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یمونوهیستوشیمیاییا یابیو رد یسیوسبورس فابر هیستومورفومتريبررسی
p53 یابیو ارز یزیولوژیکمتعاقب تنش ف یگوشت يو کاسپاز سه در جوجه ها 

مکمل کروم یاثر محافظت

5علی شالیزارجاللی و 4، سید داوود شریفی3مراديادیب، مسعود *2، حسن مروتی1مقدمرضا معینی

28/1/97: تاریخ پذیرش8/7/96:  تاریخ دریافت

چکیده
روند آپوپتوز در بافت  بررسیهاي ناشی از تنش فیزیولوژیک و ارزیابی کارایی مکمل کروم در برابر آسیبهدف از این مطالعه،

به همین . بود 3و کاسپاز  p53هاي پروتئینیمونوهیستوشیمیاارزیابی  يگوشتی به واسطههاي لنفاوي بورس فابریسیوس جوجه
و چهار سطح ) تنش و تنشبدون (با دو سطح تنش2×4تجاري راس، در یک آزمایش فاکتوریل  يسویه نر يقطعه جوجه 320منظور از 

و با چهار تکراردر قالب طرح کامالً تصادفی ) جیره میکروگرم در کیلوگرم 3000و 2000، 1000صفر، (متیونین -کروم از منبع کروم
. روزگی القاء گردید 17-24سنی  يبا افزودن دگزامتازون به جیره در دوره فیزیولوژیک تنش.استفاده شدقطعه پرنده در هر تکرار 10

مورد ها نمونهو گردیدبرداري از بورس فابریسیوس نمونهشدند و کشیآسانهاي مختلف هاي گروهپرنده ،در انتهاي دوره پرورش
-فولیکولو مدوالي قطر کورتکس  تغییر درموجب  ،تنش فیزیولوژیک يالقا.فتگرایمونوهیستوشیمی قرار و هیستوموفومتريارزیابی

افزایش سطح کروم جیره با استفاده از مکمل بر اساس نتایج حاصل، .هاي آزمایشی گردیددر گروه بورس فابریسیوسهاي لنفاوي 
همچنین تنش فیزیولوژیک . دهدهاي گوشتی را کاهش میمتیونین ، اثرات منفی تنش بر بافت لنفاوي بورس فابریسیوس جوجه -کروم

جیره، میزان بروز  با افزایش سطح کروم در. افزایش دادرا در  بافت لنفاوي بورس فابریسیوس  3و کاسپاز p53پروتئینمیزان بیان 
.کاهش یافت هااین پروتئین

، بورس فابریسیوس، تنش فیزیولوژیک، کروم 3، کاسپاز p53: کلیديکلمات 

مقدمه
بسیار مرغ در حال حاضر، صنعت گوشت و تخم.

و ارزان گسترده شده است و به عنوان جایگزینی مناسب 
 بنابراین. باشدبراي گوشت قرمز و سایر منابع پروتئین می

، نیاز به منابع غذایی و عیتمبا توجه به افزایش ج
در . باشداین صنعت در حد مطلوب، الزامی میپیشرفت 

-میها گیري از وقوع بیماريپیشجهت پرورش طیور 

که طیور از نظر عملکرد اطمینان حاصل کرد  ستبای
دفاع از  تواناییایمنی در حد مطلوبی قرار دارند و دستگاه 

ي دامپزشکی، دانشگاه تهرانشناسی، دانشکدهدانشجوي دکتراي بافت1
ي دامپزشکی، دانشگاه تهراناستاد گروه علوم پایه، دانشکده*2
ي دامپزشکی، دانشگاه تهراناستاد گروه علوم پایه، دانشکده3
دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران4
ي دامپزشکی، دانشگاه ارومیهاستادیارگروه علوم پایه، دانشکده5

دستگاه ایمنی طیور در شرایط تنش . باشند میرا دارا خود 
ها ارتقا داده و باید در مقابل بیماري شوددچار ضعف می

