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چکیده
این تحقیق به منظور ارزیابی اثر عصارهی گیاهان خرفه ،پستهی وحشی و ویتامین  Eبر بیان ژنهای آنزیمهای آنتیاکسیدانی
(سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز) در جوجههای گوشتی تحت استرس گرمایی اجرا گردید .بدین منظور از  2۰۰قطعه جوجهی گوشتی
سویهی تجاری راس  3۰8در قالب طرح کامالً تصافی با  5تیمار 4 ،تکرار و  1۰قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد .پنج تیمار آزمایشی
عبارت بودند از -1 :جیرهی شاهد (جیرهی پایه بدون هیچگونه افزودنی) -2 ،جیرهی پایه به همراه  2۰۰میلیگرم بر کیلوگرم ویتامین ،E
 -3جیرهی پایه به همراه  1۰۰میلیگرم بر کیلوگرم عصارهی پستهی وحشی -4 ،جیرهی پایه به همراه  1۰۰میلیگرم بر کیلوگرم عصارهی
خرفه -5 ،جیرهی پایه به همراه  1۰۰میلیگرم بر کیلوگرم عصارهی پستهی وحشی و  1۰۰میلیگرم بر کیلوگرم عصارهی خرفه بود .در
انتهای آزمایش دو مرغ از هر تکرار کشتار شده و کبد آنها سریعاً جدا گردید و به همراه ازت مایع به آزمایشگاه منتقل گردید .بیان
ژنهای آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز به روش  Real-time qPCRارزیابی شد .در این روش ژن بتااکتین به عنوان ژن
خانگی (منبع) جهت نرمال نمودن دادهها استفاده شده است .نتایج نشان دهندهی این است که بیان ژنهای آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز
و کاتاالز بین تیمارها اختالف معنیداری دارند .همچنین در بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز ،بیشترین
میزان را تیمار  5داشت .البته بیان این ژنها در سایر تیمارها (تیمار  2و  3و  )4نسبت به کنترل افزایش معنیداری را نشان داد .بنابراین
نتایج نشان داد که ترکیب عصارهی پستهی وحشی و گیاه خرفه در کنار هم میتواند تأثیر به سزایی بر بیان ژنهای آنزیمهای
آنتیاکسیدانی در شرایط استرس گرمایی داشته باشد.
کلمات کلیدی :بیان ژن ،آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،تنش گرمایی ،جوجههای گوشتی
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مولود ربیعه ،هدایتاهلل روشنفکر و همکاران

طيور ميشود ( .)Salabi et al, 2011در مطالعات مختلف

و نيز پيشگيري از عفونت دستگاه تنفس به کار گرفته

نشان داده شده است که در نتيجهي دماي باالي محيط تنش

ميشوند (.)Khosravi Nia and Razani, 2009

اکسيداتيو اتفاق ميافتد که بایستي مد نظر قرار گيرد ( Prieto

یكي از آنزیمهاي دفاعي که تحت تنش توليد ميشود،

 .)and Campo, 2010مشخص شده است که تنش گرمایي

سوپراکسيددیسموتاز است .این آنتياکسيدان یك آنزیم

باعث توليد انواع اکسيژن فعال ميگردد که باعث آسيبهاي

فلزي (متالوآنزیم) است که یون سوپراکسيد را تجزیه

اکسيداتيو نظير پراکسيداسيون ليپيدها و تخریب اکسيداتيو

ميکند .سوپراکسيد به عنوان یكي از گونههاي اصلي

پروتئينها و اسيدهاي نوکلئوئيك ميگردد ( Mujahid et al.

اکسيژن واکنشگر در سلول شناخته شده است که سبب

 .)2007در جوجههاي گوشتي نيز آسيبهاي اکسيداتيو

تغيير ماهيت آنزیمها ،اکسيداسيون چربيها و تخریب

ناشي از دماي باالي محيط توسط محققين مختلف گزارش

 DNAميشود.

