناوب زمان تاخير در غذا خوردن را کاهش داد،
اما هنگامي که تغذيه متناوب با استرس همراه شد زمان تأخير در غذا خوردن افزايش يافت .استرس و تغذيه متناوب تاثيری بر وزن
حيوانات نداشتند .همچين ،مواد دفعي در گروهي که استرس ،تغذيه متناوب و يا گروهي که تغذيه متناوب همراه با استرس را تجربه
کردند ،کاهش پيدا کرد.
نتيجهگيری :تغذيه متناوب سبب شد تا اثر استرس در بروز پاسخهای متابوليكي در حيوانات مهار شوند .اين مهار در کاهش
کورتيكوسترون ،تغذيه و افزايش وزن مشخص گرديد.
واژگان کليدی :تغذيه متناوب ،استرس مزمن ،کورتيكوسترون پالسما ،موش ماده
* تهران ،نیاوران ،سه راه اراج ،دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل (عج) ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب
Email:h.sahraei@bmsu.ac.ir
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

استرس و تغذيه متناوب989 /

قنبری و همكاران

استرس را حالتی از ذهن میدانند که در آن مغز و بدن

مغز و کاهش تخريبهاي مغزي ناشی از باال رفتن

هر دو درگیر شده و پاسخهاي فیزيولوژيک براي
تطابق با وضعیت جديد فعال میشود ( .)1استرسهاي
مزمن میتوانند با تغییر مکانیسمهاي فیزيولوژيک

سن گردد ( .)16در نهايت بايد گفت که محدوديت
کالري ورودي میتواند باعث بهبود سالمت مغز و
کاهش عوارض بیماريهايی مانند آلزايمر ،پارکینسون

حالتهاي

و بیماري هانتینگتون شده و نیز عوارض سکته مغزي

پاتوفیزيولوژيک شده و شانس بروز بیماريهاي مرتبط

را در مدلهاي حیوانی و انسانها کاهش میدهد

با استرس را افزايش دهند ( .)1مطالعات پیشین

( 17و .)18

تطابق

با

استرس،

باعث

بروز

استرس مزمن مانند کورتیزول و نوراپی نفرين احتمال

میتوکندري سلولها مهمترين راه مقابله با استرس در

بروز بیماريهايی مانند بیماريهاي قلبی – عروقی،

بدن و بهويژه مغز است ( .)19از سوي ديگر،

خود ايمنی ،عصبی -روانی ،و متابولیک را افزايش

راديکالهاي آزاد تولید شده در حین استرس موجب

میدهند ( .)2-4فعال شدن محور هیپوتاالموس-

بروز استرس اکسیداتیو شده و توانائی تولید ATP

هیپوفیز -آدرنال و سیستم رنین -آنژيوتانسین و نیز

میتوکندري را کاهش میدهند ( .)21بیشترين منبع

دستگاه عصبی اتونوم نقش کلیدي در شکلگیري

براي تولید راديکالهاي آزاد ،منابع کالري محیطی

پاسخهاي استرسی دارند ( 5و  .)6نوروترنسمیترهايی

میباشند که با تغذيه در حین و يا بعد از استرس به

مانند فاکتور رها کنند کورتیکوتروپین ( )CRFو

بدن میرسند ( .)21با توجه به موارد مطرح شده فوق،

هورمونهاي

میتوان انتظار داشت که تغذيه متناوب با کاهش منابع

گلوکوکورتیکوئیدي و کاتکول آمینهاي محیطی که در

کالري در دسترس ،احتماالً در کاهش عملکرد سیستم

نوراپی

نفرين

مغزي،

و

نیز

هنگام استرس آزاد میشوند در واقع میتوانند تمامی
سلولهاي بدن را تحت تأثیر قرار دهند (.)7

استرسی بدن به نیز مؤثر باشد .به همین منظور ،در اين
مطالعه تأثیر تغذيه متناوب بر استرس مزمن در موش

محدوديت غذايی را کاهش ورودي انرژي بدون آنکه

کوچک آزمايشگاهی ماده مورد بررسی قرار گرفت.

