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ی هاژنبر بیان  متیونین  L متیونین با   DLجایگزینی    وثیر سطوح مختلف پروتئین  أت
 میوژنیک در بلدرچین ژاپنی 
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چکیده 

با  DLجایگزینی  درصد( و    24و    20)  این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین     ی هاژن، بر بیان  متیونین L متیونین 
2×2این آزمایش به صورت فاکتوریل      در بلدرچین ژاپنی انجام شد.  RT-qPCR( با اسفاده از تکنیک  MYF-5  و   1-)آتروژینمیوژنیک  

متیونین    DLشامل    اولتیمار    قطعه بلدرچین در هر تکرار به اجرا در آمد.    15در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و  
متیونین   L  شامل   سوم   تیمار  همچنین   ،درصد  24  پروتئین  و   متیونین  L  تیمار دوم شامل   بوده که گروه کنترل ما بود.    درصد  20و پروتئین  

 ها، بلدرچین  نگهداری  و  تغذیه  روز  35  از  پس  .  بودند  درصد  24  پروتئین  و  متیونین  DL  شامل   چهارم  تیمار  و  بوده  درصد  20  پروتئین  و
منتقل  آزمایشگاه به مایع ازت همراه به هاآن یسینهبافت ماهیچه  از ایقطعه و کشتار بلدرچین 2 تکرار هر از گرسنگی، ساعت 8 دنبال به
مورد  cDNA  سنتز  و  تولید  برای  و  گردید  گیریاندازه  آن  کیفیت  کل،  RNA  استخراج  از  پس  .  شدند  ذخیرهگراد  سانتی  –80 دمای  در  و

روش   این  در  .  شد  ارزیابی  Real-time qPCR  تکنیکا استفاده از  ب  MYF-5  و   1-آتروژین  یهاژن  بیان  نهایت  در  .  گرفت  قرار  استفاده
پروتئین  سطح  کاهش  با  که   داد   نشان  آزمایش   این   نتایج  .  شد  استفاده  هاداده  نمودن   نرمال   جهت(  منبع)  دارخانه  ژن  عنوان  به  بتااکتین  ژن
متیونین با DLعالوه، جایگزینی ه ب  .است کرده پیدا کاهش  MYF-5  ژن بیانو  افزایش 1-آتروژین  ژن  بیان  درصد 20 به درصد 24 از
Lو  1-های آتروژینثیری بر بیان ژنأت متیونین MYF-5  .توانمیاین موضوع بود که  ی کنندهنتایج بیان  ندارد DL  باجیره را متیونین
Lتر استمناسبدرصد  20از در جیره درصد  24و سطح پروتئین  کردجایگزین بلدرچین ژاپنی  یدر جیره متیونین.

میوژنیک   یهاژن و 1-آتروژین ژن، بیان ژاپنی، بلدرچین :  کلیدیکلمات  
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  ای مزرعه  هایگونه  بین  در  مناسب   پرنده  یک   آن  از  که  است 

 گذاریسرمایه باال، سود    (.Kaur et al, 2008)  است   ساخته

  است  شده  باعث   مدت  کوتاه  در  سرمایه  گردش  و  کمی  اولیه

روند  پرورش  که  لذا   باشد  داشته  رشدی  به  رو  بلدرچین 

از  وریبهره  جهت    نیازهای   شناخت   پرنده،  این  حداکثر 

طیور   غذایی  نیازهای  کتاب  در  .  باشدمی  ضروری  آن  غذایی

(NRC, 1994نیازهای جدول   نیاز  مورد   مغذی  مواد  ( 

  شده   تنظیم  پرندگان  دیگر  اساس نیازهای  بر  عمدتاً  بلدرچین

مورد   جمله  از  که  است  پروتئین  میزان  نیازها  نیاز    این 

ئین در  تمیزان پرو  (.Agaie et al, 2018) باشدمیبلدرچین 

NRC  ه تدرصد در نظرگرف 24برای بلدرچین در حال رشد

 از  که  هستند  مغذی  مواد  از  بخشی  هاپروتئین    شده است.

  . اندشده  تشکیل  آمینه  اسیدهای  نامه  ب  تریکوچک  واحدهای

  نیز   و  هاآنزیم  خون،  ساختاری  هایبافت   در  هاپروتئین

 گران   دلیل  به  جیره  از  بخش  این  .  شوندمی  یافت   هاهورمون

  دلیل  همین  به  ؛شودمی  جیره   قیمت   افزایش  سبب   بودن

  شده   انجام  جیره  پروتئین  سطح  کاهش  جهت   در  مطالعاتی

آمینه    اسیدهای   به   نیاز  پروتئین  واقعی  احتیاجات   زیرا  است 

آمینه    اسیدهای  ساخت   برای   کافی  نیتروژن  و  ضروری

  میزان   دهندمی  نشان  هاگزارش    .باشدمی  غیرضروری 

  بلدرچین   پرورش  مختلف  سنین  در  جیره  موردنیاز   پروتئین

لذا یکی از اهداف این      (.Agaie et al, 2018)  است   متفاوت

( پروتئین  مخلف  سطوح  اثرات  بررسی   24و    20مطالعه 

های میوژنیک و در نتیجه انتخاب سطح  درصد( بر بیان ژن

 مطلوب بود.  

