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چکیده 

ارز  یقتحق  ین ا     منظور  عصاره  یابیبه  پسته  ی اثر  خرفه،  ویتامین    ی گیاهان  و   ی اکسیدانآنتی  های آنزیم  یها ژن  یانببر    Eوحشی 
گوشتی    یقطعه جوجه  2۰۰منظور از    ینبد  .  یداجرا گرد  ییتحت استرس گرما  یگوشت  یهاجوجهو کاتاالز( در    یسموتازد  ید)سوپراکس

یشیآزما یمارپنج ت قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد.  1۰تکرار و  4 یمار،ت 5با  یتصاف در قالب طرح کامالً 3۰8تجاری راس  یسویه
،  E  یتامینو  گرم یلوگرم بر کیلی م  2۰۰به همراه    یهپا  ییرهج  -2(،  یگونه افزودنیچبدون ه  یهپا  ییرهشاهد )ج  ییرهج  -1  عبارت بودند از:  

یگرم عصارهیلوگرم بر کیلیم  1۰۰به همراه    یهپا  ییرهج  -4  ی،وحش   یپسته  یگرم عصارهیلوگرم بر کیلی م  1۰۰به همراه    یهپا  ییرهج  -3
در  خرفه بود.   یگرم عصارهیلو گرم بر کیلیم  1۰۰و   یوحش  یپستهی گرم عصارهیلوگرم بر کیلیم  1۰۰به همراه  پایه  ییرهج -5خرفه، 

یانب    گردید.منتقل    یشگاهبه آزما  یعو به همراه ازت ما  یدجدا گرد  یعاًها سردو مرغ از هر تکرار کشتار شده و کبد آن   یش آزما  یانتها
به عنوان ژن    ینروش ژن بتااکت  یندر ا  شد.    رزیابیا  Real-time qPCRو کاتاالز به روش    یسموتازد  یدسوپر اکس  هایآنزیم  یهاژن

یسموتاز د  یدسوپر اکس  هایآنزیم  یهاژن  یاناست که ب  ینا  یدهنده  نشان  یجنتا  استفاده شده است.    هاداده)منبع( جهت نرمال نمودن    یخانگ
ترین یشو کاتاالز، ب  یسموتازد  یدسوپراکس  یاکسیدانآنتی  هایآنزیمژن    یاندر ب  ین همچن  د.  ندار  یدارمعنیاختالف    یمارهات  ینو کاتاالز ب

ین بنابرا . را نشان داد یدارمعنی یشنسبت به کنترل افزا( 4و  3  و  2  یمارها )تیمارت یردر سا هاژن ینا یانالبته ب داشت.  5 یماررا ت یزانم
ترک  یجنتا که  داد  گ  یوحش  یپسته  یعصاره  یبنشان  هم    یاهو  کنار  در  تتوانمیخرفه  سزا   یرثأد  ب   ییبه  هایآنزیم  یهاژن  یانبر 

 داشته باشد. گرمایی سسترا یطدر شرا یاکسیدانآنتی
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در مطالعات مختلف     (. Salabi et al, 2011)  شود مي   يور ط 

