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 چکیده

دارد و هر عاملی که بتواند فعالیت در پستانداران ای در تنظیم مصرف غذا هایی است که نقش بالقوهسروتونین از جمله مونوآمین
ک با بلوکه کردن گردد. فلوکستین به عنوان ماده مؤثر داروی پروزاسروتونرژیک را افزایش دهد باعث کاهش اشتها می

عنوان یک ماده آالینده مطرح ه آبی ب یهاو با توجه به ورود این ماده به اکوسیستم شدهبازجذب سروتونین، موجب افزایش آن 
 .گردیدبررسی  Carassius auratusطالیی، ای ماهی در میزان مصرف غذا و رفتار تغذیه فلوکستیناست. در این مطالعه نقش 

گونه تزریق؛ گروه تزریق شده گرم در چهار گروه تقسیم شدند. گروه کنترل: بدون هیچ 11-94ان با وزن ، ماهی1در آزمایش 
µg gهای تزریق شده با با سرم فیزیولوژیک؛ و گروه

µg gو   1 1-
نوبت به صورت یک  5وزن بدن فلوکستین که در  11 1-
 اسبه شد و در نهایت تغییرات وزنی تیمارها نیز بررسی گردید.روز در میان تزریق شدند. میزان مصرف غذا بعد از هر تزریق مح

عدد ماهی طالیی در دو گروه برای آزمون رفتاری انتخاب شدند که شامل گروه کنترل و گروه تزریق  11، تعداد 1در آزمایش 
µg gشده با 

عد از هر تزریق نوبت به صورت یک روز در میان تزریق شدند. ب 5وزن بدن فلوکستین بودند که در  11 1-
شود. کاهش نتایج نشان داد که فلوکستین باعث کاهش معنادار مصرف غذا در ماهیان می بررسی شد. هانمونهای رفتارهای تغذیه

به دنبال داشت. همچنین فلوکستین بر رفتار غذایی ماهی طالیی  Flu-10گیری را در گروه مصرف غذا، کاهش معنادار وزن
این مطالعه نقش بالقوه یکی از داروهای انسانی را بر  دار کاهش داد.ستجو و مصرف طعمه را بطور معنیو میل به ج همؤثر بود

تواند فاکتورهای غذایی و رشدی را در دهد که فلوکستین میای یک ماهی استخوانی مشخص کرده و نشان میفاکتورهای تغذیه
 ثیر قرار دهد.ٴماهی طالیی تحت تا

 
 .ن، ماهی طالیی، تزریق درون صفاقی، مصرف غذا، رفتار غذاییفلوکستی کلیدی:لغات 
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 مقدمه
ها( از SSRIهای انتخابی بازجذب سروتونین )مهار کننده

جمله موادی هستند که با افزایش میزان سروتونین در 
مغز، موجب حفظ تعادل روحی شده و با ایجاد احساس 

ترین ی از معروفآرامش همراه هستند. فلوکستین یک
SSRI ها بوده و به صورت تجاری در قالب داروی ضد

Prozacافسردگی پروزاک )
TMرسد. تجویز ( به فروش می

میلیون نسخه در سال  3/7این دارو در کشور آمریکا از 
میلیون در  4/04و  0222میلیون در سال  03به  0222
 (.Mennigen et al., 2010)افزایش داشته است  0202

فلوکستین برای درمان افسردگی، اختالل وسواسی از 
-اشتهایی عصبی استفاده میاجباری، اختالل هواس و بی

-فلوکستین توسط ایزوآنزیم (.Wong et al., 2005)شود 

 P450 2 D6 (CYP2D6)مانند  P450های سیتوکروم 
فلوکستین  -در کبد با از دست دادن دو گروه متیل به نور

لحاظ ساختاری با فلوکستین مشابه شود، که از تبدیل می
بوده و بنابراین تاثیرات یکسانی با ترکیب اولیه خود دارد 

(Hiemke and Hartter, 2000 .)de Vane (0222 )
% از فلوکستین هضم شده 00گزارش کرده است که 

فلوکستین از  -% نیز به حالت نور7بصورت ترکیب اولیه و 
-فاضالب به محیطشود. این ترکیبات توسط بدن دفع می