 در  بلکه  پروتئین  تولید  در  تنها  نه  آمینه  سیدهایا    

  سیستم   عملکرد  بهبود  مانند  مهمی  متابولیکی  عملکردهای

 و  داشته  سزاییه  ب  نقش   گوارش   دستگاه  عملکرد  و  ایمنی

  در   .  (Dersjant and Peiskerl, 2011)  هستند  ثیرگذارأت

 رشد،  میزان  افزایش  برای  آمینه  اسیدهای  طیور  یتغذیه

  الزم   الشه  کیفیت   باال بردن  و  خوراکی  تبدیل  ضریب   بهبود

  از   کمی  مقدار  افزودن    (.Nasiri et al, 2007)  هستند

  پروتئین   کیفیت   بهبود  سبب   محدودکننده  آمینه  اسیدهای

  اولین   عنوان  به  متیونین  افزودن  ترتیب   این  به    .شودمی  جیره

  ظرفیت  افزایش  باعث   کننده،  محدود  یاسیدآمینهترین  و مهم

 در  خام  پروتئین  سطح  کاهش  امکان  شده،  بافتی  پروتئین

  و   مغذی  مواد  از  مناسب  استفاده  به  و   کرده  فراهم  را  جیره

  همچنین   .  کندمی  کمک  پرندگان  در  استرس  کاهش  نتیجه  در

  برای   گوگرد   و   متیل  گروه  یدهنده  یک   عنوان  به  متیونین

سولفوراسیون   و  متیالسیون  -ترانس  هایواکنش  ترانس 

  .(Parvin et al, 2010) کندمی عمل

صورت       به  متیونین  تجاری  است.   -DLفرم    متیونین 

DL- ایزومر درصد 50 شامل که  است  ترکیبی متیونین D -  

  که  وقتی  .باشدمی متیونین -L ایزومر درصد 50 و متیونین

  ، شودمی  استفاده  متیونین  DL  با  شده  سازیمکمل  خوراک   از

، هر دو رسندمی   پرنده  بدن  هایبافت   به  L  و  D  فرم  دو  هر

در   Lو    Dایزومر   و  گوارش  دستگاه  در طول  به سرعت 

دیواره کننده  یطول  حمل  یک  توسط  به    یروده  وابسته 

هر دو فرم از روده با یک سرعت    شوند.  سدیم حمل می

 روند. کدام در طی فرایند انتقال از بین نمی   هیچعبور کرده و  

رسد توسط فرایند متیونین به کبد یا کلیه می  Dهنگامی که  

مرحله دو  دنبال  آنزیمی  به  اکسیداتیو  آمیناسیون  )دی  ای 

به فرم   تبدیل  آمیناسیون(  که برای سنتز    شودمی  Lترانس 

  (. Huyghebaert, 1993)  شودمیپروتئین در بافت استفاده  

در بعضی تحقیقات نشان داده شده است که استفاده از فرم  

L    فرم  د مفیدتر ازتوانمیمتیونین  DL  ( باشدShen et al, 

متونین در    Lبه فرم    DLکه تبدیل    رسدمی نظر  ه  ب  (.  2015

ضروری نیست و اتالف هزینه و وقت را در    کارخانجات 

 پی دارد.

  متیونین   که  است   شده  داده  نشان  مختلف  تحقیقات  در    

  میوژنیک   یهاژن  مانند  ییهاژن  بیان   طریق   از   را  خود  اثر

ترین  یکی از مهم    .دهدمی  تغییر  را  هانآ  بیان  و  کندمی  اعمال

نقش ( است که MYF-5)  5 ها، ژن میوژنیک فاکتوراین ژن

اسکلتی    یکلیدی تنظیم کنندگی در تشکیل و توسعه ماهیچه

و به عنوان یک ژن کاندیدا در صفات مرتبط با   کندمیایفا  

شمار   به  گوشت  کیفیت  و  های پروتئین  .  رودمیرشد 

تمایز MYFخانواده   برای  الزم  رونویسی  فاکتورهای   ،

با افزایش متیونین    تحقیقات نشان داده که  هستند.    هاماهیچه
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ش باعث  افزایش داشته و این افزای  MYF-5جیره، بیان ژن  

  شود میطیور    یافزایش در عضله و حجم ماهیچه در سینه

(Wen et al, 2014).   تنظیم در  مهمی  نقش  پروتئین  این 

خصوص رشد عضله اسکلتی  ه  ز و بتمایز عضالنی یا میوژن

اصلی رشد   ییک تنظیم کننده  MYF5بر این  عالوه    دارد.  