تنش  يطمح   ي باال  ي دما ي يجهنشان داده شده است که در نت

 Prieto)  يرد مد نظر قرار گ   یستي افتد که باياتفاق م   يداتيو اکس

and Campo, 2010  .)  یيمشخص شده است که تنش گرما 

 ي ها يب که باعث آس   گردد مي فعال    يژن انواع اکس  يد باعث تول

تخر   يپيدها ل   يداسيون پراکس  ير نظ   يداتيو اکس  يداتيو اکس   یب و 

 .Mujahid et al)  گردد مي   يك نوکلئوئ   يدهاي ها و اس ين پروتئ 

 يداتيو اکس   يها يب آس  يز ن  ي گوشت   يها جوجه در    (.  2007

مختلف گزارش   ين توسط محقق   يطمح   ي باال   ي از دما  يناش 

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

برا     زنده  تنش  ي موجودات  برابر  در    ي ها مقاومت 

تزر  یي گرما  یي،سرما  يهاتنش  يرنظ  يداتيواکس مواد    یقو 

س   يميایيش دگزامتازون،    ي اکسيدانآنتي  يدفاع  يستممثل 

  ير غ  ياکسيدانآنتيشامل بخش    يستمس  ینا   دارند.    يبيترک 

کاروتنوئفنليپل  يون،)گلوتات  یميآنز ها،  ينآميپل  يدها،ها، 

( و بخش  Q  یمو کوانز  C  یتامين، وE  یتامينو  الونوئيدها،ف

سوپراکس   یميآنز  ياکسيدانآنتي و    يددیسموتاز)کاتاالز، 

است که    ياماده  اکسيدانآنتي  ( است.  يدازپراکس  يونگلوتات

  ير خأبه ت  یاشدن را مهار کرده    يدمواد قابل اکس  يداسيوناکس

 ي مختلف  يهايسمند با مكانتوانميها  اکسيدانآنتي     .اندازديم

 يژن، اکس   يکاهش غلظت موضع  یا  يژنشامل برداشت اکس

و  Cu2مانند    يتيكکاتال  يفلز  يهایونبرداشت    +Fe2  ،+

( و  O2)  يدمانند سوپراکس  يژنفعال اکس  ي هاگونهبرداشت  

واکنشH2O2)  يدروژنه  يدپراکس کردن  قطع    ي ها(، 

  (.Halliwell, 2011) یندنما ملع يايرهزنج

ا  يبعض     سنتز  اکسيدانآنتي   یناز  زنده  موجودات  را  ها 

  ين مأت  يرهج یقاز طر  یدبا یگرد  يکه بعض ي، در حالکنندمي

افزودن    توانميثر  ؤ م  اي تغذیهاز جمله عوامل    شوند.   به 

معدنهاویتامين مواد  و    يميایيش  يهاافزودني  ي،، 

عوامل    ینواقع به ا   راشاره کرد، د  يتوژنيكيف  يهاافزودني

گفته    يها افزودني  ايتغذیه   ین ا   .  شودميخوراک 

  يري گبهبود بهره  یقعملكرد از طر  یشمحصوالت جهت افزا

 يطي مح  يهااثر استرس  يفاز غذا، حفظ سالمت بدن و تخف

ن ب  گيرييشپ  يزو  تنفس  دستگاه  عفونت  گرفته  ه  از  کار 

  (.Khosravi Nia and Razani, 2009) شونديم

، شودمي   يدکه تحت تنش تول  يدفاع  هايآنزیم از    یكي    

 یمآنز  یك  اکسيدانآنتي   ین ا    است.  یسموتازديدسوپراکس

که  یم)متالوآنز  يفلز است  تجز  يدسوپراکس  یون(    یه را 

عنوان    يدسوپراکس  .  کندمي   ي اصل  يهاگونهاز    یكيبه 

سبب  واکنش  يژناکس که  است  شده  شناخته  سلول  در  گر 

اکسزیمآن  يت ماه  ييرتغ تخريچرب  يداسيونها،  و    یبها 

DNA  اکس    شود.يم تبداب  یسموتازد  يدسوپر    یل عث 

پراکس   يدسوپراکس اکس  يدروژنه  يدبه    ي مولكول  يژنو 

شده از   يدتول  يماده  يناول  یسموتازد  يدسوپراکس   .  شودمي

را از   يدسوپراکس   یكالراد  یعني  يژناکس   يتيظرف   یك  ياياح

خط اول دفاع در    یسموتازد  يدسوپراکس  ینبنابرا  .بردمي  ينب

 .Alcher et al)  آیدميآزاد به حساب    يهارادیكالمقابل  

از    یمآنز  .  (2002 دار آهن  يهاينپروتئ  يدستهکاتاالز 

ثر است در  ؤم  يدفاع  هايآنزیماز    یكي و    شودميمحسوب  

  ي کاتاالز هنگام   .  شودمي  يدموجودات زنده تحت تنش تول

که مقدار   شود ميوارد عمل    يو جانور  ياهيگ   ي هاسلولدر  

باشد و سلول را از    یادز  يطدر مح  يدروژنه  يدپراکس  يماده

با اثر    یمآنز  ینا   .  کندميمحافظت    يدروژنه  اکسيداثرات پر

آن    يسم  ي، سبب کاهش اثرهايدروژنه  يدبر پراکس  يممستق