باعث کاهش مواد اساسی مورد نیاز يا سوء تغذيه

بايستی عنوان کرد که موشهاي ماده نسبت به استرس

گردد ،تعريف کردهاند ( .)8نشان دادهاند که اين نوع

حساسیت بیشتري از موشهاي نر دارند و پاسخ آنها

محدوديت در کالري ورودي باعث بهبود وضعیت

به استرس قويتر از پاسخ موشهاي نر میباشد (.)21

سالمتی و تأخیر در پیري ( ،)9پايداري دستگاه ايمنی
در بهترين حالت ( ،)11کاهش روندهاي خود ايمنی
در مدلهاي حیوانی و انسان ( 11و  ،)12بهبود بیماري
انسفالومیلیت ( 11و  ،)14تقويت سیستم عصبی در

مواد و روشها
در اين تحقیق از موشهاي کوچک آزمايشگاهی ماده
نژاد  NMRIبا میانگین وزنی  27±1گرم استفاده شد.

مقابل سموم مختلف عصبی و تحريک عصبزائی

حیوانات در قفسهاي  7تايی با دوره روشنايی-

( )15شود .نشان داده شده است که محدوديت کالري

تاريکی  12ساعته و درجه حرارت کنترل شده
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مقدمه

ورودي میتواند باعث تقويت فعالیتهاي شناختی

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 9991

/ 981طب جنوب

گرفت و حیوانات جهت سازش با محیط خود يک

میلیولت ،فرکانس  11هرتز و به مدت  111ثانیه) توسط

هفته قبل از شروع آزمايش به محیط آزمايش منتقل

کاربر تعیین میشد .در اين تحقیق شوک الکتريکی کف

شدند .مقدار غذاي حیوانات در طی آزمايش ثبت

پا به صورت تصادفی بین ساعات  11-16القا شد .نحوه

میشد .از حیوانات در شروع آزمايشها اسمیر واژنی

القا استرس به گونهاي تنظیم میشد که با ساعت تغذيه

تهیه و روز سیکل جنسی در آنها تعیین شد .تمامی

متناوب حیوانات تداخل نداشته باشد .حیوانات يک

حیوانات در روز اول سیکل جنسی (پرو استروس)

ساعت قبل از آزمايش به منظور سازش با محیط به اتاق

مورد آزمايش قرار گرفتند.

آزمايش منتقل شدند و پس از  21دقیقه شوک الکتريکی

به منظور انجام تحقیقات حیوانات در گروههاي زير قرار

القا شد پس از اتمام شوک حیوانات به مدت  21دقیقه در

گرفتند :گروه اول که گروه کنترل بود و از آب و غذاي

دستگاه باقی ماندند سپس به قفسهاي خود منتقل شدند.

عادي به مقدار کافی استفاده کرده و استرس نمیديدند.