در   را  عضالنی  فنوتیپ  ایجاد  توانایی  که  است  عضالنی 

دارد عهده  بر  فیبروبالست  های   Sabourin and)  سلول 

Rudnicky, 2000.)      بر آتروژین   MYF-5عالوه  پروتئین 

 پروتئینیآتروژین      نقش مهمی در رشد ماهیچه دارد.نیز  

صورت   به  که  بافت  اختصاصی  است  بیان ماهیچه  در 

ژن  بیان  افزایش      .شودمی عضالنی این  آتروفی  باعث 

از ژن      .شودمی در محدودیت غذایی در طیور رونویسی 

و این باعث کاهش حجم عضالت   یابدمیافزایش  آتروژین  

همان گونه که بیان شد، با افزایش متیونین      . شودمیاسکلتی  

و این کاهش بیان    کندمیجیره بیان ژن آتروژین کاهش پیدا  

 ,Lee et al) شودمیژن باعث افزایش حجم عضالت سینه  

. به این ترتیب ژن آتروژین همانند میوستاتین عمل  (2012

ژن باعث کاهش در حجم عضالت کرده و افزایش بیان این  

منظور      (.Vesco et al, 2015)  شودمی به  پژوهش  این 

  20)ین  پروتئمخلف  ح  و سط   ی حاویهاجیرهثیر  أتبررسی  

  متیونین جیره   DLیونین با  تم  Lجایگزینی  درصد( و    24و  

بیان   ژاپنی   MYF-5و    1-آتروژین  ی هاژنبر  بلدچین    در 

 انجام گرفت. 

 

 کار   مواد و روش

ا  یشآزما  ینا     علوم  دانشگاه    یورط  یقاتتحق  یستگاهدر 

قطعه   240  خوزستان انجام شد.    یعیو منابع طب  ی کشاورز

ب  یک  یژاپن  ینبلدرچ جنس  دو  مخلوط  از  طور ه  روزه 

  یم جوجه در هر گروه تقس  60با    یشیگروه آزما  4به    یتصادف

  یز تکرار و هر تکرار ن  4  یدارا  یشیهر گروه آزما  شدند.  

بلدرچ  15  یدارا رو  ین قطعه جوجه  بر  که  بستر    یبودند 

داده شدند. پرورش   تیمارها شامل جیره حاوی      پوشال 

DL-  درصد  20  متیونین وپروتئین  (DL20) همچنین جیره ،

،  (DL24)  متیونین-DLسطح پروتئین و    درصد  24حاوی  

حاوی   پروتئین  L جیره  و  جیره  درصد  20متیونین  ای و 

  . بودند(  L24)  درصد  24و پروتئین  (  L20)متیونین    Lشامل  

آن  ها جیره ترکیبات  در  و  است  Table 1ها  گریده    . ارائه 

توص  بر  یسینویرهج سطح  مل  یهاساس  انجمن   ی شده 

  UFFDA( و با استفاده از نرم افزار  NRC, 1994)  یقاتتحق

و پس   یافتهپرورش    یروزگ   35ها تا سن  جوجه  انجام شد.  