 .(Garratt et al. 2002) شودمي

فعال   اکسيدان آنتي   ین تر در بدن به عنوان مهم   E  ویتامين      

 ينبه هم   .  باشد مي   ي سلول   ي غشاها  ي موجود در بخش چرب 

تحق   ي برخ   یجنتا  يل دل  تغذ   ير اخ  يقات از  که  داده   يیه نشان 

 یت د باعث تقو توان مي   E  ن یتامي و  ي با سطوح باال   ها جوجه 

بدن    ي ها از بافت   ياري حفاظت بس   ين و همچن   یمني ا   يستم س 

 یي تنش گرما   یطدر شرا  یژه به و  يداتيو اکس   ي در برابر فشارها 

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

 Pistacia)وحشي    يجمله پسته آن  از  که  کسيدان هستند  آنتي 

atlantica )    و خرفه (Portulaca oleracea. )    .يپسته  است 

خانواده   يدرخت   ي وحش و   باشد مي ،  Anacardiaceae  ي از 

حوزه  را  آن  خاورم   یترانه مد   ي خاستگاه  دانند ي م  يانه و 

 (Mozaffarian, 2005)    د توان مي مشخص شده است که بنه
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 یيو دارو   یي غذا  یع در صنا  ي قو   يعي طب  اکسيدان آنتي به عنوان  

 (.Hatamnia, 2013)   داستفاده شو 

خرفه    يري استفاده شده در مناطق گرمس  ياهانگ   یگراز د    

  يسي ساله که نام انگل  یك  ياهيگ  ينپرپ  یاخرفه    .  باشدمي

علت دارا  ه  ب    .(Hosseini et al. 2013)  است   Purslaneآن  

به عنوان    ياکسيدانآنتي باال و خواص    یيبودن ارزش غذا

  (. Dkhil et al. 2011شده است )  يمعرف  یندهآ  یيقدرت غذا

غنخرفه   مالتون  يمنبع  شمار    يناز    ين مالتون  .  رودميبه 

ب  هايیژگيو فرد  به  پاکساز  شمارييمنحصر  جمله    ي از 

ن  هايیكالراد  يممستق و    هايیمآنز  یكتحر  يزآزاد 

 (. Rodriguez et al. 2004را دارد ) ياکسيدانآنتي

مشخص    با     شده  گفته  مطالب  به  که    گرددميتوجه 

  ي هاتنشبا    يريواقع در مناطق گرمس  يپرندگان در کشورها

  ي اقتصاد  يضررها  یجادمواجه هستند که باعث ا   يحرارت

در رابطه با نقش    يمطالعات متعدد  .  گرددميبه مرغداران  

 يول  يدهبه انجام رس  یيگرما  يهاتنش در    E  یتامينو  يدمف

مح گ   دوديمطالعات  از  استفاده  اثرات  با  رابطه   ياهان در 

 يمطالعه سع  یندر ا  وجود دارد.    یيدر تنش گرما  یيدارو

اثرات   تا  تنش  ياکسيدانآنتي شده  ضد   يپسته  ياهانگ   يو 

خرفه و  رو  وحشي  همچون    يديمف  يهاژن  يانب  يبر 

و کاتاالز در   یسموتازد  يدسوپراکس  ياکسيدانآنتي  هايآنزیم 

  به کمك روش   یيدر معرض تنش گرما  يگوشت  يهاجوجه

 . يردقرار گ  يبررس دمور qPCR ریل تایم

 

 کار   مواد و روش

)ماه     بهار  فصل  در  پژوهش  و    ینفرورد  يهااین 

کشاورزي  علوم  ( در ایستگاه دامپروري دانشگاه  یبهشت ارد

 ي قطعه جوجه  200و منابع طبيعي خوزستان با استفاده از  

جنس   يمخلوط)  308راس    يیهسو  يگوشت دو  هر    ( از 

  در قالب طرحروز    42به مدت  ها  جوجه  .  صورت گرفت 

تكرار و    4  يمار،ت  5با    یشيگروه آزما  20  به  يتصادف  کامالً

  يمارهاي ت  شدند.    يبنديمقطعه جوجه در هر تكرار تقس  10

  يچ بدون ه  یهپا   ييرهشاهد )ج  ييرهج  -1شامل    یشيآزما

گرم بر  يليم  200به همراه    یهپا  ييره ج  -2،  (يگونه افزودن

گرم يلي م  100به همراه    یهپا  ي يرهج  -E،  3 یتامينو   گرميلوک 

  یه پا  ييرهج  - 4،  يوحش  ي پسته برگ    يعصارهگرم  يلو بر ک 

همراه   ک يليم  100به  بر  عصارهيلو گرم    - 5  ،خرفه  يگرم 

ک يليم  100به همراه    یهپا  ييرهج   ي گرم عصارهيلو گرم بر 

خرفه    يگرم عصارهيلو گرم بر ک يليم   100و    يوحش  يپسته

 Table 1ها در  جدول ترکيب مواد خوراکي جيره    بودند.