سوپر اکسيد دیسموتاز باعث تبدیل

شده است (.)Mujahid et al. 2007; Lin et al. 2008

سوپراکسيد به پراکسيد هيدروژن و اکسيژن مولكولي

موجودات زنده براي مقاومت در برابر تنشهاي

ميشود .سوپراکسيد دیسموتاز اولين مادهي توليد شده از

اکسيداتيو نظير تنشهاي سرمایي ،گرمایي و تزریق مواد

احياي یك ظرفيتي اکسيژن یعني رادیكال سوپراکسيد را از

شيميایي مثل دگزامتازون ،سيستم دفاعي آنتياکسيداني

بين ميبرد .بنابراین سوپراکسيد دیسموتاز خط اول دفاع در

ترکيبي دارند .این سيستم شامل بخش آنتياکسيداني غير

مقابل رادیكالهاي آزاد به حساب ميآید

( Alcher et al.

آنزیمي (گلوتاتيون ،پليفنلها ،کاروتنوئيدها ،پليآمينها،

 .)2002آنزیم کاتاالز از دستهي پروتئينهاي آهندار

فالونوئيدها ،ویتامين  ،Eویتامين  Cو کوانزیم  )Qو بخش

محسوب ميشود و یكي از آنزیمهاي دفاعي مؤثر است در

آنتياکسيداني آنزیمي (کاتاالز ،سوپراکسيددیسموتاز و

موجودات زنده تحت تنش توليد ميشود .کاتاالز هنگامي

گلوتاتيون پراکسيداز) است .آنتياکسيدان مادهاي است که

در سلولهاي گياهي و جانوري وارد عمل ميشود که مقدار

اکسيداسيون مواد قابل اکسيد شدن را مهار کرده یا به تأخير

مادهي پراکسيد هيدروژن در محيط زیاد باشد و سلول را از

مياندازد .آنتياکسيدانها ميتوانند با مكانيسمهاي مختلفي

اثرات پراکسيد هيدروژن محافظت ميکند .این آنزیم با اثر

شامل برداشت اکسيژن یا کاهش غلظت موضعي اکسيژن،

مستقيم بر پراکسيد هيدروژن ،سبب کاهش اثرهاي سمي آن

برداشت یونهاي فلزي کاتاليتيك مانند  +Cu2و ،+Fe2

ميشود (.)Garratt et al. 2002

برداشت گونههاي فعال اکسيژن مانند سوپراکسيد ( )O2و

ویتامين  Eدر بدن به عنوان مهمترین آنتياکسيدان فعال

پراکسيد هيدروژن ( ،)H2O2قطع کردن واکنشهاي

موجود در بخش چربي غشاهاي سلولي ميباشد .به همين

زنجيرهاي عمل نمایند (.)Halliwell, 2011

دليل نتایج برخي از تحقيقات اخير نشان داده که تغذیهي

بعضي از این آنتياکسيدانها را موجودات زنده سنتز

جوجهها با سطوح باالي ویتامين  Eميتواند باعث تقویت

ميکنند ،در حالي که بعضي دیگر باید از طریق جيره تأمين

سيستم ایمني و همچنين حفاظت بسياري از بافتهاي بدن

شوند .از جمله عوامل تغذیهاي مؤثر ميتوان به افزودن

در برابر فشارهاي اکسيداتيو به ویژه در شرایط تنش گرمایي

ویتامينها ،مواد معدني ،افزودنيهاي شيميایي و

شود ( .)Gheysari et al. 2003بعضي مواد غذایي سرشار از

افزودنيهاي فيتوژنيكي اشاره کرد ،در واقع به این عوامل

آنتيکسيدان هستند که از آن جمله پستهي وحشي ( Pistacia

این

 )atlanticaو خرفه ( )Portulaca oleracea.است .پستهي

محصوالت جهت افزایش عملكرد از طریق بهبود بهرهگيري

وحشي درختي از خانوادهي  ،Anacardiaceaeميباشد و

از غذا ،حفظ سالمت بدن و تخفيف اثر استرسهاي محيطي

خاستگاه آن را حوزهي مدیترانه و خاورميانه ميدانند

تغذیهاي افزودنيهاي خوراک گفته ميشود.