حیوانات گروه کنترل نیز به مدت  61دقیقه بدون القا

گروه دوم يا گروه آزمايش ،هر روز به مدت  2ساعت (از

شوک در دستگاه قرار گرفتند (حیوانات به صورت

ساعت  )11-12از غذا محروم میشدند و بعد از يک

تصادفی در گروههاي کنترل و استرس قرار گرفتند) .پس

هفته به مدت  4روز به طور تصادفی (حیوانات در بین

از تکمیل شدن آزمايشها ،حیوانات با دوز باالي کتامین

ساعت  11الی  16استرس میگرفتند .به اين صورت که

کشته شدند ،همچنین در روز اول و چهارم استرس از

يک روز ساعت  ،11روز ديگر ساعت  ،14روز بعد

حیوانات جهت تغییرات سطح کورتیکوسترون (بهعنوان

ساعت  15و روز آخر ساعت  ،16اين کار باعث میشد

معیاري از استرس) نمونه خونی از گوشه چشم حیوانات

تا حیوانات نسبت به زمان القاء استرس شرطی نشوند) به

(( )Retro-Orbital Sinusبه دلیل سهولت کار و

مدت  1ساعت استرس شوک الکتريکی کف پا دريافت

استرس کمتري که به حیوانات وارد میشد) تهیه شد و

میکردند .گروه سوم ،شرايطی مشابه گروه اول داشتند با

با استفاده از روش االيزا و با استفاده از کیت

اين تفاوت که به مدت يک هفته هر روز  2ساعت از غذا

کورتیکوسترون ( ،DRGآلمان) مورد بررسی قرار

محروم میشدند .گروه چهارم ،همانند گروه اول آب و

گرفت .تغییرات وزن حیوانات ،زمان تأخیر در غذا

غذاي عادي دريافت کردند اما به مدت  4روز و هر بار

خوردن ،تغییرات میزان مواد دفعی و میزان غذاي دريافتی

به مدت يک ساعت در معرض استرس قرار گرفتند.

به عنوان ساير متغیرهاي تحقیق اندازهگیري شدند.

استرس توسط دستگاه Communication Box

اطالعات بهصورت میانگین ±انحراف معیار استاندارد

(ساخت شرکت برج صنعت-تهران ،ايران) به حیوانات

متغیرهاي فوق بیان شدند .براي تجزيه و تحلیل دادهها از

القا شد ،اين دستگاه متشکل از  9قسمت مجزا

آزمون آماري  T-testو آنالیز واريانس دوطرفه

( 51×16×16سانتیمتر) (طول×عرض×ارتفاع) از جنس

( )ANOVA Two Wayبه همراه تست توکی استفاده

پلکسی گالس بود .کف دستگاه داراي میلههاي استیل

شد .در تمام حاالت ( )P>1/15بهعنوان مرز معنیداري

(به قطر  )4mmبود که در فواصل  1/1سانتیمتري از هم

تلقی شد.
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هر سري آزمايش  7سر حیوان مورد استفاده قرار
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˚ 22-24Cو آب و غذاي کافی نگهداري میشدند .در

قرار داشتند .اين میلهها به ژنراتوري که به کامپیوتر متصل

استرس و تغذيه متناوب985 /

قنبری و همكاران

يافتهها
 -بررسي نقش تغذيه متناوب بر ميزان کورتيكوسترون

(نمودار .)2

پالسما در حضور و عدم حضور استرس
*

**

پالسما بهعنوان نمادي از استرس در روز چهارم

***

اندازهگیري شد .نتايج نشان داد که استرس موجب
افزايش میزان کورتیکوسترون پالسما نسبت به گروه
کنترل شد .همچنین ،تغذيه متناوب نیز موجب افزايش
گرديد .نکته جالب آنکه استرس در گروهی که تغذيه
متناوب داشتند نتوانست باعث افزايش غلظت
کورتیکوسترون پالسما شود (نمودار .)1

گروهها
نمودار  )2تأثیر رژيم تغذيه متناوب بر میزان غذاي دريافتی در حضور و عدم حضور
استرس .حیوانات پس از شروع آزمايشها از نظر میزان مصرف غذا به صورت هر 24
ساعت يکبار مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات مربوط به تغییرات مزبور در  7سر
حیوان میباشد *P<1/15 .و  **P<1/11و  ***P<1/111نسبت به گروه استرس و/يا
گروه کنترل میباشد.

 نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور50
40
30
20
10
0

کورتیکوسترون (نانومول/لیتر)

*

**

تغذیه متناوب

استرس بر زمان تاخير در غذا خوردن
پس از خاتمه استرس ،و بازگردانده شدن حیوانات به
محلهاي نگهداري ،زمان شروع به تغذيه محاسبه
شد.نتايج نشان داد که القاي استرس باعث کاهش زمان
تأخیر در غذا خوردن شد .همچنین تغذيه متناوب
باعث کاهش چشمگیري در زمان تأخیر در غذا

گروهها
نمودار  )1تغییرات میزان کورتیکوسترون پالسماي خون موشهاي آزمايشگاهی ماده در
گروههاي مختلف آزمايش .به منظور سنجش سطح کورتیکوسترون پالسما از گوشه
چشم تمامی حیوانات گروه کنترل و آزمايش قبل و بعد از انجام آزمايش خونگیري شد.
**

اطالعات مربوط به تغییرات مزبور در  7سر حیوان میباشد *P<1/15 .و P<1/11

خوردن گرديد .از سوي ديگر ،در گروه آزمايشی زمان
تأخیر در غذا خوردن افزايش چشمگیري يافت
(نمودار .)1

نسبت به گروه استرس و /يا گروه کنترل میباشد.
600
*

400
300

حضور و عدم حضور استرس

200

در قسمت بعدي اين پژوهش ،میزان غذاي دريافتی
توسط حیوانات اندازهگیري شد .نتايج نشان داد ،که
استرس باعث کاهش مصرف غذا در حیوانات شد ،اما در
گروهی که تحت تغذيه متناوب همراه يا بدون دريافت
استرس بودند در مقايسه با گروهی که فقط استرس

100

***

0
تغذیه
متناوب+استرس

تغذیه متناوب

کنترل

گروهها

نمودار )9بررسی نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور استرس بر زمان
تاخیر در غذا خوردن .حیوانات پس از برگشت داده شدن به قفسهاي نگهداري
از نظر زمان شروع به تغذيه مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات مربوط به
*

***

تغییرات مزبور در  7سر حیوان میباشد P<1/15 .و P<1/111
گروه استرس و/يا گروه کنترل میباشد.
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دريافت میکرد ،روند بهبود تغذيه مشاهده شد

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 9991

/ 986طب جنوب

نتايج نشان دادند که استرس از نظر آماري تأثیر
زيادي بر وزن حیوانات نداشت .همچنین در
گروه هاي تغذيه متناوب همراه يا بدون استرس نیز
همین نتیجه به دست آمد (نمودار .)4
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*
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حضور استرس بر وزنگيری حيوانات
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گروهها

نمودار  )5نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور استرس بر میزان مواد دفعی
حین استرس .میزان مواد دفعی حیوانات از زمان قرارگیري آنها در دستگاه تا پايان
وزن بدن (گرم)

القا استرس اندازهگیري شد .اطالعات مربوط به تغییرات مزبور در  7سر حیوان
میباشد  *P<1/15و  **P<1/11نسبت به گروه استرس و/يا گروه کنترل میباشد.

بحث
گروهها
نمودار  ) 4نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور استرس بر
وزن گیري حیوانات .حیوانات پس از برگشت داده شدن به قفس هاي
نگهداري از نظر زمان شروع به تغذيه مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات
مربوط به تغییرات مزبور در  7سر حیوان می باشد.

تحقیق ما نشان داد که تغذيه متناوب هر چند خود
میتواند به عنوان يک عامل استرسی عمل کرده و
عالوهبر افزايش کورتیکوسترون پالسما باعث کاهش
تغذيه و کاهش مواد دفعی در حیوانات گردد ،در عین
حال در حیواناتی که در حین استرس تغذيه متناوب
داشتند باعث کاهش اثر استرس در افزايش

 -نقش تغذيه متناوب در حضور و عدم حضور

کورتیکوسترون پالسما ،کاهش تغذيه ،و افزايش میزان

استرس بر ميزان مواد دفعي حين استرس

مواد دفعی گرديد.