اندازه کامالًاز  طرح  با  مختلف  صفات  در   ی تصادف  گیری 

  یان در پا    شدند.  یانسوار  یهتجز  2×2  یلقالب طرح فاکتور

  ی، ساعت گرسنگ 8(، به دنبال ی روزگ  35) یشآزما یدوره

بلدرچ جوجه  قطعه  هر    یندو  تصادف  قفساز  طور    ی به 

ها به آن  یینه از گوشت س  یاانتخاب و کشتار شده، قطعه

سریعاَ جدا گردید و به همراه ازت مایع   یلاستر  یغت  ییلهسو

دمای   در  و  منتقل  آزمایشگاه    گراد یسانت  یدرجه  -80به 

نپرنده  یصفات الشه  ینهمچن  ذخیره شد.   به دقت   یزها 

بررس   یریگ اندازه مورد  و  گرفت.  یشده  ا    قرار   یندر 

استخراج   س  گرممیلی  30از    RNAپژوهش،  با    ینهبافت 

ک  از   SV Total RNA Isolationاستخراج    یتاستفاده 

System    .یت و کم  یفیت ک   انجام شد  RNA    استخراج شده

مورد   یاسپکتروفتومتر  UVبا روش الکتروفورز ژل آگارز و  

گرفت.    یابیارز قرائت    RNAغلظت    قرار  از  استفاده  با 

موج    هانمونهجذب   طول  توسط    260در  نانومتر 

و    ید( محاسبه گردیکانودراپ )ترمو، آمراسپکتروفوتومتر نا

ها  نمونه  دبو   1/ 8  یباال  280/  260چه نسبت جذب    چنان

م  cDNAساخت    یبرا قرار  استفاده  گرفتند  ی مورد 

در   cDNAاستخراج شده تا زمان ساخت    RNA  یهانمونه

  یت، از ک cDNAبرای ساخت،    شدند.    ینگهدار  -80  یزرفر

 Revert Aid Tm M-MuLV Reverse Transcriptaseسنتز  

گرد  آغازگر    cDNAی  رشته  یناول  .  یداستفاده  کمک  با 

Oligo dT    .0/ 5با غلظت    یکرولیترم  5مقدار    ساخته شد  

م به  با    RNAاز    میکروگرنانوگرم    یکروگرم م  0/ 5همراه 

اضافه شد و حجم محلول با استفاده از    Oligo dTآغازگر  

رسانده شد مخلوط    یکرولیترم   11آب عاری از نوکلئاز به  

گراد و  یی سانتدرجه 65در دمای   یقهدق  5حاصل به مدت 

 4سپس   سرد قرار داده شد.  یخپس از آن به سرعت روی 
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  10با غلظت    dNTP  یکرولیترم   2بافر واکنش و    یکرولیترم

 یوببه هر ت  RNase inhibitor (u)  واحد  20و    یکرومولم

  19افزوده شد و حجم محلول با آب عاری از نوکلئاز به  

مدت    یکرولیترم به  و  شد  دمای  یقهدق  5رسانده  اتاق   در 

-M  یم( آنزu/𝜇𝑙واحد )  200سپس    .  محیط نگهداری شدند

MuLV Reverse Trenscriptase    به محلول فوق اضافه و

شد.   مدت    مخلوط  به  گاه  دمای    یکآن  در    42ساعت 

سانتدرجه شد.  گراد یی  داده  منظور     قرار  به  آن  از    پس 

در دمای    یقهدق  10به مدت    هایوبنمودن واکنش، ت  یرفعالغ

آغازگر    جهت طراحی  گرفتند.    ار قر  گرادیسانت یدرجه  70

  اکتین   بتا  و ژن خانه دار  MYF-5  ،  1-ی آتروژینهاژن  برای

  توالی   استفاده گردید.   vector NTI advance 11 افزاراز نرم

برای ژن میوستاتین    استفاده  مورد  پرایمرهای  خصوصیات  و

 است.  شده ارائه Table 2در  اکتین و بتا

 
Table 1. Ingredient composition of the experimental diets 

Diets Ingredients (%) 

4 3 2 1  

52.25 61.70 52.25 61.70 Corn 

38.10 33.40 38.10 33.40 Soybean meal 

4.5 - 4.5 - Corn gluten 

1.20 0.80 1.20 0.80 Plant oil 

 0.50 0.50 - L- methionine 

0.50 - - 0.50 DL- methionine 

0.13 0.16 0.13 0.16 L-Lysine 

0.25 0.25 0.25 0.25 Vitamin premix 

0.25 0.25 0.25 0.25 Mineral premix 

1.15 1.20 1.15 1.20 Dicalcium phosphate 

1.20 1.20 1.20 1.20 Calcium carbonate 

0.33 0.27 0.33 0.27 Salts 

 Calculated nutrient composition (%) 

2900 2900 2900 2900 ME kcal/kg diet 

24 20 24 20 Crude protein% 

1.30 1.17 1.30 1.17 Lysine 

0.86 0.79 0.86 0.79 Methionine 

1.25 1.11 1.25 1.11 Methionine + Cysteine 

 

  ی   DNA  های رشته   به   آغازگر   اتصال   دمای   تعیین   منظور   به    

  انجام   دمایی  شیب   با  همراه  پلیمراز  ایزنجیره  واکنش  هدف،

بتااکتین؛   MYF-5،    1- آتروژین    ژن  تکثیر  جهت   .  شد   و 

  دقیقه،   2  برای  گرادسانتی  ی هجدر  95  اولیه  دناتوراسیون 

  ثانیه،   15  برای  گرادسانتی  یدرجه  95  ثانویه  دناتوراسیون

  دمای  و ثانیه  30 برای گرادسانتی  ی درجه 59 اتصال دمای

 برای  .  شد  انجام  ثانیه  30  برای  گرادسانتی  یدرجه  72  تکثیر

 Real time  واکنش  ی میوژنیک ازهاژن  بیان  میزان  بررسی

PCR  آن  انجام  برای  که  .  شد  سایبرگرین استفاده   روش  به 

 Applied  شرکت   ساخت   Step one plus  دستگاه  از

Biosystem شد استفاده آمریکا . 
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Table 2. The sequence and characteristics of the primer used in this study 

Amplicon size Gene Bank-ID Primer sequence Gene name 

107 NM_001030363 
F: 5'-CTTCGAGGCGGGCTACTG-3' Sense MYF-5 
R: 5'-AGAGAGGCGGGCTACTG-3' Antisense 

254 XM_015856276.1 
F: 5'-CCAACAACCCAGAGACCTGT-3' Sense 

Atrogin-1 
R: 5'-GGAGCTTCACACGAACATGA-3' Antisense 

150 NM_205518 
F:5 TGCTGTGTTCCCATCTATCG-3 Sense 

𝜷-actin 
R: 5 TTGGGACAATACCGTGTTCAT-3 Antisense 

 