( )Mozaffarian, 2005مشخص شده است که بنه ميتواند
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به عنوان آنتياکسيدان طبيعي قوي در صنایع غذایي و دارویي

گونه افزودني) -2 ،جيرهي پایه به همراه  200ميليگرم بر

استفاده شود (.)Hatamnia, 2013

کيلوگرم ویتامين -3 ، Eجيرهي پایه به همراه  100ميليگرم

از دیگر گياهان استفاده شده در مناطق گرمسيري خرفه

بر کيلوگرم عصارهي برگ پستهي وحشي -4 ،جيرهي پایه

ميباشد .خرفه یا پرپين گياهي یك ساله که نام انگليسي

به همراه  100ميليگرم بر کيلوگرم عصارهي خرفه-5 ،

آن  Purslaneاست ( .)Hosseini et al. 2013به علت دارا

جيرهي پایه به همراه  100ميليگرم بر کيلوگرم عصارهي

بودن ارزش غذایي باال و خواص آنتياکسيداني به عنوان

پستهي وحشي و  100ميليگرم بر کيلوگرم عصارهي خرفه

قدرت غذایي آینده معرفي شده است (.)Dkhil et al. 2011

بودند .جدول ترکيب مواد خوراکي جيرهها در

خرفه منبع غني از مالتونين به شمار ميرود .مالتونين

نشان داده شده است.

Table 1

ویژگيهاي منحصر به فرد بيشماري از جمله پاکسازي

برگ پستهي وحشي از ارتفاعات شهرستان باغملك

مستقيم رادیكالهاي آزاد و نيز تحریك آنزیمهاي

واقع در استان خوزستان جمعآوري و در سایه خشك و

آنتياکسيداني را دارد (.)Rodriguez et al. 2004

سپس پودر گردید .گياه خرفه مورد استفاده نيز که در

با توجه به مطالب گفته شده مشخص ميگردد که

مرحلهي گلدهي قرار داشت از کشاورزان محلي تهيه و

پرندگان در کشورهاي واقع در مناطق گرمسيري با تنشهاي

بخشهاي قابل استفاده آن (برگ و ساقههاي نرم آن) در

حرارتي مواجه هستند که باعث ایجاد ضررهاي اقتصادي

سایه خشك و سپس آسياب گردید .براي تهيهي عصارهي

به مرغداران ميگردد .مطالعات متعددي در رابطه با نقش

هيدروالكلي پودرهاي مورد نظر ،مقدار  2کيلوگرم از هر

مفيد ویتامين  Eدر تنشهاي گرمایي به انجام رسيده ولي

کدام از پودرها را در  10ليتر اتانول  80درصد ،به مدت 72

مطالعات محدودي در رابطه با اثرات استفاده از گياهان

ساعت خيسانده و در دماي اتاق نگهداري شدند .سپس

دارویي در تنش گرمایي وجود دارد .در این مطالعه سعي

عصارهها توسط کاغذ صافي فيلتر شده و جهت حذف

شده تا اثرات آنتياکسيداني و ضد تنشي گياهان پستهي

حالل از دستگاه روتاري استفاده گردید

( Ghorbani et al.

وحشي و خرفه بر روي بيان ژنهاي مفيدي همچون

.)2014

آنزیمهاي آنتياکسيداني سوپراکسيد دیسموتاز و کاتاالز در

تنش حرارتي بر اساس روش  Hashemiو همكاران سال

جوجههاي گوشتي در معرض تنش گرمایي به کمك روش

 2006اعمال شد .براي اعمال تنش گرمایي از روز  22تا

ریل تایم  qPCRمورد بررسي قرار گيرد.