تواند اي است که میتنش شرایط تهدید کننده.شود
شدید، حاد، اندکی حاد و یا مزمن باشد و بدن در یک 

زا هر عامل تنش.دهدزمانی به آن پاسخ می يمحدوده
پاسخ . انگیزدنوع عاملی است که پاسخ ایمنی را برمی

تواند به باشد که میمتفاوت میایمنی بسیار پیچیده و 
صورت واکنش رفتاري، فیزیولوژیکی، متابولیکی و 

E-mail: hmorovvati@ut.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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ایمونولوژیکی باشد تا بدن بتواند با آن منطبق شود و زنده 
 يامروزه تنش یکی از عوامل مهم ایجادکننده. بماند

وري در اختالل در روند رشد، بازدهی و افزایش بهره
ویژه در واحدهاي متراکم و واحدهاي پرورش طیور به

تغییرات ناشی .)Rosales 1994(باشدهاي بزرگ میگله
از تنش بر دستگاه ایمنی پرندگان در واحدهاي پرورش 

بورس. باشدطیور از نظر اقتصادي بسیار حایز اهمیت می
-میطیورلنفاويسیستممهمياعضاازیکیفابریسیوس

گیرد میقرارثیرأتتحتهابیماريازبسیاريدرکهباشد
.گرددمیتوصیفهمورالایمنیدرآنمحوريو نقش
فابریسیوس در انتهاي کلواك و در سطح پشتی آن بورس

Bهاي لنفوسیتهايسلولرشدوساختدرقرار دارد و

هفتگی  6باشد که در اندامی گذرا میبورس .داردنقش
رسد، و در بلوغ جنسی نقش ایفا به حداکثر وزن خود می

بورس فابریسیوس داراي نقش محافظتی در .کندمی
هایی که وارد ژنباشد زیرا آنتیمیانتهاي دستگاه گوارش 

شوند موجب تحریک فضاي داخلی بورس فابریسیوس می
.گردندی میتلیال فولیکول قسمت میانی اپی

تنش اثرات تعدیل کنندگی در دستگاه ایمنی دارد و در 
 .کندبرخی شرایط دستگاه ایمنی را سرکوب می

کورتیکوسترون موجب تغییرات کمی و کیفی بسیاري در 
ا در این هتر گزارشبیش. شودعملکرد دستگاه ایمنی می

دهد که تنش فیزیولوژیک موجب سرکوب مورد نشان می
.)Shini et al 2008(گرددهاي ایمنی میها و سلولماندا

باشد که دگزامتازون آنالوگ سنتزي هیدروکورتیزون می
مدت زمانی طوالنی است در دامپزشکی و پزشکی براي 

-هاي التهابی و متابولیکی مورد استفاده قرار میبیماري

همچنین این ترکیب در درمان شوك، التهاب و . گیرد
,Gropp et al. 1976(باشدثر میؤتنش بسیار م Tarantola 

et al. 2004(.
ایمنی دستگاه کارآیی جهت افزایش مختلفی هاي روش

در این زمینه صورت نیز وجود دارد و تحقیقات زیادي 
از عوامل  رخیعالوه بر انتخاب ژنتیکی، ب. گرفته است

قادر است نیز غیرژنتیکی مانند غلظت مواد معدنی جیره 

هاي مسئول پاسخ ایمنی را از طریق ایجاد تغییر اهر ژنتظ
-ایمنی و همچنین میزان آنتیدستگاه در میزان بلوغ 

ها تغییر دهدهاي تولید شده در برابر عفونت بادي
)Gheisari et al. 2011, Toghyani et al. 2012(. عنصر

باشد که در کروم از عناصر ضروري براي بدن می
ضروري بودن .باشدچربی مورد نیاز میمتابولیسم قند و 

 1959ن بار در سال معدنی اولی يکروم به عنوان یک ماده
Schwarz(گزارش شده است and Mertz 1959(. کروم

و در بدن زمین است يمعدنی در پوسته يفراوانترین ماده
 Pechova and Pavlata(شودموجودات زنده یافت می

2007(.
شده است که کروم در هنگام  به خوبی مشخص

هاي انسولین در سلول، مانند افزایش حساسیت گیرنده
.Muhittin Onderci et al(کندانسولین عمل می 2005(  .