مستر میکس    از  میکرولیتر  25  نهایی  حجم  در  هاواکنش    

به     .گرفت   صورت  آمریکا  ABI  شرکت   ساخت سایبرگرین  

منظور   میکرولیتر   4  ،مسترمیکس  میکرولیتر  12/ 5  همین 

  4  ،(میکرولیتر  به  پیکومول  4  غلظت )   رفت،  آغازگر

 به  پیکومول  4  غلظت )   برگشت   آغازگر  میکرولیتر

  1  و  نوکلئاز  از  عاری  آب  میکرولیتر  3/ 5  ،(میکرولیتر

  در   هاتیوپ  سپس  .  با هم مخلوط شدند  cDNA  میکرولیتر

  داده   توضیح  که   پروتکلی  طبق  PCR  و  شد  داده  قرار   دستگاه 

  بررسی  جهت  تحقیق این در  .شد انجام سیکل  40 در شد،

واکنش  حاکم  شرایط  و  کارآیی   از   پلیمراز،  زنجیرهای  بر 

  های رقت   کار،  این  برای    .گردید  استفاده  استاندارد  نمودار

-Realتست    هاآن  روی  و   کرده  تهیه  را   cDNA  از  مختلف

Time PCR   منظور  بدین    .شد  انجام  cDNA  به   شده  سنتز  

  دیگر   رقت   چهار  سپس  شد،  گرفته  نظر  در  100  رقت   عنوان

 ،4 ،20 هایرقت  مقادیر با  ترتیب  به اولیه cDNA به نسبت 

  در   ژن  بیان  تغییرات  بررسی  روش  .  شدند  تعیین  0/ 16  ،0/ 8

  به   نسبت   و(  ایمقایسه  یآستانه)  ΔΔCT  روش  پژوهش  این

-  فرمولاز    نسبی  یمقایسه  روش   در   .  بود  اکتین  بتا  ژن  بیان

CTΔΔ2  روش  هب  Pffafle   (2002)  بررسی    .گردید  استفاده 

  LSDو آزمون  SAS  (1999  )  افزارنرم  توسط  هاداده  آماری

 . شد ( انجامP<0.01) درصد 1داری در سطح معنی

 

 نتایج 

  نیز   و   شده  استخراج  RNA  میزان  گیریاندازه  منظور  به    

  دستگاه   توسط  RNA  هر  از  میکرولیتر  2  آن،  خلوص  میزان

  با   آن  خلوص  میزان  و  گرفت   قرار  ارزیابی  مورد  نانودراپ

 نسبت  این  .  شد  بررسی  A280  به  A260  نوری  جذب  نسبت 

  1/ 9  بین  پژوهش  این  در  شده  استخراج  هایRNA  تمام  در

  Real–Time PCR  تکنیک  که  است   ذکر  به   الزم  بود  2/ 2  تا

 مورد   RNA  رو  این  از  است   برخوردار  باالیی  حساسیت   از

  از   عاری   امکان  حد  تا  باید  cDNA  سنتز   برای  استفاده

 اتصال  دمای  یافتن  برای  .  باشد  DNA  با  آلودگی   هرگونه

 کنترل   و(    MYF-5آروژین و  )  هدف  ژن  آغازگرهای  مناسب 

(actin-𝜷)،  واکنش  PCR   و   شد  انجام  دمایی  شیب  

  دمای )  اختصاصی   آغازگرهای  اتصال  برای   دما   ترینمناسب 

 از  استفاده  با  PCR  محصوالت    .گردید  انتخاب(  59

  قرار   بررسی  مورد(  درصد  2)  آگارز  ژل  با  الکتروفورز

 جفت   254  یمحدوده  در  باند  تک  مشاهده    .گرفتند

ژن   برای   نوکلئوتید  جفت   107  ،آتروژین  ژن  برای  نوکلئوتید

MYF-5  ژن   برای  نوکلئوتید  جفت   150  یمحدوده  در  و  

 انجام  صحت   گربیان  ها،نمونه  یهمه  مورد  در  بتااکتین

 (. Fig. 1) باشدمی نظر مورد یقطعه تکثیر و آزمایش

  ای رشته   دو  DNA  هر  به  Ι  سایبرگرین  که  جایی  آن  از    

  از   نظر  ژن مورد  تکثیر  از  اطمینان  منظور  به  شود، می  متصل

  موجود   پیک  منحنی،  این  در   شود.می  استفاده  ذوب  منحنی

  با   بنابراین   است  تکثیر شده  محصول  ذوب  ینقطه  گر بیان

 ذوب  ینقطه   و  انتظار  مورد  محصول  ذوبی  نقطه  یمقایسه

می  این  در  آمده  دست   به  عدم  کار،  صحت   توانمنحنی 

 کرد.  تایید را دایمر پرایمر فقدان  و DNA به آلودگی

آتروژین،   ژن  ذوب  وجود تنها یک قله )پیک( در منحنی    

MYF-5  این دو    بودن  اختصاصی  بتااکتین،  و پرایمر برای 

 .(Fig. 2) کندژن را تایید می
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                                             𝜷-actin A:                                                                   MYF-5 B:   