روز  42جوجهها روزانه به مدت  8الي 10ساعت (از ساعت
 10صبح تا  6بعد از ظهر) در دماي  32الي  38درجهي
سانتيگراد نگهداري شدند .در انتهاي آزمایش مرغها

مواد و روش کار
این پژوهش در فصل بهار (ماههاي فروردین و
اردیبهشت) در ایستگاه دامپروري دانشگاه علوم کشاورزي
و منابع طبيعي خوزستان با استفاده از  200قطعه جوجهي

کشتار شده و کبد آنها در ازت مایع نگهداري و به سردخانه
منتقل شد و در دماي  -80نگهداري گردید.
در این پژوهش ،استخراج  RNAاز  100ميليگرم بافت

گوشتي سویهي راس ( 308مخلوطي از هر دو جنس)

کبد با استفاده از کيت استخراج

صورت گرفت .جوجهها به مدت  42روز در قالب طرح

محصول شرکت (-GeneAllکره جنوبي) انجام شد.

کامالً تصادفي به  20گروه آزمایشي با  5تيمار 4 ،تكرار و

نمونهها تا زمان ساخت  cDNAدر فریزر  -80درجهي

 10قطعه جوجه در هر تكرار تقسيمبندي شدند .تيمارهاي

سانتيگراد ،نگهداري شدند .غلظت  RNAبا استفاده از

آزمایشي شامل  -1جيرهي شاهد (جيرهي پایه بدون هيچ

قرائت جذب نمونهها در طول موج  260نانومتر توسط

GeneAll Hybrid-r mini

اسپكتروفوتومتر نانودراپ (ترمو ،آمریكا) محاسبه گردید و
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مورد نظر با استفاده از شمارهي دسترسي با ارسال به شرکت

 بود نمونهها براي1/8  باالي260/280 چنانچه نسبت جذب

 شماره دسترسي به ژنهاي، توالي.تكاپوزیست انجام شد

 براي ساخت. مورد استفاده قرار ميگرفتندcDNA ساخت

مورد نظر و خصوصيات آغازگر ژن اختصاصي در

 محصول شرکتHyperScript  از کيت،cDNA

. ارائه شده است2

 سنتز آغازگر براي.کره جنوبي) استفاده گردید-GeneAll(

Table

کميت سنجي با واکنش زنجيرهاي پليمراز براي ژنهاي
Table 1. Ingredient composition of the experimental diets (%)
Ingredients (%)
Stater Diet (1-21 days)
Grower Diet (22-42 days)
Corn
55.20
60.81
Soybean meal (44% crude protein)
37.47
31.60
Soybean oil
3.00
3.60
Di-calcium phosphate
1.60
1.50
Oyster shell
1.42
1.13
Coccidio Acetate
0.05
0.05
Sodium bicarbonate
0.23
0.23
Salt
0.30
0.23
L-lysine hydrochloride
0.00
0.11
DL-Methionine
0.23
0.24
Vitamin premix1
0.25
0.25
Mineral premix2
0.25
0.25
Calculated analysis
Metabolizable energy (kcal kg-1)
2969.20
3086.91
Crude protein (%)
21.30
19.35
Calcium (%)
1.00
0.85
Available phosphorus (%)
0.45
0.43
1Vitamin

premix provided the following per kilogram of diet: vitamin A: 22,500 IU; vitmin D3: 5000 IU; vitamin E: 72.00 mg;
vitamin K3: 5.00 mg; vitamin B1: 4.30 mg; vitamin B2: 16.50 mg; vitamin B12: 0.04 mg.
2

Mineral premix provided the following per kilogram of diet: Mn: 56.00 mg; Fe: 20.00 mg; Zn: 50.00; Cu: 10.00 mg; I: 0.80
mg; Co: 0.35 mg.

Gene name
Superoxide
dismutase
(SOD)
Catalase
(CAT)
𝜷-actin

Table 2- The sequence and characteristics of the primer used in this study
Anealing
Primer sequence
Gene Bank-ID
Temperature
(ºC)

Amplicon
Size (bp)

F: 5'-CTTCGAGGCGGGCTACTG-3'
NM_205064.1

58

NM_001031215.1

61

122

R: 5'-AGAGAGGCGGGCTACTG-3'
F: 5'-CCAACAACCCAGAGACCTGT-3'
R: 5'-GGAGCTTCACACGAACATGA-3'