های آبی وارد شده و گزارش شده است که غلظت 
ng Lفلوکستین در طبیعت بین 

ng Lتا  00 1-
-1 242 

فلوکستین نسبت به (. Brooks et al., 2003) باشدمی
تجزیه شیمیایی در اثر آب یا نور خورشید مقاوم است 

(Kwon & Armbrust, 2006) ؛ در بدن موجودات آبزی
 Brooks)های مغز و کبد تجمع یافته بخصوص در بافت

et al., 2005)  و بر فیزیولوژی این جانداران تاثیرگذار
خواهد بود. تاکنون مطالعات زیادی از نقش فلوکستین بر 
موجودات آبزی انجام گردیده است. نشان داده شده است 

تواند بر سیستم تولید مثلی چه در که فلوکستین می
ان مؤثر باشد. در ماهی طالیی پستانداران و چه در ماهی

(Carassius auratusتزریق درون صفاقی ،)  فلوکستین و
( شده LHکننده )سروتونین باعث افزایش هورمون لوتئینی

 Oryzias. ماهی مداکا )(Somoza et al., 1991)است 

latipes قرار داده شده در معرض فلوکستین نیز افزایش )
 Foran et)ن داده است معناداری از سطوح استرادیول نشا

al., 2004.)  فلوکستین همچنین بر رفتارهای گروهی و
 ,.Lepage et al., 2005; Peeke et al)اجتماعی 

 ;Tierney et al., 2004) و رفتارهای خشونتی (2006

Clotfelter et al., 2007; Forsatkar et al., 2014)  در
 ثیرگذار است.ٴآبزیان تا

داران توسط یک ارتباط مهره مقدار مصرف غذا در    
شود. پیچیده محیطی و فاکتورهای درونی تنظیم می

فرآیندهای فیزیولوژیک از قبیل واکنش به انبساط معده و 
های مرتبط با مقدار عناصر لوله گوارش و همچنین واکنش

های موجود در خون، در تنظیم اشتها غذایی و هورمون
ر نواحی مختلف ها دباشند. تمام این واکنشمهم می

هیپوتاالموس تنظیم شده که به دنبال آن رفتارهای 
شوند. همچنین ای و هومئوستازی انرژی کنترل میتغذیه

-ذکر شده است که مصرف غذا و رشد در موجودات مهره

 باشددار، تحت کنترل سیستم سروتونرژیک نیز می
(Mennigen et al., 2009.)  در پستانداران نشان داده

که هر عامل رفتاری یا دارویی که موجب  شده است
افزایش فعالیت سروتونرژیک در سیستم عصبی مرکزی 

(CNSشود، باعث القای سیری و کاهش اشتها می ) شود
(Simansky et al., 1992.) های انتخابی مهار کننده

بازجذب سروتونین به دو  طریق باعث کاهش وزن در 
 حالت سیری کاذب شوند: االف، با ایجادپستانداران می

(Halford and Blundell, 1996) و ب، با تحریک ،
 Connoley)شوند تولید حرارت باعث هدر رفت انرژی می

et al., 1995)5های . آگونیستHT2A  5وHT2C  از قبیل
RU24969 ،CP93129 ،TFMPP، DOI  وm-CPP  با

افزایش مقادیر خارج سلولی سروتونین باعث کاهش 
. نواحی (Curzon, 1991) اندش شدهمصرف غذا در مو

paraventricular nucleus  وarcuate nucleus 
هایی است که مسئول هیپوتاالموس موش حاوی نورون
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-رهاسازی نوروپپتیدهای مرتبط با کنترل مصرف غذا می

. سروتونین با تحریک (Valassi et al., 2008)باشند 
 CRF (corticotrophinفاکتورهای مؤثر بر اشتها از قبیل 

releasing factorها و (، اورکسینNPY  نوروپپتید(Y ،)
 ,.Mennigen et al)شود باعث کاهش مصرف غذا می

2009). de Pedro ( 0991و همکاران ) در ماهیان گزارش
کرده است که تزریق درون مغزی سروتونین به ماهی 

ساعت بعد از  0طالیی باعث کاهش معنادار مصرف غذا در 
شود که البته تزریق درون صفاقی این ماده اثر میتزریق 