است در پرندگانی که تحت شرایط  مطالعات نشان داده
اند، انسولین افزایش و تنش پرورش یافته

که در  در مطالعاتی. یابندکورتیکوستروئیدها کاهش می
این راستا انجام پذیرفته است افزایش کروم در سرم در 
هنگام کاهش کورتیکوستروئیدها و افزایش انسولین 

.Sahin et al(مشاهده شده است حیوانات  در.  )2002
تیمار شده بودند، کاهش  که با کورتیکواسترون جوانی

و همچنین تغییر در ترکیب  تیموس و آتروفی بافت اولیه
اي مشاهده هاي تک هستهلوکوسیتگردش  جمعیت و

Shini(استگشته  et al. هدف از این مطالعه، .)2008
بررسی کارایی عنصر کروم در کاهش آپوپتوز و جبران اثر 

کنندگی دستگاه ایمنی کورتیکواستروئید در  بافت سرکوب
هاي گوشتی متعاقب لنفاوي بورس فابریسیوس جوجه

.تنش فیزیولوژیک با دگزامتازون بود يالقا

مواد و روش کار
 نر يقطعه جوجه 320براي انجام این مطالعه تجربی، 

از مرکز نگهداري و پرورش پردیس  تجاري راس، يسویه
در یک  پژوهشاین .ابوریحان دانشگاه تهران تهیه شد

تنش و بدون (با دو سطح تنش2×4آزمایش فاکتوریل 
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صفر، (متیونین -چهار سطح  کروم از منبع کرومو ) تنش
در ) جیره میکروگرم در کیلوگرم 3000و 2000، 1000

قطعه پرنده  10و با چهار تکرارقالب طرح کامالً تصادفی 
قبل از شروع آزمایش، پرندگان .شدانجام در هر تکرار

تر انتخاب وزن کشی شدند و حیوانات با پراکندگی کم
هاي یکسان تغذیه روزگی با جیره 17و تا سن  شدند
در نظر گرفته شد و  روز 42مدت زمان پژوهش .شدند

دگزامتازون به جیره گرم در کیلوگرم میلی 5/1با افزودن 
 تنش )یک هفته(روزگی 17-24سنی  يدر دوره

دگزامتازون  سپس). Li et al. 2009(شدالقا  فیزیولوژیک
مدت سه هفته دیگر ها حذف گشت و آزمایش به از جیره

تنش تا  يهاي آزمایشی از ابتداي دورهجیره.ادامه یافت
شدند در اختیار پرندگان قرار دادهپرورش  يانتهاي دوره

 هاي مختلفهاي گروهپرنده ،پرورش يدورهدر انتهاي و 
 کشی شدند وآساناوردوز داروي بیهوشی با استفاده 

د، برداشته شده و ها که شامل بورس فابریسیوس بونمونه
درصد  10فرمالین  يبالفاصله به محلول تثبیت کننده

.منتقل گردید
 5هاي ایمنوهیستوشیمی، مقاطع بافتیبراي بررسی

-سانتی يدرجه 60دقیقه در دماي  25حدود  میکرومتري

 ,Venticell, MMM, Einrichtungen(در آون گراد

Germany(گزیلول،  يوسیلهه ، سپس بحرارت دید
 96(الکل هاي نزولی زدایی و با استفاده از غلظتپارافین
-آب) درصد 50و  درصد 70درصد، 80درصد، 90درصد،

ژن از بافر سیترات سدیم جهت بازیابی آنتی.دهی شدند
mM10 ياستفاده و در ادامه محلول بالك کننده 

) درصد با اسید سدیم03/0پراکسید هیدروژن (پراکسیداز 
پروکسیداز موجب بلوکه شدن  ،ساپنج دقیقه تمطی 

بافر شسته و در  يوسیلهسپس مقاطع به آرامی به.گردید
 ,Biocare(اسپاز سه و ک p53هاي باديبا آنتی ادامه متعاقباً