در قسمت آخر اين تحقیق میزان مواد دفعی

مهمترين نشانه وجود استرس در جوندگان را بايستی

حیوانات از زمان قرارگیري آن ها در دستگاه تا پايان

در افزايش کورتیکوسترون پالسما دانست و در تحقیق

القا استرس اندازه گیري شد .نتايج نشان دادند که

حاضر نیز همین اتفاق رخ داده است .اين امر را به

استرس موجب کاهش میزان مواد دفعی توسط

دلیل تحريک مسیر هیپوتاالموس -هیپوفیز -فوق کلیه

حیوانات گرديد .از سوي ديگر ،تغذيه متناوب نیز

( )HPAو به دنبال باال رفتن میزان ترشح  CRFاز

سبب کاهش مواد دفعی شد و گروهی که تغذيه

سلولهاي کوچک هسته پاراونتريکوالر هیپوتاالموس

متناوب همراه با استرس داشتند کاهش بیشتري را

میدانند که به دنبال آن افزايش ترشح هورمون تحريک

در میزان مواد دفعی نشان دادند (نمودار .)5

کننده قشر غده فوق کلیه ( )ACTHاز هیپوفیز قدامی
و افزايش تولید و ترشح کورتیکوسترون از غده فوق
کلیه را سبب میشود ( 22و  .)21بايد دقت کرد که در
تحقیق حاضر گروهی که تنها تجربه تغذيه متناوب را
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حیوانات در محیط با امکانات تغذيهاي کمتر خود