245

F:5 TGCTGTGTTCCCATCTATCG-3
NM_205518

59

150

R: 5 TTGGGACAATACCGTGTTCAT-3

 ساخت شرکت آمپليكونRealQ Plus 2x Master Mix

Step

 از دستگاهqPCR براي انجام تكنيك ریل تایم

 طبق پروتكلPCR  تكنيك.کانادا صورت گرفت

 آمریكاApplied Biosystem  ساخت شرکتone plus

 روش بررسي تغييرات بيان ژن در. سيكل انجام شد40 در

 ميكروليتر از25  واکنشها در حجم نهایي.استفاده شد

Table 3

1400  تابستان،2  شماره، دوره هفدهم،نشریه دامپزشكي ایران

54

بررسی بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی در جوجههای گوشتی . . .

این پژوهش روش ( ΔΔCTآستانهي مقایسهاي) و نسبت

 2 - ΔΔCTانجام گردید ( .)Pfaffl et al. 2002بررسي آماري

به بيان ژن بتا اکتين بود .در روش مقایسهي نسبي تفاوت

دادهها توسط نرم افزار  SAS 9/1و آزمون دانكن انجام شد.

نسبي نمونه مورد آزمایش در مقابل نمونهي کنترل با فرمول:
Table 3. Real- time qPCR protocol
Description

Number of cycle

Time

)Temperature (ºC

Cycles

Activation

1X

10 min

95

First cycle

15 s

95

denaturation
annealing

40 X

30 s

extension
Melting curve preparation

30 s
10 s

51 X

59-60-61
)(depend on related gene
72
65-95

Second cycle

Third cycle

نتایج
پس از استخراج  RNAبه منظور اندازهگيري ميزان

نتایج حاصل از الكتروفورز محصول  PCRبراي ژنهاي

غلظت  RNAاستخراج شده و ميزان خلوص آن ،مورد

بتااکتين ،آنزیمهاي سوپراکسيددیسموتاز و کاتاالز در

ارزیابي قرار گرفت .نتایج حاصل از نانودراپ نشان داد که

 1نشان داده شده است .پس از تأیيد تكثير قطعات مورد

کيفيت  RNAهاي استخراج شده جهت آزمایشات ریل تایم

نظر ،تكنيك ریل تایم  qPCRجهت بررسي بيان ژنهاي

 qPCRبسيار مناسب است .واکنش  PCRجهت بررسي

موردنظر اجرا گردید.

Fig

خصوصيات دمایي و اختصاصي بودن پرایمرها اجرا گردید.

Fig. 1: A sample of electrophoresis of PCR products for (A) B-actin (B) CAT (C) SOD on the 2% Agarose
gel. M: size marker 100bp, Line 1: Control, Line 2: Vitamin E, line 3: Wild pistachio, Line 4: Purslane,
Line 5: Wild pistachio + purslane

Table

گرفته ميشود و بقيهي تيمارها نسبت به آن سنجيده

اثر تيمارها بر بيان ژنهاي آنتياکسيداني کبد در

 4آورده شده است .اعداد داخل جدول براساس روش

ميشود .بيان ژن آنزیمهاي سوپراکسيددیسموتاز و کاتاالز

واحد اختياري ( )Arbitrary unitارائه شده است ( Olesen,

در گروه تغذیه شده با ویتامين  ، Eگروه تغذیه شده با

 .)1995در این روش ميزان بيان گروه کنترل  1در نظر

عصارهي پستهي وحشي ،گروه تغذیه شده با گياه خرفه و
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گروه تغذیه شده با ترکيبي از عصارهي پستهي وحشي و