 نشان داده شده است. 

پسته     باغملك  برگ  شهرستان  ارتفاعات  از  وحشي  ي 

آوري و در سایه خشك و  واقع در استان خوزستان جمع

که   نيز  استفاده  مورد  خرفه  گياه  گردید.   پودر  در سپس 

و  مرحله تهيه  محلي  کشاورزان  از  داشت  قرار  گلدهي  ي 

آن )برگ و ساقهبخش نرم آن( در  هاي قابل استفاده  هاي 

ي  ي عصاره سایه خشك و سپس آسياب گردید.  براي تهيه

مقدار   نظر،  مورد  پودرهاي  از هر    2هيدروالكلي  کيلوگرم 

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

اتاق نگهداري شدند.  سپس  ساعت خيسانده و در دماي 

حذف  عصاره جهت  و  شده  فيلتر  صافي  کاغذ  توسط  ها 

 .Ghorbani et alحالل از دستگاه روتاري استفاده گردید )

2014 .) 

سال    و همكاران  Hashemiبر اساس روش    يحرارت  تنش    

تا   22از روز    یياعمال تنش گرما  يبرا    اعمال شد.  2006

ساعت )از ساعت    10يال  8ها روزانه به مدت  جوجه  42روز  

تا    10 از ظهر( در دما  6صبح    ي درجه  38  يال  32  يبعد 

انتها  شدند.    ينگهدار  گراديسانت ها  مرغ  یشآزما  يدر 

و به سردخانه    ينگهدار  یعها در ازت ماو کبد آن  شدهکشتار  

 .یدگرد ينگهدار -80 يمنتقل شد و در دما

گرم بافت  ميلي  100از    RNAاین پژوهش، استخراج   در    

  GeneAll Hybrid-r miniکبد با استفاده از کيت استخراج  

( شرکت  جنوب-GeneAllمحصول  شد.ي کره  انجام   )   

ساخت  نمونه زمان  تا  فریزر    cDNAها  ي  درجه  - 80در 

شدند.  سانتي نگهداري  از    RNAغلظت    گراد،  استفاده  با 

نمونه جذب  دقرائت  موج  ها  طول  توسط    260ر  نانومتر 

اسپكتروفوتومتر نانودراپ )ترمو، آمریكا( محاسبه گردید و  
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ها براي  بود نمونه  1/ 8  يباال  260/ 280چنانچه نسبت جذب  

براي ساخت    رفتند.  گ مورد استفاده قرار مي  cDNAساخت  

cDNA ک از  شرکت    HyperScript  يت،  محصول 

(GeneAll-استفاده گرديکره جنوب )آغازگر براي    سنتز     .ید

پلي زنجيرهاي  واکنش  با  براي ژنکميت سنجي  هاي  مراز 

با ارسال به شرکت    يدسترس  ي نظر با استفاده از شماره  مورد

هاي  توالي، شماره دسترسي به ژن  انجام شد.    یستتكاپوز

 Tableنظر و خصوصيات آغازگر ژن اختصاصي در    مورد

 ارائه شده است.  2

 
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. 

 
Table 2- The sequence and characteristics of the primer used in this study 

Amplicon 

Size (bp) 

Anealing 

Temperature 

(ºC) 

Gene Bank-ID Primer sequence Gene name 

122 58 NM_205064.1 
F: 5'-CTTCGAGGCGGGCTACTG-3' Superoxide 

dismutase 

(SOD) R: 5'-AGAGAGGCGGGCTACTG-3' 
 

 

245 
61 NM_001031215.1 

F: 5'-CCAACAACCCAGAGACCTGT-3'  

Catalase  

(CAT) R: 5'-GGAGCTTCACACGAACATGA-3' 

150 59 NM_205518 
F:5 TGCTGTGTTCCCATCTATCG-3 

𝜷-actin 
R: 5 TTGGGACAATACCGTGTTCAT-3 

 

تایم    براي     ریل  تكنيك  دستگاه    qPCRانجام   Stepاز 

one plus    شرکت آمریكا    Applied Biosystemساخت 

شد.   درواکنش  استفاده  نها  ها  از    25  یيحجم  ميكروليتر 

RealQ Plus 2x Master Mix    شرکت   آمپليكون ساخت 

  Table 3طبق پروتكل    PCR  يكتكن  کانادا صورت گرفت.  

