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اثر تزریق داخل بطنی مغزی ال -دوپا و -6هیدروکسی دوپامین بر اخذ
غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجههای نژاد تخمگذار
فرهاد زنگنه ،1نگار پناهی* ،1مرتضی زنده

دل2

خرررار از ایرررن دسرررتگاه را درگیرررر مرررینمایرررد(.)1

چکیده
دریافت غذا توسط سیستم پیچیده ای از سیگنال های مرکزی و محیطی تنظیم

نوروترنسمیترهای مختلف نقش مهمی در کنترل مرکزی اخذ

می شود که به منظور تعدیل اشتها با هم تعامل دارند .نورآدرنالین نقش مهمی در

غذا در پستانداران و پرندگان برعهده دارند که تزریق مرکزی

کنترل مرکزی اخذ غذا در پرندگان دارد .از طرفی دوپامین اخذ غذا در پرندگان
را کاهش میدهد .مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر ال -دوپا و  -6هیدروکسی

و یا محیطی برخی از آنهرا موجرب کراهش اشرتها و برخری

دوپامین بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجههای نژاد تخمگذار صورت

موجب افزایش اشتها می شود( .)1از طرفی به نظرر میرسرد

گرفته است .تعداد  96جوجه ماده نژاد تخمگذار (هایالین) بطور تصادفی در دو

که اساس و بنیان مکانیسم های تنظیم اشتها در پسرتانداران و

گروه آزمایشی تقسیم شدند .بالفاصله پس از تزریق داخل بطن مغزی محلول
کنترل یا داروها ،مصرف غذا (گرم) بر اساس درصد وزن بدن

)(%BW

اندازه

پرندگان با یکدیگر مشابه باشد ( .)2 ,1هر چند تفاوتهایی در

گیری شد .در آزمایش اول ،به جوجه ها درگروه اول محلول کنترل(سرم

این زمینه وجود دارد که نیاز به تحقیقات بیشتری روی مراکز

فیزیولوژی) ،گروه دوم ال -دوپا (پیش ساز دوپامین 125 ،نانومول) ،گروه سوم

تنظیم کننده اشتها در جوجه ها با توجه به اهمیرت اتتصرادی

نورآدرنالین ( 300نانومول) و گروه چهارم نورآدرنالین  +ال -دوپا به صورت
داخل بطنی مغزی تزریق شد .در آزمایش دوم ،به جوجه ها در گروه اول محلول

آنها احساس می شود .شاید بهترین شاهد بر ایرن مردعا کره

کنترل ،گروه دوم  -6هیدروکسی دوپامین (نوروتوکسین نورونهای دوپامینرژیک)

میزان دریافت غذا در پرندگان به دتت تنظیم میگردد ،پاسخ

( 2/5نانومول) ،گروه سوم نورآدرنالین ( 300نانومول) و گروه چهارم -6

مرروتتی برره عرردم تعررادل اسریدهای آمینررهی جیررهی غررذایی

هیدروکسی دوپامین  +نورآدرنالین تزریق شد .نتایج نشان داد ،تزریق نورآدرنالین
اخذ غذا را کاهش داد ( .)p>0/05تزریق همزمان درون بطن مغزی ال-دوپا و

باشد( .)2 ،1در این رابطره نشران داده شرده اسرت ،چنانچره

نورآدرنالین موجب تقویت کاهش اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین شد (> 0/05

غذای حاوی مقادیر کم لیزین ،متیونین ،تریشتوفران در اختیرار

 .)pدر حالیکه تزریق همزمان درون بطن مغزی  -6هیدروکسی دوپامین و

جوجههای گوشتی از تخم در آمده ترار گیررد ،آنهرا در طری

نورآدرنالین کاهش اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین را مهار کرد ( .)p > 0/05با
توجه به نتایج ،احتماال اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجههای نژاد

 24ساعت پس از تولد میزان مصرف غذای خرود را کراهش

تخمگذار توسط سیستم دوپامینرژیک میانجی گری می شود.