( .)27در هر صورت بررسی تأثیر تغذيه متناوب بر

نوعی استرس محسوب میشود ،اما هنگامی که اين

فعالیت محور استرس (محور  )HPAدر تحقیقات

حیوانات در معرض يک استرس ديگر قرار میگیرند

بعدي توصیه میشود .بايد در نظر داشت که اين

در کمال تعجب کاهش سطح کورتیکوسترون پالسما

تحقیق در موشهاي ماده انجام گرفته و ممکن است

مشاهده میشود .ممکن است اينگونه بیان شود که اين

هورمونهاي جنسی ترشح شده توسط تخمدانها به

دو استرس با يکديگر اثر مخالف هم داشتهاند و باعث

خصوص استروژن نیز در تنظیم اين پاسخها دخالت

شدهاند که کورتیکوسترون پالسما به جاي افزايش

داشته باشد که آن هم نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

کاهش پیدا کند ،اما بايد در نظر داشت که طبق

تحقیق ما همچنین نشان داد که میزان تغذيه حیوانات

تحقیقات گذشته اثرات استرسهاي مختلف به دلیل

در گروه تغذيه متناوب به دلیل کنترل میزان تغذيه از

مسیر مشابهی که در مغز تحريک میشود با يکديگر

گروه کنترل کمتر بود .هنگاهی که حیوانات با

جمع میگردد ( )24و در اين مورد احتماالً مسیرهاي

دسترسی آزاد به غذا در معرض استرس قرار گرفتند

مشابهی توسط رژيم تغذيه متناوب و استرس شوک

میزان تغذيه در آنها به شدت کاهش يافت ولی

الکتريکی کف پا القا نمیشود .يک استدالل میتواند

گروهی که تغذيه متناوب داشتند پس از استرس نظیر

اينگونه باشد که استرس میتواند انرژي بدن را تخلیه

گروه تغذيه بیاسترس تغذيه کردند اين تفاوت

کند و به همین دلیل باعث کاهش ذخاير  ATPسلولی

نشاندهنده آن است که تغذيه متناوب آنوروکسی

شود .از سوي ديگر ،تغذيه متناوب به دلیل آنکه با

ناشی از استرس را از بین برده است ،مفهوم ديگر اين

کاهش ذخاير انرزي بدن همراه است ،يک استرس

جمله آن است که با تغذيه متناوب میتوان تا حدودي

محسوب میشود .در اين حال اگر استرسی به حیوان

از عوارض متابولیکی استرس جلوگیري کرد ( .)28با

وارد شود ،چون ذخاير انرژي بدن محدود است،

توجه به اينکه میزان افزايش کورتیکوسترون پالسما در

امکان بروز اثرات استرس بخوبی فراهم نیست و از

گروه آزمايشی تفاوت معنیداري با گروه کنترل

اين راه يک اخالل در بروز اثرات استرس بهوجود

نداشت ،میتوان اينگونه نتیجهگیري کرد که احتماالً در

میآيد .همچنین بايد در نظر داشت که مکانیسمهاي

اين گروه فعالیت محور  HPAنسبت به گروه دريافت

تأثیر تغذيه متناوب بر عملکردهاي شناختی نیز چندان

کننده استرس کمتر بوده است که بهدنبال آن افزايش

مشخص نیست اما بدلیل آنکه اين عملکردها بیش

تغذيه ديده شده است.

گاباارژيک از همه با قسمت هیپوکمپ مغز ارتباط

در تحقیقات قبلی مشخص شده است که استرس مزمن

دارند میتوان تا حدودي بیان کرد که احتماالً تغذيه

يکی از داليل بروز سندروم متابولیک است (هرچند در

متناوب با تحريک هیپوکمپ مغز توانسته است فعال

اين تحقیق افزايش وزن حیوانات و چاقی مشاهده نشد)

شدن بیش از حد هسته پاراونتريکوالر را مهار کند (25

( 29و  .)11به نظر میرسد که فعالیت سیستم استرسی

و  .)26الزم به توضیح است که مسیرهاي مهاري از

بدنبال استرس مزمن توسط تغذيه متناوب مهار شده
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خود نشان داده است .به نظر میرسد که قرار گرفتن

شدهاند که در اينجا ممکن است نقشی را ايفا کنند
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داشته است نیز افزايش کورتیکوسترون پالسما را از

هیپوکامپ به هسته پاراونتريکوالر در مغز شناسايی

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 9991

/ 988طب جنوب

که يکی از نشانههاي فعالیت سیستم استرسی است

که در تحقیقات قبلی استرس در موشهاي نر باعث

( ،)11در گروه تغذيه متناوب بسیار کمتر از گروههاي

افزايش مواد دفعی شده بود ( )12به همین دلیل

استرس و گروه آزمايشی ما بود .اين امر را نمیتوان با

تفاوتهاي جنسیتی میتواند به عنوان يک عامل اصلی

توجه به نتايج قبلی تبیین کرد و مطالعات حاضر در اين

در مورد نتايج اين تحقیق با نتايج تحقیقات قبلی در

زمینه پاسخ روشنی را بیان نمیکند به همین دلیل

نظر گرفته شود .همچنین به نظر میرسد که تغذيه

مطالعات بیشتري براي تبیین اين نتیجه الزم است .بايد

متناوب اثر استرس را در کاهش میزان مواد دفعی

توجه کرد که علیرغم تمام تغییرات فوق تغییرات وزنی

تقويت کرده است .به اين معنی که استرس و نیز تغذيه

در گروههاي مختلف آزمايشی در تحقیق حاضر ديده

متناوب ممکن است بر فعالیتهاي طبیعی قسمت

نشد .مطالعات قبلی نشان دادند که بدنبال استرس مزمن

انتهايی لوله گوارش اثرگذار باشند .در هر حال،

کاهش و يا افزايش وزن در حیوانات (بهصورت وابسته

تحقیقات زيادي در مورد اثر تغذيه متناوب بر فعالیت

به جنس و نژاد و گونه) رخ میدهد ( 11و .)11

قسمت انتهائی لوله گوارش در دست نیست و در اين

هر چند مقداري افزايش در وزنگیري حیوانات تحت

مورد نمیتوان با توجه به کمبود شواهد نظر قطعی داد.