USA ( با محلول مقاطع  دوباره، دقیقه انکوبه 15به مدت
دقیقه  15اسالیدها به مدت .کشی شدندبه آرامی آببافر 

واالن و پلیبادي آنتیمرطوب با آنتیيدر محفظه
مقاطع بافتی به  نهایتاً وپراکسیداز ترب کوهی قرار گرفت 

کشی و در حمام بافر قرار داده آب ،آرامی در بافر شستشو
کروموژن به مدت پنج  DAB1سپس اسالیدها با .شدند

شسته و پنج ثانیه با رنگ  دقیقه انکوبه شده و متعاقباً
مقاطع را در آمونیوم . ندیدآمیزي گردتوکسیلین رنگهما
مرتبه فرو برده و با آب مقطر شستشو و با چسب  10

آمیزي هاي مثبت در رنگسلول.پوشش داده شد
ایمونوهیستوشیمی در زیر میکروسکوپ نوري با 

اي دیده و با استفاده از عدسی مشبک در سیتوپالسم قهوه
.شمارش شدند متر مربعیلیمهر 

ازپسلنفاوي بورس فابریسیوس  بافتي هانمونه
با،یبافتپاساژمعمول  مراحلی طمتعاقب آن  وثبوت

ازاستفادهباسپس، .ي شدندریگقالبنیپارافازاستفاده
ازکرومتریم5-6ضخامتبهیی هابرشکروتومیمدستگاه

-رنگمورد تینهادرگردید و  هیتهی نیپارافي هاقالب

-جهت مطالعه. ندگرفت قرارنیائوز- نیلیهماتوکسي زیآم

-فراسنجههیستومورفومتري بورس فابریسیوس از نظر ي

استفاده 2لیتدینو تالیجیدکروسکوپیمهاي بافتی از
-نرم يهاي این مطالعه با استفاده از بستهداده. گشت

مورد ارزیابی آماري قرار  )19نسخه (SPSSافزاري 
-ها آنالیز واریانس یکبین گروه يجهت مقایسه .گرفتند

اي چندگانه توکی هاي مقایسهطرفه و به دنبال آن آزمون
به منظور تعیین  >05/0Pمقدار . مورد استفاده قرار گرفت

.ها در نظر گرفته شدداري بین گروهسطح معنی

نتایج 
هاي ، بررسییولوژیکتنش فیزي القاپس از 

هاي داري در قطر فولیکولمعنی تغییرهیستومورفومتري
که مکمل کروم را دریافت هاي آزمایشی لنفاوي گروه

بخش  يمشاهده نشد، اما اندازه بودند، یا نکرده کرده
در بافت لنفاوي بورس فابریسیوس ها مرکزي فولیکول

1- 3,3’-Diaminobenzidine
2- Dino-Lite (Dino-Lite Digital Microscope,AnMo
Electronics Corporation,Taiwan
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دریافت که مکمل کروم در گروه تنش هاي گوشتی جوجه
 داري افزایش نشان دادطور معنیه ب نکرده بودند،

)05/0P<.(  پرندگان تحت تنش با سطوح  يتغذیه
 يدر اندازه) >05/0P( داريکاهش معنیمختلف کروم، 

 . گردید هاي لنفاوي در بورسبخش مرکزي فولیکول

هاي لنفاوي بورس کورتکس فولیکول يهمچنین اندازه
که متحمل تنش شده بود به طور فابریسیوس در گروهی 

هایی که مکمل کروم دریافت داري کاهش و در گروهمعنی
و  2، 1 نمودار( داري نشان دادندکرده بودند افزایش معنی

).1شکل( )3

هاي بورس فابریسیوس جوجه) انحراف معیار ±) (µm( هاي لنفاوياثر تنش فیزیولوژیک و مکمل کروم بر قطر فولیکول :1 نمودار
گوشتی
a-b: 05/0(ها با حروف غیرمشابه معنی دار است تفاوت میانگینP<.(