میدهند .در واتع ترجیح غرذا در طری  7سراعت پرس از در

واژگان کلیدی :اخذ غذا ،نورآدرنالین -6 ،هیدروکسی دوپامین  ،ال -دوپا ،

آمدن از تخم مشاهده گردیده است .اما پرسرش اصرلی ایرن

جوجه
تاریخ دریافت1400/10/9 :

تاریخ پذیرش1401/2/31 :

مقدمه
دریافت غذا مجموعهای از سازوکارهای فیزیولوژیک با
سطوح مختلف تنظیم کننده را شامل میشود که نواحی
مختلفی از دستگاه عصبی مرکزی و هم چنین مناطقی در
* -1گررروه علرروم پایرره ،دانشررکده دامشزشررکی ،واحررد علرروم و تحقیقررات ،دانشررگاه آزاد اسررالمی ،تهررران ،ایررران
n.panahi@srbiau.ac.ir

 -2گروه علوم پایه ،دانشکده دامشزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

است کره هردف از تنظریم اشرتها چیسرت در ایرن ارتبرا
چنانچه به پرندگان مدتی گرسنگی داده شود و سشس غذا در
اختیارشان ترار گیرد ،مشاهده میشود که آنها میزان دریافرت
غذای خود را جهت جبران کاهش وزن اولیره افرزایش مری-
دهند( .)2 ،1بنابراین شناخت مکانیسم های کنترل کننده اخذ
غذا در پرندگان حتی بین سویه های مختلف از یک گونه نیز
دارای اهمیت است .در ارتبا با نقش نورآدرنالین در تنظریم
اشتها ،دستکاری هرای فارماکولوژیرک کره منجربره افرزایش
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نورآدرنالین در سیستم عصربی مری شرود مری توانرد سربب

دوپا بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین مرکرزی در جوجره-

افزایش یا کاهش دریافت غذا شود که بستگی به منطقه ای از

های نژاد تخمگذار انجام گرفته است.

مغز دارد که نورآدرنالین در آن افرزایش مری یابرد ( .)5-3در
یک بررسی مشخص شد که تحریک گیرنده های آلفرا 1-در
هسته مجاور بطنی در موش ها سبب کاهش اشتها و دریافت
غذا می شود در حرالی کره تحریرک گیرنرده آلفرا 2-سربب
تحریک دریافت غذا می شود ( .)5بر اساس مطالعرات تبلری
مشخص شده است که نورآدرنالین از طریق تحریک گیرنرده
آلفا 2-در جوجه هرای تخرم گرذار سربب افرزایش اشرتها و
دریافت غذا می شود ( .)4همچنین دارای اثرات ضرد اشرتها
در جوجه های گوشتی از طریق گیرنده بتا 2-می باشرد (-5
 .)7دوپامین نوروترانسمیتری است که از ال دوپا ساخته می
شود .و در مغز در رفتار های انگیزشی ،کنترل حرکتی و آزاد
سررازی سررایر نوروترانسررمیترها نقررش دارد 5 .نررو گیرنررده
دوپامینی وجود دارد که شامل  D1تا D5میباشد .این گیرنده-
ها به دو دسته تقسیم مریشروند .دسرته اول شرامل  D1و

D5

است و دسرته دوم نیرز شرامل  D3 ،D2و  D4مریباشرد (.)4
مطالعاتی که بر روی مدل جوندگان و پرنردگان انجرام شرده
حاکی از آن است که اشتها توسرط سیسرتم دوپرامینی مغرزی
( )DAتنظیم مری شرود .برر اسراس یافتره هرای زنرده دل و
همکاران سیستم دوپامینرژیک مغزی از طریرق گیرنرده هرای
 D1و  D2اثرات هیشوفاژیک خود را بر اخذ غذا در جوجه ها
اعمال می کند .این در حالیسرت کره بره نظرر میرسرد سرایر
گیرنده های دوپامینرژیک در تنظیم اخذ غرذا در جوجره هرا
نقشی نداشته باشند ( .)10-8تمام مطالب فوق نشران دهنرده
تأثیر سیستم نورآدرنرژیک و دوپامینرژیک بر اخذ غرذا مری-
باشررد امررا در خصررو