عصارهي پستهي وحشي  ،1/57در گروه تغذیه شده با گياه

خرفه نسبت به کنترل افزایش یافته است و این افزایش در

خرفه  1/4و در گروه تغذیه شده با ترکيبي از عصارهي

سطح  1درصد معنيدار ميباشد ( .)P> 0/01در همهي

پستهي وحشي و خرفه  3واحد نسبت به ميانگين تغييرات

گروهها نسبت به کنترل تفاوت معنيدار وجود دارد .بيش-

کنترل که براي همهي تيمارها  1در نظر گرفته شد ،افزایش

ترین تفاوت معنيدار مربوط به ترکيب عصارهي پستهي

یافته است و این افزایش در سطح  1درصد معنيدار ميباشد

T1, T2,

( .)P>0/01در همهي گروهها نسبت به کنترل تفاوت

 )T3نيز تفاوت معنيدار دارد .طبق  Table 4ميانگين

معنيدار وجود دارد .بيشترین تفاوت معنيدار مربوط به

تغييرات بيان ژن آنزیم سوپراکسيددیسموتاز در گروه تغذیه

ترکيب عصارهي پستهي وحشي و خرفه ميباشد که با سایر

شده با ویتامين  Eبرابر با  ،1/21در گروه تغذیه شده

تيمارها نيز تفاوت معنيدار داشت.

وحشي و خرفه ميباشد که با سایر گروهها ( T4و

Table 4- Effects of different treatments on Superoxide dismutase (SOD) and Catalase (CAT) gene
expression in broiler chickens under heat stress condition
Treatments
Wild pistachio + purslane
)(T5
4.0033 a

Purslane
)(T4
2.4033 b

Wild pistachio
)(T3
2.5733 b

vitamin E
)(T2
2.2133 b

Control
)(T1
1.00 c

)Superoxide dismutase (SOD

3.9100 a

2.2000 b

2.4933 b

1.8133 b

1.00 c

)Catalase (CAT

Gene name

The amount of mRNAs was normalized to the amount Beta actin mRNA. Different letters superscripts (a, b and c) in each
)row indicates a significant difference between the treatments (P< 0.01

ميانگين تغييرات بيان ژن آنزیم کاتاالز در گروه تغذیه

ميدهد ( .)Mujahid et al. 2006در محيطهاي اکسيداتيو،

شده با ویتامين  Eبرابر با  ، 0/81در گروه تغذیه شده

توليد رادیكال آزاد یك فرایند طبيعي محسوب ميشود.

عصارهي پستهي وحشي  ،1/49در گروه تغذیه شده با گياه

اغلب افزودنيهاي گياهي به دليل دارا بودن ویژگيهاي

خرفه  1/2و در گروه تغذیه شده با ترکيبي از عصارهي

آنتياکسيداني قادرند با بهبود پایداري اکسيداتيو ،عمر

پستهي وحشي و خرفه  2/91واحد نسبت به ميانگين

نگهداري آنها را افزایش دهند .این ترکيبات ممكن است

تغييرات کنترل که براي همهي تيمارها  1در نظر گرفته شد،

از طریق تحریك مستقيم سيستم ایمني ،مقاومت پرنده را

افزایش یافته است و این افزایش در سطح  1درصد معنيدار

در برابر بيماريها بهبود بخشند (.)Durape, 2007

ميباشد ( .)P>0/01در همهي گروهها نسبت به کنترل

در شرایط تنش گرمایى ،سوپراکسيددیسموتاز یكى از

تفاوت معنيدار وجود دارد .بيشترین تفاوت معنيدار

آنزیمهاى مهم براى مقابله با پراکسيداسيون چربىهاى

مربوط به ترکيب عصارهي پستهي وحشي و خرفه ميباشد

غشاء است و توليد رایكالهاى آزاد مانند  O2و  HOرا در

که با سایر گروهها ( T4و  )T1, T2, T3نيز تفاوت معنيدار

خون و بافتها کاهش مىدهد .آنتىاکسيدانها ،غلظت این

دارد.

آنزیم را در خون جوجههاى تحت تنش افزایش مىدهند
( .)Kucuk et al. 2003سوپراکسيددیسموتاز به همراه
گلوتاتيون پراکسيداز و کاتاالز در دفاع آنتياکسيدانى

بحث
تنش گرمایي در جوجههاي گوشتي توليد رادیكال
سوپراکسيد و اکسيژن واکنشگر ( )ROSرا در بدن افزایش
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جوجههاى تحت تنش اهميت زیادى دارد
.)2003
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فعاليت

آنزیمهاي

( Altan et al.

آنتياکسيدان

مانند

بررسی بیان ژن آنزیمهای آنتیاکسیدانی در جوجههای گوشتی . . .