 
                                                                     Atrogin-1 C:  

Fig. 1: A sample of electrophoresis of PCR products for (A) B-actin (B) MYF-5 (C) Atrogin-1  

on the 2% Agarose gel. M: size marker 100bp 
 

        
                                             𝜷-actin A:                                                                   MYF-5 B:   

 
                                                                     Atrogin-1 C: 

Fig. 2: The melting curves for (A) B-actin (B) MYF-5 (C) Atrogin-1 genes 
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متیونین    -  Lمتیونین با  -DLپروتئین و جایگزینی    سطوح  اثر 

 1-ژن آتروژین بر

  ( درصد  20  و  24)  پروتئینمختلف    حو سط  ثیرأت  ینتیجه    

 شده   داده  نشان  ،  Table 3  در  ژاپنی   بلدرچین  در  ژن  بیان  بر

پروئین درصد    20  )شامل  DL20  تیماردر این تحقیق،  .  است 

به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته   (متیونین  -DLو حاوی  

در   1عدد    در آن  میزان بیان ژنشد و به صورت اختیاری  

نظر گرفته شد و بقیه تیمارها نسبت به این تیمار سنجیده  

 میانگین  که  دهدمی  نشان  جدول   این  در  مندرج  نتایجشدند.  

آتروژین  بیان  تغییرات  24حاوی  )  DL24در تیمار    1-ژن 

بود که نسبت به گروه    0/ 36متیونین(  -DLو  درصد پروتئین  

 کاهش نشان داد.  64 /0( DL20شاهد )

)حاوی    L24در تیمار    1-ژن آتروژین  بیان  تغییرات  میانگین

پروتئین و    24 به    0/ 48متیونین(  -Lدرصد  نسبت  که  بود 

 کاهش نشان داد. 52 /0( DL20گروه شاهد )

 
Table 3. Effect of DL- methionine replacement with L- methionine and dietary protein levels  

(20 and 24 %) on Atrogin-1 and MYF-5 genes expression 

Protein Levels 24% 20% 

L and DL- methionine L24 DL24 L24 DL24 

Atrogin-1 0.48 b 0.36 b 0.93 a 1 a 

MYF-5 2.51 a 2.04 a 1.23 b 1 b 

Different letters superscripts (a, b) in each row indicates a significant difference between the 

treatments (P< 0.01) 

 

 

پروتئین       جیره  با  تغذیه  ژن  درصد  24بنابراین  بیان   ،

  1  سطح  در  کاهش  این  و  است   کرده  پیدا  آتروژین کاهش

  Table 3جدول  در    که  طور  همان  .باشدمی  دارمعنی   درصد

 و  L20  و  DL20  در  تغییرات  میانگین  ،شودمی  شاهدهم

 ندارد. وجود یدارمعنی تفاوت L24 و DL24 در همچنین

 

بر  متیونین    Lمتیونین با    DLپروتئین و جایگزینی    سطوح  اثر

 MYF-5  ژن بیان

سطوح  ا     و    درصد(  24و    20)  پروتئینمختلف  ثر 

در   MYF-5متیونین بر بیان ژن    Lمتیونین با    DLجایگزینی  

  بیان   تغییرات  میانگیننشان داده شده است.  ،  Table 3جدول

  DLدر    درصد  24  پروتئین)  DL24تیمار    ،MYF-5  ژن

 درصد   20  پروتئین  )حاوی  DL20تیمار  ( نسبت به  متیونین

  میانگین   دارای  ،است   کنترل  گروه  که همان  (متیونین  DLو  

متیونین و   L)حاوی    L24تیمار    است و در  2/ 04  تغییرات

پروتئین   با    (درصد  24سطح  برابر  تغییرات   2/ 51میانگین 

، به ترتیب  L24و  DL24تیمار    در  MYF-5بیان ژن  .  است 

  افزایش   این  و  است   کرده  پیدا  افزایشواحد    1/ 51و    1/ 04

  در   MYF-5بیان ژن  .  باشدمی  دارمعنی   درصد  1  سطح  در

  و  DL24 تیمارهای در همچنین و L20 و DL20 تیمارهای

L24 ندارد. وجود داریمعنی  تفاوت 

 

 بحث 

اولین       متیونین  اسیدآمینه  که  داده  نشان  آزمایشات 

ذرت و سویا  یهای با پایهاسیدآمینه محدودکنننده در جیره

کمی   مقدار  افزودنبه همین دلیل    در بلدرچین ژاپنی است.  