اثررر - 6هیدروکسرری دوپررامین

(نوروتوکسین) و ال -دوپا (پیش ساز دوپامین) بر اخذ غذای
ناشی از نورآدرنالین در جوجههای نژاد تخمگذار تا به حرال
مطالعهای انجام نشده اسرت .لرذا مطالعره حاضرر بره منظرور
ارزیابی و آشکار سازی اثرات  -6هیدروکسی دوپامین و ال-
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مواد و روشکار
نگهداری حیوانات
این مطالعه در  2مرحله آزمایش بر روی  96تطعه جوجه
ماده نژاد تخمگذار (سویه هایالین) خریداری شده از شرکت
مرغک (ایران) انجام شد (هر مرحله آزمایش شامل یک
گروه کنترل و  3گروه تیمار با  12تطعه جوجه در هر گروه
بود) .جوجهها در دمای ( 1±30گرمای الکتریکی) و رطوبت
 5±50%درصد و نور  23ساعت روشنایی و  1ساعت
تاریکی با دسترسی آزاد به آب و غذا (جیرهی استارتر
استاندارد  %21پروتئین خام و  2850کیلوکالری به ازای هر
کیلوگرم انرژی تابل متابولیزه ،شرکت چینه تهران ،ایران)
نگهداری شدند .کلیهی مراحل نگهداری ،جابهجایی ،تزریق،
انجام آزمایش روی جوجهها و جنبههای اخالتی کار با
حیوانات با رعایت اصول راهنمای مراتبت و استفاده از
حیوانات آزمایشگاهی (موسسه ملی سالمت ایاالت متحدهی
آمریکا) و همچنین مطابق با توانین مصوب توسط کمیته
اخالق حیوانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسالمی ،انجام گرفته است .در هر مرحله از
آزمایش ابتدا جوجههای یکروزه به مدت  3روز به صورت
گروهی و سشس به مدت  2روز در تفسهای انفرادی که
دارای دانخوری و آبخوری مجزا بودند ،نگهداری شدند.
برای انجام آزمایشات جوجهها همواره تا  3ساعت تبل از
انجام تزریقات دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند و اما 3
ساعت تبل از انجام اولین تزریق از اخذ غذا محروم شدند و
در تمام طول آزمایش به آب تازه دسترسی داشتند.
داروهای مورد استفاده
داروهای استفاده شده شامل نورآدرنالین ،ال -دوپا (پیش ساز
دوپامین) و  -6هیدروکسی دوپامین (نوروتوکسین نورونهای

اثر تزریق داخل بطنی مغزی ال -دوپا و -6هیدروکسی دوپامین بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجههای نژاد تخمگذار

دوپامینرژیک) بود .این داروها در دی متیل سولفوکساید حل

شاهد در گروه کنترل استفاده شد و دیگر داروهای مدنظر یا

شده و سشس با سالین  ،% 0/85حاوی اوانس بلو  %0/1به

در آن حل شده و یا در آن رتیق شدند.

نسبت  1:250رتیق شدند .دی متیل سولفوکساید با غلظت
استفاده شده در این مطالعه دارای اثر سمیت سلولی نمی

گروههای آزمایشی

باشد ( .)11در تمامی گروههای آزمایشی از سرم فیزیولوژی

آزمایش اول شامل گروه (الف ،کنترل) تزریق داخل بطنی

به همراه دی متیل سولفوکساید رتیق شده و اوانس بلو %0/1

مغزی سرم فیزیولوژی به همراه اوانس بلو  ،%0/1گروه (ب)

در تزریق داخل بطنی مغزی به عنوان گروه کنترل استفاده

تزریق داخل بطنی مغزی ال -دوپا به میزان  125نانومول

شد .تمام داروهای مصرفی از شرکت سیگما آمریکا تهیه

،گروه ( ) تزریق داخل بطنی مغزی نورآدرنالین با دوز 300

شده است .همچنین ،تمام دوزهای دارو بر اساس مطالعات

نانومول و گروه (د) تزریق داخل بطنی مغزی نورآدرنالین به

تبلی تعیین شده است (.)12 ,9

همراه ال -دوپا بود .آزمایش دوم شامل گروه (الف ،کنترل)
تزریق داخل بطنی مغزی سرم فیزیولوژی به همراه اوانس بلو