: 6تنش،  گروه: 5، 3000کروم  گروه: 4، 2000 کروم گروه :3، 1000 کروم گروه: 2، )کنترل(گروه بدون تنش بدون افزودنی: 1
.3000 کروم+تنش گروه: 8، 2000 کروم+تنش گروه :7 ،1000 کروم+تنش گروه

بورس ) انحراف معیار ±( )µm(هاي لنفاوي اثر تنش فیزیولوژیک و مکمل کروم بر قطر بخش مرکزي فولیکول :2 دارنمو
هاي گوشتیفابریسیوس جوجه

a-b:  05/0(دار است ها با حروف غیرمشابه معنیتفاوت میانگینP<.(
: 6تنش،  گروه: 5، 3000کروم  گروه: 4، 2000 کروم گروه :3، 1000 کروم گروه: 2، )کنترل(گروه بدون تنش بدون افزودنی: 1

.3000 کروم+تنش گروه: 8، 2000 کروم+تنش گروه :7 ،1000 کروم+تنش گروه

1 2 3 4 5 6 7 8

قطر مدوال 155.87 155.13 156.6 155.95 184.72 161.91 164.48 163.55

a a a a

b

a a a

140

150

160

170

180

190

متر
کرو

می

قطر مدوال
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بورس ) انحراف معیار ±( )µm( هاي لنفاوياثر تنش فیزیولوژیک و مکمل کروم بر قطر و بخش خارجی فولیکول :3 نمودار
هاي گوشتیفابریسیوس جوجه

a-b: 05/0(دار است ها با حروف غیرمشابه معنیتفاوت میانگینP<.(
: 6تنش،  گروه: 5، 3000کروم  گروه: 4، 2000 کروم گروه :3، 1000 کروم گروه: 2، )کنترل( گروه بدون تنش بدون افزودنی: 1

.3000 کروم+تنش گروه: 8، 2000 کروم+تنش گروه :7 ،1000 کروم+تنش گروه

 یگوشت هايجوجه یسیوسبورس فابرهیستومورفومتري فولیکول لنفاوي در تصاویر اثر تنش فیزیولوژیک و مکمل کروم بر  :1 شکل
)ائوزین-آمیزي هماتوکسیلینرنگ(
t1 :کنترل( گروه بدون تنش بدون افزودنی( ،t2 :1000 کروم گروه ،t3: 2000 کروم گروه ،t4 :3000کروم  گروه ،t5 :تنش،  گروهt6 :

.3000 کروم+تنش گروه: t8، 2000 کروم+تنش گروه :t7 ،1000 کروم+تنش گروه

در بافت لنفاوي بورس فابریسیوس  p53بیان پروتئین     
تنش فیزیولوژیک قرار  يهاي گوشتی که تحت القاجوجه

تر از پرندگان گرفتند و مکمل کروم دریافت نکردند، بیش

پرندگان  يتغذیه ). >05/0P(هاي آزمایشی بود سایر گروه
را  p53تحت تنش با سطوح مختلف کروم بیان پروتئین 

).2شکل(؛ )4 نمودار(؛ )>05/0P(کاهش داد 

1 2 3 4 5 6 7 8

قطر کورتکس 94.81 94.34 93.83 101.41 68.4 90.31 90.65 89.36

a a a
a
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a a a
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 هايجوجه فابریسیوس بورس مثبت p53 هايسلول) معیار انحراف ±( تعداد بر کروم مکمل و فیزیولوژیک تنش اثر :4 نمودار
 )مربع مترمیلی در تعداد( گوشتی
a-b: 05/0(دار است ها با حروف غیرمشابه معنیتفاوت میانگینP<.(

: 6تنش،  گروه: 5، 3000کروم  گروه: 4، 2000 کروم گروه :3، 1000 کروم گروه: 2، )کنترل( گروه بدون تنش بدون افزودنی: 1
.3000 کروم+تنش گروه: 8، 2000 کروم+تنش گروه :7 ،1000 کروم+تنش گروه