چندانی بر مصرف غذا نداشته است. مطالعه این محققان 
ها در تغذیه اولین آزمایش مربوط به نقش مونوآمین

ماهیان بوده است و نتیجه گرفتند که در ماهیان 
استخوانی، سروتونین به عنوان یک عامل بالقوه از کنترل 

. در واقع مسیر فیزیولوژیک کاهش باشداشتها مطرح می

دهنده سروتونین در مصرف غذا توسط عوامل افزایش
باشد که به عنوان مثال ماهیان به این صورت می

فلوکستین با رهاسازی بیشتر پپتیدهای مسبب کاهش 
و کاهش پپتیدهای مسبب افزایش  CRFاشتها مانند 
گردد موجب تغییرات مصرف غذا می NPYاشتها مانند 

(Mennigen et al., 2009.) 
بنابراین، هدف انجام این مطالعه استفاده از فلوکستین     

به عنوان یک عامل بالقوه از تغییر مقادیر سروتونین )به 
ها( وسیله بلوکه کردن بازجذب سروتونین در سیناپس

برای فهم بهتر تاثیر سیستم سروتونرژیک بر میزان مصرف 
ن یک گونه مناسب از غذا در ماهی گلدفیش به عنوا

 باشد.           می( Himick, 1994)ای مطالعات تغذیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمای شماتیک از عملکرد فیزیولوژیک فلوکستین بر مصرف غذا1شکل 

 
 هامواد و روش

ماهی طالیی از یک مرکز پرورش ماهیان گرم آبی در 
رون رشت خریداری شده و پس از انتقال به آزمایشگاه، د

 لیتری نگهداری شدند. درجه  022مخازن فایبرگالس 

 

 

ساعت  00بود و رژیم نوری نیز در  С 03-02°حرارت 
ساعت تاریکی تنظیم شد. مخازن به  00روشنایی به 

صورت دائم هوادهی شده و هر دو روز یکبار نیز نیمی از 
آب با آب تازه کلر زدایی شده تعویض شد. در دوران دو 

وزن بدن در  0ق، ماهیان روزانه به میزان %ای تطابهفته
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صبح تغذیه شدند. نشان داده شده  00تا  02بین ساعات 
است که این مقدار غذادهی، رشد بهینه ماهی گلدفیش را 

محلول ذخیره  .(Volkoff et al., 1999)به دنبال دارد 
 mg 42فلوکستین برای هر تزریق با حل کردن 

فراهم شد.  9/2لوژیک % سرم فیزیو ml 02فلوکستین در 
برای رسیدن به دوزهای مورد نیاز برای تیمارهای مختلف، 

 .گردیدمحلول دوباره رقیق 
 1آزمایش 

پذیری انجام روز به دنبال دوران تطبیق 9آزمایش در طی 
شد. در ابتدا ماهیان به صورت تصادفی وزن شده و در 

 لیتری توزیع شدند. سپس به صورت یک روز 22های تانک
در حجم  ml 0در میان با استفاده از سرنگ انسولین 

تزریق شدند )در مجموع پنج تزریق(. ابتدا  µl 42نهایی 
 mgلیتری حاوی عصاره پودر گل میخک ) 2در مخزن آب 

L
ها به صورت درون صفاقی ( بیهوش شده و تزریق102-

 ای انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل:زیر باله سینه
عدد ماهی در سه  00ل؛ بدون تزریق )ماهیان کنتر -0

 تایی(، 7تکرار 
 00) 9/2ماهیان تزریق شده با سرم فیزیولوژیک %  -0

 تایی(، 7عدد ماهی در سه تکرار 
µg gماهیان تزریق شده با فلوکستین به مقادیر  -3

-1 0 
µg gو  

تایی؛ به 7ک با سه تکرار یوزن بدن )هر 02 1-
به دنبال تزریق، هر  .(Flu-10و  Flu-1های ترتیب گروه

وزن بدن با غذای  2گروه از ماهیان به میزان بیشینه %
پلت تجاری غذادهی شدند )مطابق پروتکل ارائه شده 

(. پس از یک ساعت، de Pedro et al. (1998)ط توس
های غذایی خورده نشده به آرامی سیفون شده و به پلت