روش تزریق داخل بطنی مغزی

 ،0%/1گروه (ب) تزریق داخل بطنی مغزی  -6هیدروکسی

جهت تزریق داخل بطن مغزی در جوجهها ،سر جوجه

دوپامین به میزان  2/5نانومول ،گروه ( ) تزریق داخل بطنی

هوشیار توسط یک وسیله آکریلیک که زاویه نوک آن 45

مغزی نورآدرنالین با دوز  300نانومول و گروه (د) تزریق

درجه میباشد نگه داشته میشود و سطح جمجمه موازی با

داخل بطنی مغزی نورآدرنالین به همراه  -6هیدروکسی

سطح میز کار است ( .)13یک سوراخ در کلیشه تعبیه شده و

دوپامین بود.

کلیشه بالفاصله بر روی جمجمه در ناحیه بطن راست ترار

بررسی آماری داده ها

میگیرد .بعداً با استفاده از سرنگ هامیلتون از طریق سوراخ

تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از آزمایشات ،در تمامی

ایجاد شده در بطن مواد مورد نظر تزریق میگردد ( .)14سر

گروهها و در هر مرحله زمانی با استفاده از نرم افزار

سوزن تنها به اندازه  4میلیمتر در پوست و جمجه فرو می-

( SPSS16نسخه  )16/00انجام شد .به منظور تعیین وجود

رود .این پروسه در جوجهها استرسزا نمیباشد ( .)15حجم

اختالف معنیدار میان گروههای آزمایشی از روش تحلیل

تزریقات در هر گروه  10میکرولیتر میباشد .بالفاصله بعد از

واریانس دوطرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد .در تمام

تزریق جوجهها به تفس برگردانده شده و بهصورت آزاد به

مقایسهها  p>0/05به عنوان معیار اختالف معنیدار مدنظر

آب و غذا دسترسی داشتند .سشس میزان اخذ غذای تجمعی

بود .نمودارها در نرم افزار سیگما پالت (نسخه  )14/00رسم

در زمانهای  60 ،30و  120دتیقه بعد از تزریق اندازهگیری

شد.

شد .همچنین اخذ غذا بهعنوان درصدی از وزن بدن بیان
گردید تا تأثیر تفاوت وزن بین جوجهها بر میزان اخذ غذا به

نتایج

حداتل برسد .در پایان هر مرحله از آزمایش ،جوجهها با

اثرات مرکزی ال -دوپا و  -6هیدروکسی دوپرامین برر اخرذ

روش پیچاندن سریع گردن یوتانایز شده و محل تزریق مورد

غذای تجمعی ناشری از نورآدرنرالین در جوجرههای نروزاد

بررسی ترار گرفت .تنها دادههای جوجههایی که رنگ در

مورد بررسی ترار گرفت و نتایج در نمودارهرای 1و  2تابرل

بطن جانبی دیده شد مورد آنالیز ترار گرفت .زیرا رنگ

مشاهده است .در آزمایش یک تزریق داخل بطنی مغزی ال-

اوانس بلو  0/1درصد در نرمال سالین  ،% 0/85به عنوان
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دوپا با دوز  125نانومول در زمانهرای  60 ،30و 120دتیقره

کنترل شد ( .)p < 0/05همچنین تزریق همزمان درون بطرن

پس از تزریق تأثیری بر اخذ غذا در جوجهها در مقایسره برا

مغررزی  -6هیدروکسرری دوپررامین بررا دوز  2/5نررانومول و

کنترل نداشت ( .)p < 0/05در صورتی که تزریق درون بطن

نورآدرنالین با دوز  300نانومول در زمانهرای  60 ،30و120

مغزی نورآدرنالین با دوز  300نانومول در زمانهرای 60 ،30

دتیقه پس از تزریق کاهش اخذ غذای ناشی از نورآدرنرالین

و  120دتیقه پس از تزریق سبب کاهش معنی دار اخرذ غرذا

را مهار کرد ( ،p > 0/05نمودار .)2

در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)p < 0/05همچنرین تزریرق
همزمان درون بطن مغزی ال-دوپرا برا دوز  125نرانومول و
نورآدرنالین با دوز  300نانومول در زمانهرای  60 ،30و120
دتیقه پس از تزریق موجب تقویت کاهش اخذ غذای ناشری
از نورآدرنالین شد ( ،p > 0/05نمودار .)1