 هاي گوشتیبورس فابریسیوس جوجه مثبت p53 هايسلول سیتوپالسم اثر تنش فیزیولوژیک و مکمل کروم برتصاویر  :2شکل 
)پراکسیداز ترب کوهیواالن و پلیبادي آنتیآنتی(
t1 :کنترل( گروه بدون تنش بدون افزودنی( ،t2 :1000 کروم گروه ،t3: 2000 کروم گروه ،t4 :3000کروم  گروه ،t5 :تنش،  گروهt6 :

.3000 کروم+تنش گروه: t8، 2000 کروم+تنش گروه :t7 ،1000 کروم+تنش گروه

داري در بیان فیزیولوژیک، افزایش معنیالقاي تنش     
هاي بافت لنفاوي سلول سیتوپالسم پروتئین کاسپاز در

هاي گوشتی که مکمل کروم بورس فابریسیوس جوجه
هاي آزمایشی دریافت نکردند، در مقایسه با سایر گروه

پرندگان تحت تنش با  يتغذیه). >05/0P(سبب گردید 
کاهش کاسپاز سه را سطوح مختلف کروم، بیان پروتئین 

).3 شکل(؛ )5نمودار (؛ )>05/0P(داد 
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 هايجوجه فابریسیوس بورس مثبت caspase هايسلول) معیار انحراف ±( تعداد بر کروم مکمل و فیزیولوژیک تنش اثر :5 نمودار
)مربع مترمیلی در تعداد( گوشتی
a-b: 05/0(دار است حروف غیرمشابه معنیها با تفاوت میانگینP<.(

: 6تنش،  گروه: 5، 3000کروم  گروه: 4، 2000 کروم گروه :3، 1000 کروم گروه: 2، )کنترل( گروه بدون تنش بدون افزودنی: 1
.3000 کروم+تنش گروه: 8، 2000 کروم+تنش گروه :7 ،1000 کروم+تنش گروه

 هايجوجه یسیوسدر بورس فابر هاي کاسپاز مثبتسلولسیتوپالسم تصاویر اثر تنش فیزیولوژیک و مکمل کروم بر تعداد  :3شکل 
 )واالن و پراکسیداز ترب کوهیپلیبادي آنتیآنتی( یگوشت
t1 :کنترل( گروه بدون تنش بدون افزودنی( ،t2 :1000 کروم گروه ،t3: 2000 کروم گروه ،t4: 3000کروم  گروه ،t5 :تنش،  گروهt6 :

.3000 کروم+تنش گروه: t8، 2000 کروم+تنش گروه :t7 ،1000 کروم+تنش گروه

بحث
گذارد، وقتی عامل تنش فیزیولوژیک بر سلول اثر می    

و این امر گردد ها میساختار طبیعی پروتئینموجب تغییر 
  .ضدتنش سلولی همراه است هايپاسخگیري با شکل

-هاي معمول سلولی کاهش پیدا میبدین ترتیب بیان ژن

Macario( شوندهاي مربوط به تنش فعال میکند و ژن

and Conway de Macario 2005( .  آسیبDNA  ناشی
هاي تکثیري غیرطبیعی، هیپوکسی، زا، پیاماز عوامل سرطان
دادن چسبندگی هاي آزاد و نیز از دست افزایش رادیکال
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-میp53ترین عوامل فعال شدن ژن پروتئینسلولی، مهم

این پروتئین قادر به .)Donehower et al. 1995(باشند
باشد و این فعالیت، به طور دقیقی مهار رشد سلولی می

ها آسیب شیمیایی چه در برخی مدلاگر. شودتنظیم می
DNA برداريباعث افزایش نسخهTP53 ولی بهشود می

طور کلی فعالیت این پروتئین، با میزان سطح آن در ارتباط 
اي، ترجمهباشد و این امر نیز در ارتباط با تغییرات پسمی

و استقرار درون سلولی  p53ن تنظیم میزان پایداري پروتئی
Friedman(باشدآن می and Lowe 2003(.