و در آون قرار گرفته  С02°ساعت در دمای  0:32مدت 
ها وزن شده و مقادیر مصرف غذا خشک شدند. سپس پلت

محاسبه  Food Intake = Wi - (Wf×F)از طریق فرمول 
 شد که در اینجا:

Wi= ،وزن خشک غذای اولیه Wf=  وزن خشک غذای
 فاکتور تصحیح. =F باقیمانده،

های فاکتور تصحیح برای ارزیابی تاثیر حاللیت آب بر پلت
تکرار( محاسبه شد که  3هی )با غذایی در مدت زمان غذاد

 444/1±(SD±)با میانگین ساعت،  0پس از گذشت 
به دست آمد. به منظور اطمینان از گرسنه بودن  003/2

ماهیان به هنگام هر تزریق، در روز قبل از آن هیچ 
غذادهی انجام نشد. در انتهای آزمایش، ماهیان دوباره وزن 

 شد.شده و مقادیر تغییر وزن آنها محاسبه 
 2آزمایش 

ها مشابه آزمایش قبل مدت زمان آزمایش و نحوه تزریق
% وزن بدن 0بود. با این تفاوت که ماهیان روزانه به میزان 

-با کرم فشرده شده شیرونومیده )این غذا به صورت حبه

های مکعب شکل موجود است( تغذیه شدند و تیمارها نیز 
 به صورت زیر در نظر گرفته شدند:

 عدد(، 02کنترل؛ بدون تزریق )ماهیان  -0
µg gماهیان تزریق شده با فلوکستین  -0

وزن بدن  02 1-
ای ماهیان در یک ساعت بعد از هر رفتار تغذیه عدد(. 02)

تزریق با قرار دادن آنها به صورت انفرادی در تانک آزمون 
دقیقه در  02(. ابتدا ماهی به مدت 0بررسی شد )شکل 

طابق با محیط جدید قرار گرفت محفظه انتظار به منظور ت
و سپس دیواره توری خارج شده و به ماهی اجازه داده شد 
تا از محفظه بیرون آمده و به سمت حبه غذایی برود. 
پروسه زمانی از هنگام خارج شدن ماهی از محفظه تا 

 رسیدن و بلعیدن غذا برای هر ماهی ثبت گردید.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ایمون رفتار تغذیهماتیک از تانک آزنمای ش :2شکل 
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بررسی شدند. ابتدا  09ورژن  SPSSافزار ها در نرمداده
 One-sample K-Sها توسط آزمون دادهنرمال بودن 

سنجیده شد و سپس با استفاده از روش آنالیز واریانس 
( آنالیز شدند. برای One-way ANOVAیک طرفه )

سطح  ای دانکن درها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین
 استفاده شد. 22/2دار معنی

 
 نتایج

µg gاستفاده شده ) غلظتتزریق فلوکستین در هر دو 
-1 

µg gو  0
وزن بدن( باعث کاهش مصرف غذا در  02 1-

(. در یک ساعت پس از اولین 3ماهی طالیی شد )شکل 

کاهش  Flu-1و  Flu-10های تزریق فلوکستین، گروه
گروه کنترل نشان  معناداری در مصرف غذا در مقایسه با

که این تفاوت معنادار در  (F3,8 ،22/2 >p= 07/4) دادند
ها مشاهده شد. به استثنای آزمون مصرف غذا تمام تزریق

های غذایی کدام از آزمونپس از تزریق پنجم، در هیچ
دیگر تفاوت معناداری در میزان مصرف غذا بین گروه 

ه نشد کنترل و گروه تزریق شده با سرم نمکی مشاهد
، تزریق سوم: p=292/2، تزریق دوم: p= 70/2تزریق اول: )

200/2 =p :001/2، تزریق چهارم =p :تزریق پنجم ،
227/2 =P 3شکل ؛). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. Carassius auratusروند تغییرات میزان مصرف غذا در روزهای آزمون بین تیمارهای مختلف در ماهی طالیی ) :3شکل 

ماهی آورده شده است. حروف  21انحراف معیار برای هر تیمار با تعداد  ±دیر مصرف شده غذا به صورت میانگینمقا