نمودار  -2اثر تزریق درون بطن مغزی نورآدرنالین ( 300نانومول) و -6
هیدروکسی دوپامین (نوروتوکسین نورونهای دوپامینرژیک 2/5 ،نانومول)
بر اخذ غذای تجمعی بر اساس درصد وزن بدن در جوجه های نژاد
تخمگذار .داده ها بصورت میانگین  ±انحراف معیار میانگین ارائه شده
است(تعداد جوجه ها  12تطعه در هر گروه) .حروف نامشابه ( aو )b
نمودار  -1اثر تزریق درون بطن مغزی نورآدرنالین ( 300نانومول) و ال-
دوپا (پیش ساز دوپامین 125 ،نانومول) بر اخذ غذای تجمعی بر اساس
درصد وزن بدن در جوجه های نژاد تخمگذار .داده ها بصورت میانگین

نشان دهنده تفاوت معنی دار بین گروهها در هر زمان است (.) p<0/05
 :NAنورآدرنالین -6 :6-OHDA ،هیدروکسی دوپامین.

 ±انحراف معیار میانگین ارائه شده است (تعداد جوجه ها  12تطعه در

بحث

هر گروه) .حروف نامشابه ( b ،aو  )cنشان دهنده تفاوت معنی دار بین

با توجه به اطالعات موجود ،در خصو

گروهها در هر زمان است ( :NA .) p<0/05نورآدرنالین :L-DOPA ،پیش

هیدروکسی دوپامین بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در

ساز دوپامین.

در آزمایش دوم نتایج حاصل نشان داد که تزریق درون بطنی
مغررزی  -6هیدروکسرری دوپررامین بررا دوز  2/5نررانومول در
زمانهای  60 ،30و 120دتیقه پس از تزریق تأثیری برر اخرذ
غذا توسط جوجهها در مقایسه برا کنتررل نداشرت (< 0/05
 .)pدر صورتی که تزریق درون بطن مغرزی نورآدرنرالین برا
دوز  300نانومول در زمانهای  60 ،30و  120دتیقه پرس از
تزریق سبب کاهش معنی دار اخذ غرذا در مقایسره برا گرروه
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اثر ال -دوپا و -6

جوجه های سویه هایالین تاکنون مطالعه ای انجام نشده
است .با توجه به نتایج بدست آمده ،تزریق داخل بطنی
مغزی نورآدرنالین (با دوز  300نانومول) موجب کاهش
مصرف غذا در جوجههای نوزاد شد .هر چند ال -دوپا
( 125نانومول) و  -6هیدروکسی دوپامین ( 2/5نانومول)
اثری بر اخذ غذا در جوجه ها نداشتند اما تزریق همزمان
ال -دوپا بهمراه نورآدرنالین و  -6هیدروکسی دوپامین
بهمراه نورآدرنالین به ترتیب توانست موجب تقویت و مهار
کاهش اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجه های نوزاد

اثر تزریق داخل بطنی مغزی ال -دوپا و -6هیدروکسی دوپامین بر اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین در جوجههای نژاد تخمگذار