 يتوقف چرخه p53فعالیت عملکردي اصلی پروتئین
 DNAيسلولی و شروع روند آپوپتوز در پاسخ به صدمه

، افزایش سریعی در DNAيمتعاقب صدمه. باشدمی
زمان کینازهایی مانند هم. آیدوجود میبه p53مقادیر 

يدر پاسخ به صدمه DNAپروتئین کینازهاي وابسته به 
DNA ها، پروتئیین این آنزیم. شوندفعال میp53  را

که ساختمان پروتئین از هم باز طوريند، بهکنفسفریله می
گردد و به می DNAشود و بنابراین قادر به اتصال به می

باعث  p53. آیدصورت یک عامل رونویسی فعال در می
 يشود که توقف چرخهتحریک رونویسی چندین ژن می
 .Donehower et al(سلولی و آپوپتوز را در پی دارد

1995(  .
هاي آزاد محیطی با افزایش تولید رادیکالهاي تنش

ي سلولی و در نتیجه هاباشند که موجب آسیبهمراه می
Khan(شوندبه بیماري و مرگ پرندگان می افزایش ابتال

ها نشان داده تر نیز در پژوهشکه پیشو همچنان )2011
-آنتی يذخیره يتخلیه يشده است، تنش گرمایی زمینه

تجویز .)Sahin et al. 2005(کندم میرا فراه یاکسیدان
دگزامتازون به عنوان آنالوگ سنتزي هیدروکورتیکوسترون 
و عامل تنش فیزیولوژیک در این مطالعه، با سرکوب 

هاي عفونی همراه استایمنی عمومی و تشدید بیماري
)VanderWal et al. 1975( .رسد که چنین به نظر می

هاي آزاد همراه تولید رادیکالتنش فیزیولوژیک با افزایش 
سلولی و افزایش میزان وقوع  است و موجبات آسیب

Khan(آوردآپوپتوز را فراهم می 2011(.

در  3و کاسپاز p53هاي بررسی سطح بیان پروتئین
تنش  يهاي گوشتی متعاقب القابورس فابریسیوس جوجه

در میزان داري را فیزیولوژیک با دگزامتازون، افزایش معنی
هاي تحت تنش در این مطالعه ها در گروهبیان این پروتئین

گر افزایش میزان نمایان ها احتماالًنشان داد و این یافته
تنش فیزیولوژیک توسط  يبروز آپوپتوز متعاقب القا

باشد، که این نتیجه در راستاي نتایج دگزامتازون می
 ,Norrman, David, Sauter(باشدمطالعات دیگر می

Hammon, & Blum, 2003(.شناسی و مطالعات بافت
هاي آزمایشی مختلف نشان داد هیستومورفومتري در گروه

 يهاي شاهد اندازهکه در گروه تنش در مقایسه با گروه
یکی از هاي لنفاوي افزایش یافته که مرکز زایگر فولیکول

 هاي نابالغ مرکزتواند آپپتوز در سلولاین امر میدالیل 
. زایگر باشد

حاضر مشاهده گردید که افزودن مکمل  يدر مطالعه
تنش  يغذایی پرندگان، متعاقب القا يکروم در جیره

-فیزیولوژیک با دگزامتازون، موجب کاهش میزان پروتئین

دنبال آن هاي تحت تنش و بهو کاسپاز در گروه p53هاي
هاي هاي فولیکولکاهش میزان وقوع آپوپتوز در سلول

همچنین با افزودن شود، لنفاوي بورس فابریسیوس می
مرکز زایگر  يهاي تحت تنش، اندازهمکمل کروم در گروه

داري با گروه تنش نشان دادند، که از منظر کاهش معنی
اثرات ذکر شده کروم در باال  يیید کنندهأشناسی تبافت

-هاي آنتیاین اثرات احتماالً به دلیل ویژگی.باشدمی

 .Onderci et al(باشدانسولینی کروم میی و شبه اکسیدان

مطالعات نشان داده است که مکمل کروم وزن .)2005
Chang(دهدبدن و سطح پاسخ ایمنی را افزایش می and 