 باشد.می 50/5دهنده تفاوت معنادار در سطح التین غیر مشترک نشان
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مشخص است، به دنبال پنج  4همانطور که در شکل 
تزریق درون صفاقی فلوکستین، تفاوت معنادار تغییرات 

-و گروه Flu-10ی بین تیمارها مشاهده شد. بین گروه وزن

-های کنترل و تزریق شده با سرم نمکی در مقدار وزن

 F3,10 ،22/2= 440/3ت )گیری تفاوت معنادار وجود داش
>p.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. Carassius auratusروز آزمایش بین تیمارهای مختلف در ماهی طالیی ) 9تغییرات وزنی مشاهده شده پس از  :4شکل 

ماهی آورده شده است. حروف التین غیرمشترک  21انحراف معیار برای هر تیمار با تعداد  ± ها براساس میانگینداده

 باشد.می 50/5دهنده تفاوت معنادار در سطح نشان

 
ای، بین دو گروه آزمایشی همچنین در آزمون رفتار تغذیه

زم برای تفاوت معنادار آماری از لحاظ مدت زمان ال
 400/1)رسیدن و بلعیدن ماده غذایی مشاهده شد 

=F4,45 ،20/2 >P)شده با فلوکستین . ماهیان گروه تزریق
به زمان بیشتری برای انجام این کار نیاز داشتند )شکل 

2.) 
  
 

 

 

 

 

 

 

یا بدون تزریق در ماهی  مدت زمان الزم برای رسیدن و بلعیدن ماده غذایی پس از انجام پنج تزریق با فلوکستین :0شکل 

ماهی آورده  15انحراف معیار برای هر تیمار با تعداد  ± ها براساس میانگین(. دادهCarassius auratusطالیی )

 باشد.می 51/5دهنده تفاوت معنادار در سطح شده است. * نشان
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 بحث
فاکتورهای متعددی در مصرف غذا در ماهیان نقش دارند. 

-های متابولیک، فیزیولوژیکیکانیزمدر واقع ترکیبی از م
باشند. همچنین عصبی و هورمونی در این امر دخیل می

 و Lamبسیاری از عوامل محیطی نیز در اشتها مؤثرند. 
Heisler (0227)  نشان دادند که در پستانداران سروتونین

یک عامل کلیدی در تنظیم اشتها و هومئوستازی انرژی 
بر انسان مشاهده شده است است. در مطالعات انجام شده 

که فلوکستین باعث کاهش اشتها شده و در کاهش وزن 
. در این مطالعه (Halford et al., 2007) نیز مؤثر است

مشاهده شد که مقادیر مصرف غذا پس از اعمال پنج 
تزریق درون صفاقی فلوکستین به ماهی طالیی کاهش 

ها معنادار داشت. این کاهش مصرف غذا در تمام آزمون
که از تزریق اول به سمت تزریق  یمحسوس بود به صورت

پنجم، میزان مصرف غذا در هر دو تیمار فلوکستین نسبت 
به دو گروه کنترل و تزریق شده با سرم نمکی کاهش 
یافت. در تزریق دوم، مقادیر مصرف غذا نسبت به تزریق 

توان ها افزایش داشت. این افزایش را میاول در تمام گروه
جایی در ماهیان نسبت کاهش استرس ناشی از جابهبه 

داد. اولین آزمون مصرف غذا بالفاصله به دنبال دوران 
های پذیری انجام گرفت که در آن ماهیان از تانکتطبیق

لیتری توزیع  22های لیتری در تانک 022فایبرگالس 
-شدند. در حالی که در تزریق دوم، ماهیان دوران استرس

پشت سر گذاشته و با شرایط جدید خو زای انتقال را 
گرفته بودند. کمترین مقادیر مصرف غذا در تیمارهای 

Flu-1  وFlu-10  به دنبال تزریق پنجم مشاهده شد. این
باشد که فلوکستین توانسته است به امر بیانگر این می

ها تجمع پیدا کند. در سه تدریج در بدن ماهیان این گروه
در کشور کانادا،  Hamilton Harbourماهی از منطقه 

µg kgتا  04/2ای بین تجمع فلوکستین دامنه
-1 20/0 

بیشترین  (.Chu and Metcalfe, 2007)داشته است 
مقادیر تجمع فلوکستین در ماهیان صید شده از منطقه 