شود .در پرندگان تزریق داخل هستهای نورایی نفرین در

نواحی مختلف مغزی دارد .همچنین کاهش دوپامین در

هستههای پاراونتریکوالر و ونترومدیال هیشوتاالموس باعث

هسته توسی موجب افزایش دریافت غذا میشود (.)19

افزایش اخذ غذا میشود اما تزریق این ماده در هسته جانبی

تحقیقات تبلی نشان می دهد که گیرندههای دوپامینی موجب

هشیوتاالموس دریافت غذا را کاهش میدهد ( .)16سیناپس-

کاهش اخذ غذا میشوند .بطوریکه مشخص شده است

های آدرنرژیک نقش مهمی در کنترل مصرف غذا دارند

تزریق آگونیست گیرندههای) D1 (SKF 38393و

( .)17آگونیست بتاآدرنرژیک اثر مهاری بر دریافت غذا و

) (apomorphineدوپامینی موجب کاهش مصرف غذا در

آب در جوجهها دارد .گیرندههای بتا آدرنرژیک مغزی باعث

موش میشود ( .)20طبق مطالعه تبلی ما مشخص شد که

مهار دریافت غذا در جوجهها میشوند ( .)18باغبان زاده و

تزریق داخل بطنی مغزی دوپامین موجب کاهش مصرف غذا

همکاران در سال  2010نشان دادند که پروپرانولول

در جوجههای گوشتی محروم از غذا شد ( .)9تحریک

(آنتاگونیست غیرانتخابی بتاآدرنرژیک) به طورمعنی داری

گیرندههای دوپامینی به وسیله آگونیستهای  D1و

دریافت آب و غذا را افزایش میدهد .همچنین براساس

هرکدام به تنهایی باعث کاهش اخذ غذا و به صورت ترکیبی

همین گزارش پیش درمانی با پروپرانولول اثرات مهاری

باعث کاهش بیشتر اخذ غذا در رت میشوند .آگونیست

ایزوپروترنول بر دریافت آب و غذا را تضعیف میکند (.)6

باعث کاهش توالی غذا خوردن ولی  D2باعث کاهش میزان

در همین راستا زنده دل و همکاران نیز در سال  2014نشان

اخذ غذا میشود ( .)4براساس مطالعات انجام شده در زمینه

دادند که آنتاگونیست های بتا دو آدرنرژیک و بتا سه

بررسی چگونگی تداخل دو کاتکول آمین در مغز چنین آمده

آدرنرژیک باعث افزایش اخذ غذا در جوجه ها می شوند

است که تزریق داخل مغزی دوپامین در ناحیه لوکوس

( .)7در این ارتبا تاچیبانا و همکاران نشان دادند گیرنده-

سرولوئوس سبب کاهش فعالیت نورونهای نورآدرنرژیک

های بتا سه آدرنرژیک در جوجههای یک روزه باعث کاهش

در این ناحیه میگردد ( .)21همچنین مطالعات نشان دادهاند

اخذ غذا و آب میشود که این اثر در جوجههای سیر بیشتر

که تخریب نورونهای دوپامینرژیک در ناحیه تگمنتوم

از جوجههای محروم از غذا بود ( .)18سیستم دوپامینی

شکمی سبب افزایش تابل توجه و معنیدار فعالیت نورون-

دربسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک ازجمله رفتارحرکتی،

های نورآدرنرژیک در ناحیه لوکوس سرولوئوس میشود

هیجان ،شناخت و تنظیم آندوکرینی نقش دارد .عصب

( .)22به نظر میرسد نقش مهاری دوپامین بر فعالیت نورون

رسانی نورونهای تگمنتوم شکمی بطور عمده دوپامینی

های آدرنرژیک از طریق گیرنده های  α2آدرنرژیک

است و به هر دو بخش هسته آکومبنس وکورتکس پره

میانجیگری شود ( .)23نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان

فرونتال میانی میرود .دوپامین اثرات مهمی برتضعیف اخذ

داد که اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین از طریق دوپامین

غذا دارد اما دوپامین مسیرمزولیمبیک که از ناحیه تگمنتوم

عمل می کند به طوری که وتتی ال -دوپا به عنوان پیش ساز

شکمی و ماده سیاه سرچشمه میگیرد ،به سمت هسته

دوپامین به طور همزمان با نورآدرنالین تزریق شد ،کاهش

آکومبنس ،استریاتوم و تشر مغز هدایت شده و به نظر می-

اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین بیشتر کاهش یافت یعنی

رسد در لذیذ جلوه دادن غذا دخالت داشته باشد .همچنین

کاهش اخذ غذای ناشی از نورآدرنالین تقویت شد در

نورونهای دوپامینرژیک درهسته توسی سبب مهار اخذ غذا

صورتی که  -6هیدروکسی دوپامین به عنوان نوروتوکسین

میگردند .بنابراین اثرات دوپامین برروی اخذ غذا بستگی به

نورونهای دوپامینرژیک که به طور همزمان با نورآدرنالین

D2

D2

D1
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