Mowat و در حیواناتی که از مکمل کروم استفاده  )1992
اند، غلظت کورتیزول خون کاهش و در نتیجه پاسخ کرده

.Khansari et al(یابدارتقا میایمنی  مکمل کروم . )1990
کند به صورت یک ترکیب فعال در تحمل گلوکز عمل می

و زمانی که به فاکتور تحمل گلوکز متصل شد، واکنش بین 
کندهاي انسولین را تسهیل میگیرندهو  انسولین

)Mooradian and Morle 1987( . کروم به عنوان
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کند بنابراین عملکرد کروم در میکوفاکتور انسولین عمل 
خالف عملکرد شبه بر. باشدها، همانند انسولین میسلول

 Mertz(تواند جانشین انسولین شودانسولینی، کروم نمی

هاي بسیاري در ارتباط با اثر کروم بر پژوهش. )1993
سیستم ایمنی انجام گرفته و باور بر این است که کروم 

مونی، ذاتی و سلولی در سیستم داراي اثرات مختلف هور
Borgsand Mallard(ایمنی است تنش .)1998

فیزیولوژیک ممکن است سطح کروم را کاهش دهد، به 
ها باعث افزایش متابولیسم گلوکز این صورت که آسیب

شده و در نهایت منجر به متابولیزه شدن و تخلیه کروم از 
بنابراین کروم .)Schwarz K 2008(گردندطریق ادرار می

ممکن است نقش بسیار حائز اهمیتی در جریان تنش ایفا 
کروم سه ظرفیتی در ساختار و بیان اطالعات ژنتیکی . کند

جانداران نقش دارد، بدین معنی که اتصال کروم با 

تر هاي فلزي قوياسیدهاي نوکلئیک نسبت به دیگر یون
 سلول يکروم در هسته. )Okada et al. 1982(است

کند و به دلیل پیوند با کروماتین و افزایش مناطق تجمع می
را افزایش داده و بنابراین در بیان  RNAرونویسی، سنتز 
.)Okada et al. 1989(کندژن نقش ایفا می

نتایج این آزمایش نشان داد که تنش فیزیولوژیک به 
کروم در بدن،  يدالیل مختلف از جمله کاهش ذخیره

-هاي آزاد و تضعیف دستگاه دفاع آنتییکالافزایش راد

هاي بافت لنفوییدي و در موجب آسیب سلولیاکسیدان
مکمل . شودنتیجه افزایش میزان روند آپوپتوز سلولی می

ی و نیز اکسیدانهاي آنتیکروم به دلیل دارا بودن ویژگی
ها نقش مهمی که در متابولیسم انسولین و کربوهیدرات

سلولی بافت لنفاوي در برابر اثرات  دارد موجب محفاظت
.شودناشی از تنش فیزیولوژیک می
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Abstract
The purpose of present study was to examine the protective effect of chromium supplement

against damages which is induced by physiological stress and evaluation of apoptosis in 
Bursa of Fabricius of broilers through Immunohistochemical tracing of p53 and caspase-3
proteins. in this experimental study, 320 male Ross broilers were used. This study was 
designed as a 2 x 4 factorial, with two stress levels (under stress and stress free) and four 
levels of chromium-methionine supplement (0, 1000, 2000 and 3000ppb) in diet, which 
distributed into 4 accidental repeated groups of 10 each. stress was induced by adding 
dexamethasone to the diet, during 17 to 24 days of age. At the end, broilers in all groups were 
euthanized and the samples that include Bursa of Fabricius were obtained then pathological 
and immunohistochemical parameters were evaluated. Physiological stress caused significant 
changes in medulla and cortex in the lymphatic follicle of Bursa of Fabricius. Based on this 
study, Chromium-methionine supplementation could ameliorate the effects of Physiological 
stress in Bursa of Fabricius. Physiological stress caused significant increases in p53 and 
caspase-3 expression levels in Bursa of Fabricius. Chromium-methionine administration 
markedly reduced the expression levels of p53 and caspase-3 after inducing physiological 
stress. 
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