سوپراکسيددیسموتاز ( )SODو گلوتاتيون پراکسيداز

را از روي سطوح مالونديآلدهيد اندازهگيري ميکنند

( )GSH-PXدر جوجههاي گوشتي تحت تنش حرارتي در

( .)Ghorbani et al. 2013محققين معتقدند خرفه حاوي

کوتاه مدت جهت محافظت سلول از پيامدهاي منفي بيش

ترکيبات مختلف آنتياکسيداني نظير مالتونين و گلوتاتيون

( Lin et al.

است که این ترکيبات داراي فعاليت آنتياکسيداني هستند

از حد رادیكالهاي آزاد افزایش یافته است

(.)Dkhil et al. 2011; Simopoulos et al. 2005

.)2006
تحقيقات زیادي در مورد به کارگيري گياهان دارویي در

همچنين گزارش شده که به هنگام استفاده از سطوح

جيره طيور جهت غلبه بر اثرات مضر تنش حرارتي گزارش

 0/2 ،0/1و  0/3درصد عصارهي برگ پستهي وحشي در

شده است

جيرهي جوجههاي گوشتي ،غلظت مواد واکنشپذیر با

( ;Raeisi et al. 2015; Bayati et al. 2018

Zamzami et al. 2015; Ghorbani et al. 2014; Shirali et
 .)al. 2015نتایج به دست آمده در این تحقيق با نتایج دیگر

محققين همخواني دارد .تحقيقات نشان داد به هنگام
استفاده از روغنهاي ضروري مرزنجوش و زردچوبه در
جيرهي جوجههاي گوشتي تحت تنش حرارتي (31
روزگي) ،ميزان بيان ژن آنزیم سوپراکسيد دیسموتاز و آنزیم
کاتاالز در قلب و کليه افزایش و فعاليت آنزیم سوپراکسيد
دیسموتاز در کبد ،کليه و قلب افزایش یافته است
( .)Akbararian et al. 2014همچنين نشان داده شده است
که افزودنيهاي گياهي همچون بتایين ميتواند بيان ژنهاي
اسيدچرب سنتاز و ماليك آنزیم را تحت تأثير قرار دهد
( .)Radpoor et al. 2017نتایج حاصل از آزمایش

Vakili

و  Zakizadehدر سال  2014نشان داد که استفاده از 200
ميليگرم عصارهي خرفه در جوجه خروسهاي گوشتي
سویهي راس سبب افزایش معنيدار بيان ژن  PNOCو
افزایش غير معنيدار بيان ژن  NPYگردید ،لذا ميتوان
عصارهي خرفه را در افزایش بيان ژنهاي نوروپپتيدهاي
افزاینده اشتها مؤثر دانست.
استفاده از سطوح  1و  2درصد پودر خرفه در جيرهي
جوجههاي گوشتي نشان داد که فعاليت آنزیم سوپر اکسيد
دیسموتاز خون در جوجههاي تغذیه شده با  2درصد پودر
خرفه  27/7درصد بيشتر از گروه شاهد بود .در مطالعهي
این محققين غلظت مالون ديآلدهيد به هنگام استفاده از
سطوح مختلف پودر خرفه کاهش یافته بود.
مالونديآلدهيد فراورده نهایي پراکسيداسيون ليپيدها است
و وسعت پراکسيداسيون ليپيدها توسط انواع اکسيژن فعال

تيوباربيتوریك اسيد گوشت نگهداري شده در فریزر کاهش
و ظرفيت نگهداري آب آن افزایش یافت .این محققين
معتقد بودند که به علت حضور ترکيبات آنتياکسيداني
(فنلي) در عصارهي برگ پستهي وحشي ،از اکسيداسيون
غشاي سلولي ممانعت به عمل آمده است .پس ساختار
غشاي حفظ شده و ظرفيت نگهداري آب در بافت گوشت
باال رفته است.