Pecan Creek  در تگزاس در بافت مغز با میزانng g
-1 

کبد بوده است. همچنین مقدار میانگین آن در  21/0

ng gهمان ماهیان، 
 Brooks et)ذکر شده است  34/0 1-

al., 2009)بیشترین مقدار تجمع فلوکستین در بافت .-

ای باشد و غلظت آن در بافت ماهیچههای مغز و کبد می
 .(Ramirez et al., 2009) کمتر است

براساس نتایج حاصل از این آزمایش مشخص است که     
گیرد ن از فلوکستین تاثیر میدر ماهی طالیی وزن توده بد

(. اطالعات از تاثیر این ماده بر تغذیه انسان با ضد 4)شکل 
و نقیض همراه است. در برخی مطالعات نشان داده شده 

 ,.Pijl et al)تواند منجر به کاهش وزن شود است که می

اما برای این منظور به دوز باالی این دارو نیاز است  (1991
یعنی چندین برابر دوزی که برای درمان افسردگی استفاده 

باشد که برای ایجاد شود؛ این مطلب بیانگر این میمی
کاهش وزن در انسان توسط عوامل مؤثر بر سیستم 
سروتونرژیک، به مقادیر باالیی از سروتونین خارج سلولی 

. در بعضی مطالعات نیز ذکر شده است نیاز است
تواند اثر بوده یا حتی میفلوکستین بر تغییرات وزن بی

. در مطالعه (Fogelson, 1991)باعث افزایش وزن شود 
حاضر، تفاوت اندکی در بین تغییر وزن ماهیان دو گروه 
کنترل و تزریق شده با سرم نمکی مشاهده شد. اما 

م نمکی هم در میزان بهرحال گروه تزریق شده با سر
گیری کمتر بود که آن هم مصرف غذا و هم در میزان وزن

، Flu-10باشد. در گروه ها میناشی از استرس تزریق
کمترین مقدار افزایش وزن مشاهده شد و حتی در بعضی 

توان اینگونه توضیح موارد رشد منفی بود. این امر را می
-ر از سایر گروهداد که مقادیر مصرف غذا در این گروه کمت

ها بود. مسلماً تغذیه کمتر، گرسنه ماندن ماهی را در پی 
دارد. در این رابطه، ماهی بیشتر انرژی موجود در غذا را 

کند و بنابراین های پایه و نگهداری خود میصرف فعالیت
انرژی اضافه برای اختصاص دادن به رشد نخواهد داشت یا 

یج مشابهی در مطالعه بر مقدار آن بسیار کم خواهد بود. نتا
موش به دست آمده است که در آن تزریق روزانه 

mg kgفلوکستین با مقدار 
روز باعث  44به مدت  2 1-

 ,.Cantor et al) جلوگیری از افزایش رشد شده است

. همچنین در مطالعه انجام شده توسط (1999
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Mennigen ( 0202و همکاران ) ذکر شده است که
µg lفلوکستین )

( به صورت محلول در آب توانسته 24 1-
 01درصدی وزن بدن ماهیان بعد از  7است باعث کاهش 

های چاق انجام گرفته، ای که بر موشروز شود. در مطالعه
نشان داده شده است که فلوکستین مخصوصاً بر بافت 
چربی مؤثر بوده و کاهش اندکی نیز در مقدار پروتئین 

. در این مطالعه، (Gutierrez et al., 2002)کند ایجاد می
ماهیان به وسیله عمل تزریق با فلوکستین مواجه شدند و 

 تاثیر یکسانی بروز دادند.
دهد که نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می     

فلوکستین عالوه بر موثر بودن در میزان مصرف غذا و 
ای ماهی طالیی افزایش یا کاهش وزن بدن، در رفتار تغذیه

(. با استفاده از تغییرات رفتاری 2گذار است )شکل نیز تاثیر
توان آثار تخریبی در موجودات ساکن در یک منطقه می

ها را در محیط تخمین زد و این مواد سمی و آالینده
شوند که تغییرات از جمله ابزارهای اکولوژیک محسوب می

برای ارزیابی خطرات زیست محیطی و فشارهای ناشی از 
. (Andrew et al., 2004)روند ر میمواد سمی به کا

کاهش اشتها از جمله اثرات جانبی وجود فلوکستین در 
توان آن را یکی از دالئل شود که میموجودات محسوب می

اصلی تفاوت معنادار گروه کنترل با گروه تزریق شده با 
فلوکستین در رسیدن به طعمه و مصرف آن دانست. 