   . شودمی  جیره  پروتئین  کیفیت   بهبود  سبب   میونین  دآمینهاسی

  برای   گوگرد   و   متیل  گروه  یدهنده  یک   عنوان  به  متیونین

 سولفوراسیون   ترانس  و  متیالسیون  -ترانس  هایواکنش

  ی اسیدآمینه  اولین  عنوان  به  متیونین  افزودن    .کندمی  عمل

  شده،   بافتی  پروتئین  ظرفیت   افزایش  باعث   محدودکننده،

 و  کرده  فراهم  را  جیره  در  خام  پروتئین  سطح  کاهش  امکان

 استرس  کاهش  نتیجه  در  و   مغذی  مواد  از  مناسب   استفاده  به

 .(Parvin et al, 2010) کندمی کمک پرندگان در

 DL  هایآنالوگ  اثرات  ی مقایسه  به  که  تحقیقی  در    

-Keto-4-2)متیونین    کتوآنالوگ  و  متیونین  L  متیونین،

Butyric Acid)  مشخص   پرداخته شد  گوشتی  یهاجوجه  بر  
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نداشتند و    عملکرد  بر  یدار معنی  اثر  هاآنالوگ  گردید این

DL  و و  نمتیونی  L  ند  متیونین اثر یکسانی بر عملکرد داشت

(Dilger et al, 2007). 

 در  متیونین  - L و DL هایآنالوگ  یمقایسهالبته      

  بهبود   یبیان کننده  گرمایی،  تنش  تحت   گوشتی  یهاجوجه

  L  کنندهدریافت   گروه  در  خوراکی  تبدیل  ضریب   دارمعنی

  ثیر أت  تحت   الشه  بازدهی  که  حالی  در  .  بوده است   متیونین

  .(Ribeiro et al, 2005)  نگرفت   قرار  متیونین  هایآنالوگ

  اثیر أت  تحت   عملکرد  که  شد  مشخص  دیگری  گزارش  در

قرار L  یا   DL آنالوگ  از  اعم)  ایجیره  متیونین  منبع  )  

  ارزش   میانگین  که  شد  مشخص   که  حالی  در  گیردنمی

  102  با   برابر   متیونین   DL  با  مقایسه  در  متیونین L ایتغذیه 

 (. Evonic, 2015) است  درصد

آ      جایگزین  دهدمیزمایشاتی وجود دارد که نشان  البته 

واند سبب بهبود  تمتیونین می  DLمتیونین به جای   Lنمودن  

  ی مقایسه  به  خوک  روی  بر   که  آزمایشی   در  عملکرد شود.  