روش بررسي تغييرات بيان ژن در    انجام شد.    يكلس  40در  

https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide_dismutase
https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide_dismutase
https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide_dismutase
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( و نسبت  يایسهمقا  ي)آستانه  ΔΔCTاین پژوهش روش  

نسبي تفاوت    يدر روش مقایسه  به بيان ژن بتا اکتين بود.  

کنترل با فرمول:    ينسبي نمونه مورد آزمایش در مقابل نمونه

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

   و آزمون دانكن انجام شد.  SAS  9/ 1افزار    متوسط نر  هاداده

 
Table 3. Real- time qPCR protocol 

Description Number of cycle Time Temperature (ºC) Cycles 

Activation 1 X 10 min 95 First cycle 

denaturation 

40 X 

15 s 95  

annealing 30 s 59-60-61 

(depend on related gene) Second cycle 

extension 30 s 72  

Melting curve preparation 51 X 10 s 65-95 Third cycle 

 

 نتایج 

ميزان اندازه  منظور  به   RNAاستخراج    از  پس       گيري 

آن،  ميزان  و  شده  استخراج  RNAغلظت     مورد   خلوص 

  که   داد  نشان  از نانودراپ  حاصل  نتایج  .  گرفت   قرار  ارزیابي

تایم    ریل   آزمایشات   جهت  استخراج شده  هاي   RNAکيفيت  

qPCR   مناسب بررسي    جهت   PCRواکنش    .  است   بسيار 

 . اجرا گردید  پرایمرها  بودن  اختصاصي  و  دمایي  خصوصيات

  هاي ژن  براي  PCRمحصول    الكتروفورز  از  حاصل  نتایج

 Fig  درو کاتاالز    یسموتازديدسوپراکس  هايآنزیم،  بتااکتين

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

بررسي  qPCRتایم    ریل   تكنيك  نظر،   ي هاژن  بيان   جهت 

 گردید.  اجرا موردنظر

 

 
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 
 

 Tableي کبد در  اکسيدانآنتيي  ها ژناثر تيمارها بر بيان      

است.   4 شده  روش      آورده  براساس  داخل جدول  اعداد 

 ,Olesenارائه شده است )  (Arbitrary unit)واحد اختياري  

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

بقيه  شودميگرفته   سنجيده    يو  آن  به  نسبت  تيمارها 

کاتاالز    سوپراکسيددیسموتاز و  هايآنزیم بيان ژن      .شودمي

تغذ گروه  و  یهدر  با  تغذ  E  یتامينشده  گروه    با   شده  یه، 

خرفه و    ياهشده با گ   یه، گروه تغذيوحش  يپسته  يعصاره
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و    يوحش  يپسته  يعصارهاز    يبيشده با ترک   یهتغذگروه  

در    یشافزا  یناست و ا  یافتهخرفه نسبت به کنترل افزایش  

  ي در همه   (.  P<  0/ 01)  باشدمي  دارمعنيدرصد    1سطح  

-يشب    وجود دارد.  دارمعنيها نسبت به کنترل تفاوت  گروه

ترک   دارمعنيتفاوت    ترین به    ي پسته   يعصاره  يب مربوط 

 ,T1, T2و    T4)  هاگروه  یر که با سا  باشدميو خرفه    يوحش

T3ن ميانگين    Table 4طبق      .دارد  دارمعنيتفاوت    يز( 

 یهدر گروه تغذ  یسموتازديدسوپراکس  یمتغييرات بيان ژن آنز

و با  با    E  یتامينشده  تغذ21/1برابر  گروه  در  شده   یه، 

 ياه شده با گ  یه، در گروه تغذ1/ 57 يوحش يپسته يعصاره

تغذ  و  1/ 4خرفه   گروه  ترک  یهدر  با    ي عصارهاز    يبيشده 

به ميانگين تغييرات    ت واحد نسب  3و خرفه    يوحش  يپسته

در نظر گرفته شد، افزایش   1 يمارهات يهمه يکنترل که برا

  باشد مي  دارمعني درصد    1در سطح    یشافزا   یناست و ا  یافته

(01 /0>P  .)  همه تفاوت  گروه  يدر  کنترل  به  نسبت  ها 

مربوط به    دارمعنيتفاوت    ترینيشب  وجود دارد.    دارمعني

  یر که با سا  باشدمي  رفهو خ  يوحش  يپسته  يعصاره   يب ترک 

 .شتدا دارمعنيتفاوت  يزن تيمارها

 
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) 

Purslane 

(T4) 
Wild pistachio 

(T3) 
vitamin E 

(T2) 