ست که هرچه به مشخص ا 2همچنین با توجه به شکل 
شویم، مدت زمان الزم برای انتهای آزمایش نزدیک می

ابد که این امر نیز به ییافتن و بلعدین طعمه افزایش می
های مختلف علت تجمع هرچه بیشتر فلوکستین در بافت

باشد. تاکنون اثرات دیگر مواد دارویی انسانی بر ماهی می
رار گرفتن رفتار آبزیان بررسی شده است. برای مثال، ق

( Oncorhynchus mykissآالی رنگین کمان )ماهی قزل
mg Lدر معرض 

روز با  00تریکلوسان به مدت  270/2 1-
 Orvos)تغییرات رفتاری و شنای نامنظم همراه بوده است 

et al., 2002)( همین تاثیرات در ماهی زبرا .Danio 

rerio و  4/2( با قرارگیری در معرضmg l
-1 2/2 

. (Oliveira et al., 2009)ن مشاهده شده است تریکلوسا

همچنین در ماهی طالیی نشان داده شده است که تزریق 
-باعث افزایش فعالیت تغذیه Bو  Aدرون مغزی اورکسین 

. به هر حال، (Volkoff et al., 1999) شودای می
فلوکستین با ایجاد حالت آرامش و سکون در ماهی طالیی، 

اهش داد که در کنار تاثیر جستجوی غذا را در آن ک
کاهش اشتها، باعث افزایش مدت زمان الزم برای یافتن 

 منبع غذایی و تغذیه از آن شد.
توان بیان کرد که گیری کلی میدر یک نتیجه    

فلوکستین به عنوان ماده مؤثر داروی پروزاک قادر است از 
ای ماهی طالیی های تغذیههای مختلف بر واکنشجنبه

ار باشد. از یک طرف با کاهش اشتها، کاهش تاثیرگذ
مصرف غذا و به دنبال آن، کاهش وزن را به دنبال دارد و 
از طرف دیگر روند فعالیت جستجوی غذا را تغییر داده و 

 بر رفتار غذایی این ماهی مؤثر است. 

 
 سپاسگذاری

بدین وسیله از مساعدت جناب دکتر غالم رضا رفیعی در 
-آزمایشی کمال تشکر و قدردانی میاستفاده از امکانات 

راد، فاطمه دریالعل ها مریم هدایتیشود. همچنین از خانم
ها تشکر و مائده عابدی در زمینه کمک به انجام تزریق
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Abstract 

Serotonin is one of the monoamines that play an important role in food intake in mammalian species. 

The increase in serotonergic activity may reduce appetite. Fluoxetine as an active ingredient of Prozac 

is increased in serotonin content by blocking reuptake of it. Due to the release of these substances into 

the ecosystem, the role of fluoxetine on food intake and feed behavior of goldfish, Carassius auratus 

was investigated. In experiment 1, fish with 21-49 g weight divided in four groups of control: with no 

injection; saline injected; and two groups with 1 µg g
-1

 and 10 µg g
-1 

body weight fluoxetine. Animals 

were injected every other day for a total of 5 injections. Food intake calculated after each injection and 

fish reweighted at the end of the experiment to achieved weight changes. In experiment 2, 20 goldfish 

were selected in two groups of control and injected with 10 µg g
-1 

body weight fluoxetine to asses feed 

behavior test. Fish were injected every other day for a total of 5 injections and feed behavior was 

investigated after each injection. Food intake was significantly decreased after fluoxetine injections. In 

the Flu-10 group, low intake of food resulted in minimum weight gain among all treatments. Also, 

fluoxetine affected the feed behavior of goldfish and significantly was decreased in search and 

consumption of food. Results showed that this recently toxic environmental material can largely affect 

the food and weight parameters of goldfish. 
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