 بر   آن  اثرات   و  متیونین  DL  با  مقایسه  در  متیونین   L  کارایی

  بود،   شده  پرداخته  گوارش  دستگاه  سالمت   و  عملکرد

  مقایسه   در  متیونین  -  L  کنندهدریافت   گروه  که  شد  مشخص

  . اندداشته  یدارمعنی  روزانه  وزن  افزایش  متیونین،  DL-   با

  متیونین   DL  و  متیونین   L  زیستی  دسترسی  قابلیت  همچنین،

 به   خوراکی  تبدیل  ضریب   و   بدن  وزن  افزایش  صفت   برای

 در  .  آمد  دست ه  ب  درصد  122/ 7  مقابل  در  143/ 8  ترتیب 

  گروه   که  شد  مشخص  روده  سالمت   وضعیت   مورد

  بافت در باالتر گلوتاتیون  غلظت  متیونین L یکنندهدریافت 

 از   باالتری  عرض  و  ارتفاع  دارای  همچنین  و  داشته  روده

  DL  یکنندهدریافت   گروه  با  مقایسه  در  روده  هایویلی

 (.Shen et al, 2014) داشت  متیونین

  آنالوگ   کارایی  یمقایسهبه  محققین  حقیق دیگری  تدر      

  ی ها جوجه  یتغذیه  در  متیونین   L  با  متیونین  DL  معمول

  مصرف   یهاجوجه  که  داد  نشان  نتایج  .  پرداختند  گوشتی

  مورفولوژی   وضعیت   و  رشدی  عملکرد  متیونین  L  یکننده

 .(Shen et al, 2015دادند ) نشان خود از بهتریای روده

  که   داد   نشان  پژوهش  این   در  آمده  دست   به  نتایج    

  داری معنی  ثیرأت  متیونین،-  DLمتیونین به جای    L  جایگزینی

با توجه به نتایج      (.Table 3)  ندارد  میوژنیک  هایژن  بیان  بر

باال اشاره شد  محققین دیگر     Lرسد که  نظر میه  بکه در 

شده   بهبود  سبب  استرس  مثل  خاصی  شرایط  در  متیونین 

  ای بوده دلیل بهبود شرایط جذب رودهه  باست و این بهبود  

ب  است  بهبود  این  ته  و  ژنأدلیل  بیان  بر  میوژنیک  ثیر  های 

 DLو    Lثیر  أنتایج این تحقیق نشان داد که ت    .نبوده است 

نبوده  دار  معنی  MyF-5های آتروژین و  متیونین بر بیان ژن

آن که جایگزینی  معناست  بدین  این  و  تاست  بر أها  ثیری 

توان نتیجه گرفت پس می  ها نخواهد گذاشت.  بیان این ژن

مربوط  متیونین    Lهنگام استفاده از    در  که افزایش عملکرد

 نبوده است   MyF-5های میوژنیک مثل آتروژین یا  به بیان ژن

ب ته  بلکه  بر  أدلیل  که  است  رودهثیراتی  ای  شرایط جذب 

 . داشته است 

نشان       نتایج  داد  همچنین  نشان  آزمایش  کاهش  که  این 

پروتئین سبب    درصد  20  به  درصد  24  از  جیره  مصرف 

گردد و افزایش بیان ژن آتروژین می  MYF-5  بیان ژن  کاهش

(Table 3)  .در   د سبب کاهش تولید گردد.  توانمی  این عامل  

  و   عملکرد  بهبود  بر  متیونین  اثر  بررسی  منظور  بهکه    تحقیقی

  ی هاجیره  که  گردید  مشخص  شد،  انجام  سینه  یعضله  رشد

ی با سطح پروتئین هاجیرهباال و در نتیجه آن    متیونین  حاوی

  را  سینه یماهیچه رشد و  بخشندمی بهبود را عملکرد باالتر

متیونین جیره سطح    .  دهندمی  افزایش و  پروتئین  افزایش 

mRNA  ی  هاژنیIGF-1    وTOR    وMYF-5    را افزایش

در  دهندمی کاهش  باعث  آتروژین  بیان  و   و   1  -ژن 

FOX04شودمی  (Wen et al, 2014). 

  جیره   در  متیونین  افزایش  با  که  تحقیقی نشان داده شد   در    

 نشان  مطالعه  این  .  یافته است   کاهش  1-آتروژین  ژن  بیان

  با   و  کرده  عمل  میوستاتین  همانند  نیز  1-آتروژین  ژن  که  داد

  قابل   کاهش  ژن  این  بیان  جیره،  پروتئین  سطح  افزایش

  کاهش   دهد  نشان  که  اییافته  اما  است،  داشته  ایمالحظه

 دارد،  پروتئین  سطح  افزایش  با  مستقیمی  ارتباط  ژن  این  بیان

 . (Vesco et al, 2015است )  نشده یافت 
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نشان       تحقیق  این  کردن  که    دهدمینتایج    Lجایگزین 

 توانمی ها ندارد پس  ثیری بر بیان ژنأت  DLمتیونین به جای  

پس نیازی نیست که     انجام داد.این جایگزینی را در جیره  

میونین    Lمتیونین را تولید کنند و فرم    Dکارخانجات فرم  

درصد پروتئین   24همچنین سطح    د کارآمد باشد.  توانمی

جیره از  مناسب بلدرچین    یدر     . باشدمیدرصد    20تر 

می سطح  پیشنهاد  از  پروتئین    24گردد  جیره  درصد  در 

 فاده گردد. تاس
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Abstract 

    This research was conducted to investigate the effect of different levels of protein (20 and 

24%) and the replacement of methionine DL with L methionine on the expression of myogenic 

genes (atrogin-1 and MYF-5) using the RT-qPCR technique in Japanese quail. This experiment 

was done in the form of a 2×2 factorial with 4 treatments and 4 repetitions and 15 quail in each 

replicate. The first treatment included DL-methionine and 20% protein (control group). The 

second treatment consisted of L methionine and 24% proteins, and the third treatment included 

L methionine and protein 20% and the fourth treatment included DL-methionine and protein 

24%. After 35 days of feeding and keeping the quails, with 8 hours interval of hunger, 2 quails 

were slaughtered in each replicate, and a piece of their chest has been removed immediately 

and was transferred to the laboratory with Liquid nitrogen, and froze in -80°c. After extraction 

of the whole RNA, its quality was measured and was used to generate and synthesis the cDNA. 

Eventually, the expression of myogenic genes was measured by the real-time PCR method. In 

this method, 𝜷-actin gene, as the source gene, was used to normalize the data. The results 

showed that by decreasing the protein level from 24% to 20%, atrogin-1 gene expression 

increased and the MYF-5 gene expression decreased. Also, the replacement of methionine DL 

with L-methionine did not have a significant effect on the expression of myogenic genes. The 

results indicated that DL-methionine could be replaced with L methionine, and a 24% protein 

level is more suitable than 20% in the Japanese quail diet. 
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