همچنين غلظت مواد واکنشپذیر با

تيوباربيتوریك اسيد که بيانگر غلظت مالونديآلدهيد است
کاهش یافته که داللت بر خواص آنتياکسيداني باالي برگ
بنه دارد (.)Kordzangeneh et al. 2018
با توجه به نتایج حاصل از تحقيق  Ordounyو همكاران
( ،)2017برگ پستهي وحشي ميتواند به عنوان یك
افزودني گياهي با خاصيت کاهندگي ميزان آنزیمهاي کبدي
و همچنين کاهش تريگليسرید و  LDLکلسترول در جيره-
ي طيور مورد استفاده قرار گيرد.
به طور کلي با توجه به نتایج مطالعهي حاضر ،افزودن
عصارهي پستهي وحشي ،عصارهي خرفه و به خصوص
مخلوطي از این دو به جيرهي جوجههاي گوشتي بر بيان
ژنهاي آنزیم سوپراکسيد دیسموتاز و کاتاالز تأثير
معنيداري داشت .مخلوط عصارهي پستهي وحشي و
عصارهي خرفه بيشترین ميزان بيان ژن را شامل شد.
بنابراین با استفاده همزمان عصارهي پستهي وحشي و
خرفه که سبب افزایش بيان ژنهاي سوپراکسيددیسموتاز و
کاتاالز در جگر مرغ ميگردد ميتوان اثرات استرس
اکسيداتيو را کاهش داد .این گياهان دارویي با تأثير
آنتياکسيداني خود توانستند بر شرایط بد تنش گرمایي غلبه
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هم از عوامل منفي بعد از آن جلوگيري کنيم و بر این اساس

کرده و تأثيرات منفي تنش گرمایي را که باعث القاي بيان

استفاده از گياهان دارویي براي بهبود دفاع آنتياکسيداني در

بيان ژنهاي آنزیمهاي سوپراکسيد دیسموتاز و کاتاالز

برابر تغييرات ناشي از استرس حرارتي در جوجههاي

 در نتيجه با استفاده از این گياهان.ميشود را کاهش دهند

.گوشتي پيشنهاد ميشود

شاید بتوانيم از آسيب سلولي در این شرایط پيشگيري و

تشکر و قدردانی
از مسئولين پژوهشي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان که هزینهي این تحقيق را تأمين نمودند تشكر به عمل
 همچنين از آقاي مهندس حسيني کارشناس محترم آزمایشگاه مرکزي دانشگاه که در انجام آزمایشات ریل تایم همكاري.ميآید
.نمودند کمال تشكر را داریم

تعارض منافع
.بدینوسيله نویسندگان مقاله اعالم ميدارند که هيچ گونه تعارض منافعي ندارند

منابع مالی
منابع مالي این پژوهش در قالب پایاننامهي کارشناسي ارشد توسط دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان تأمين
.گردیده است
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Abstract
This study was conducted to assess the gene expression of antioxidant enzymes (superoxide dismutase and
catalase) in broiler chickens under heat stress. For this purpose, 200 Ross 308 broiler chicks in a completely
randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 10 chicks were used in each replicate. The treatments
included: 1- control diet (base diet without any additives), 2- basal diet plus 200 mg / kg vitamin E, 3- basal diet
plus 100 mg / kg of wild pistachio extract, 4- basal diet with 100 mg / kg of Common Purslane extract, 5- basal
diet plus 100 mg / kg of wild pistachio extract and 100 mg / kg of Common Purslane extract. After 42 days, at the
end of testing two chickens each replicate were slaughtered and their livers were excised quickly and transported
with liquid nitrogen to the laboratory. The expression of the enzymes catalase and superoxide dismutase were
evaluated by Real-time qPCR. In this way as beta-actin gene as housekeeping gene is used to normalize the data.
The results indicate that the expression of antioxidant enzymes superoxide dismutase and catalase, included the
highest level in the 5 treatments. Moreover, the expression of these genes showed a significant increase compared
to the control in other treatments (treatments 2, 3 and 4). Therefore, the results indicated that the combination of
extracts of wild pistachio and purslane can be together to be great impact on gene expression of antioxidant enzyme
than the other groups under heat stress condition.
Key words: Gene expression, Antioxidant enzymes, Broiler, Heat stress
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