استرس نسبت به بقیه گروهها ديده میشود .اما اين

در نهايت ،با توجه به اينکه تحقیق حاضر در

افزايش نسبت به بقیه گروهها معنیدار نیست و

موشهاي ماده آزمايشگاهی صورت گرفت ضرورت

نمیتوان در مورد آن اظهار نظر کرد .بايستی توجه

بررسی موشهاي نر آزمايشگاهی بسیار جدي است.

داشت که تحقیقات متفاوت زمانهاي طوالنیتري را

در يک نتیجهگیري ،به نظر میرسد که تغذيه متناوب

براي القاء استرس در نظر گرفتهاند و مدت زمان چهار

به شرط عدم ايجاد سوء تغذيه میتواند به عنوان يک

روز شايد آنقدر طوالنی نبوده است که بتواند تغییرات

عامل مهاري در کاهش اثرات متابولیکی استرس

وزنی را به نمايش بگذارد .به همین دلیل ما پیشنهاد

کاربرد داشته باشد.البته واضح است که دلیل اصلی اين

میکنیم که در تحقیقات بعدي زمانهاي طوالنیتر

کار و اينکه تغذيه متناوب تا چه حد با مهار استرس

براي اين منظور لحاظ شود.

اکسیداتیو باعث بروز اين امر شده است را بايستی در

در قسمت انتهايی تحقیق فعالیت سیستم پاراسمپاتیک

تحقیقات ديگر و تعیین اثرات اين نوع از تغذيه بر

با استفاده از تعیین میزان مواد دفعی حیوانات مورد

سطوح آنزيمهاي درگیر در مسیر استرس اکسیداتیو

بررسی قرار گرفت .تحقیق ما نشان داد که حیوانات

مشخص کرد.

تحت استرس و همچنین تحت رژيم تغذيه متناوب
میزان مواد دفعی کمتري را نسبت به گروه کنترل

سپاس و قدرداني

داشتند .همچنین حیوانات گروه آزمايشی که هم

اين تحقیق با حمايت مرکز تحقیقات علوم اعصاب

استرس و هم تغذيه متناوب را تجربه کردند میزان

دانشگاه بقیه اهلل (عج) انجام شد.

مواد دفعی بسیار کمتري را از خود نشان دادند به
http://bpums.ac.ir
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جالب توجه اين بود که تأخیر در غذا خوردن حیوانات

ماده باعث کاهش دفع مواد دفعی شده است در حالی
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است و اين يک دستاورد مهم تحقیق حاضر است .نکته

عبارت بهتر به نظر میرسد که استرس در موشهاي
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Abstract

Background: Calorie input reduction (CIR) can improve central nervous system functions. However,
there is no study dealing with the effect of CIR on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis activity
as the main neuro-endocrine system in this regard. In the present study, the effect of CIR (intermittent
feeding) on metabolic responses to stress was examined.
Material and Methods: Female mice with an average weight of 27 ± 3 g were divided into 4 groups of 7.
The control group received adequate food and water without stress. The second group was deprived from
food (2 hours/day for seven consecutive days) and then electro foot-shock stress was applied to them for 4
days. The third group was deprived from food 2 hours/day for a week, and the fourth group received 4
days of electric shock without food deprivation. Blood samples were collected from all animals for plasma
corticosterone evaluation.
Results: Stress and intermittent food increased plasma corticosterone levels while intermittent feeding
when combined with stress, no increment was observed in plasma corticosterone level. Stress decreased
food intake, but the intermittent feeding with or without stress increased food intake. Stress and
intermittent feeding decrease delay to eating time whereas this was opposite in the group in which
received both stress and intermittent feeding. Stress and intermittent feeding did not affect the animal's
weight gain. In addition, fecal material was decrease in groups experience stress, intermittent feeding and
stress in combination with intermittent feeding.
Conclusion: Intermittent feeding inhibits stress-induced metabolic responses. This inhibition in plasma
corticosterone level, feeding and weight gain were observed.
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