Control 

(T1) 
Gene name 

a 4.0033 b 2.4033 b 2.5733 b 2.2133 c 1.00 Superoxide dismutase (SOD) 
a 3.9100 b 2.2000 b 2.4933 b 1.8133 c 1.00 Catalase (CAT) 

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) 

 

 یهکاتاالز در گروه تغذ  یمميانگين تغييرات بيان ژن آنز    

و با  با    E  یتامينشده  تغذ،    0/ 81برابر  گروه  شده   یهدر 

 ياه شده با گ  یه، در گروه تغذ1/ 49 يوحش يپسته يعصاره

تغذ  1/ 2خرفه   گروه  در  ترک  یهو  با    ي عصارهاز    يبيشده 

خرفه    يوحش  يپسته ميانگين    2/ 91و  به  نسبت  واحد 

در نظر گرفته شد،   1  يمارهات  يهمه  يبرا  هتغييرات کنترل ک 

 دار معنيدرصد    1در سطح    یشافزا  یناست و ا  یافته افزایش  

همه  (.  P<0/ 01)  باشدمي کنترل گروه  يدر  به  نسبت  ها 

دارد.    دارمعنيتفاوت    دارمعني تفاوت    ترینيشب  وجود 

 باشدميو خرفه    يوحش  ي پسته   يعصاره  يب مربوط به ترک 

 دار معني تفاوت    يز( نT1, T2, T3و    T4)  هاگروه  یرکه با سا

 . دارد

 

 بحث 

در       گرمایي  رادیكال هاجوجهتنش  توليد  گوشتي  ي 

افزایش   بدن( را در  ROSسوپراکسيد و اکسيژن واکنشگر ) 

هاي اکسيداتيو،  در محيط  (.  Mujahid et al. 2006)  دهدمي

محسوب   طبيعي  فرایند  یك  آزاد  رادیكال     . شودميتوليد 

افزودني ویژگياغلب  بودن  دارا  دليل  به  گياهي  هاي  هاي 

اکسيداتيو اکسيدانآنتي پایداري  بهبود  با  قادرند  عمر    ،ي 

این ترکيبات ممكن است    ها را افزایش دهند.  نگهداري آن

ایمني، مقاومت پرنده را  از طریق تحریك مستقيم سيستم  

 (.  Durape, 2007ها بهبود بخشند )در برابر بيماري

از    در یكى  سوپراکسيددیسموتاز  گرمایى،  تنش  شرایط 

چربىآنزیم  پراکسيداسيون  با  مقابله  براى  مهم  هاى  هاى 

را در   HOو  O2هاى آزاد مانند است و توليد رایكال ء غشا

ها، غلظت این  اکسيدانآنتى  دهد.  ها کاهش مىخون و بافت 

 دهندى تحت تنش افزایش مىهاجوجهآنزیم را در خون  

(Kucuk et al. 2003  .)    همراه به  سوپراکسيددیسموتاز 

آنت دفاع  در  کاتاالز  و  پراکسيداز  کسيدانى  ايگلوتاتيون 

 .Altan et al)  ى تحت تنش اهميت زیادى داردهاجوجه

مانند   اکسيدانآنتي  هايآنزیم   يت فعال  .  (2003

https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide_dismutase
https://en.wikipedia.org/wiki/Superoxide_dismutase
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گلوتاتSOD)  یسموتاز ديدسوپراکس و   يدازپراکس   يون ( 

(GSH-PX در )در   يتحت تنش حرارت يگوشت   يهاجوجه

  يش ب  يمنف  يامدهايکوتاه مدت جهت محافظت سلول از پ

افزا  يهارادیكالاز حد    .Lin et al)  است   یافته  یشآزاد 

2006).   

کارگيري گياهان دارویي در  ه  تحقيقات زیادي در مورد ب    

گزارش  جهت غلبه بر اثرات مضر تنش حرارتي  جيره طيور  

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

Zamzami et al. 2015; Ghorbani et al. 2014; Shirali et 

al. 2015)  .  با نتایج دیگر  در این تحقيق  دست آمده  ه  نتایج ب

دارد همخواني  داد      .محققين  نشان  هنگام  تحقيقات  به 

از     در   مرزنجوش و زردچوبهضروري    ي هاروغناستفاده 

حرارت  يگوشت  يهاجوجه  يجيره تنش   31)  يتحت 

  یم و آنز  یسموتازد  يدسوپراکس  یمآنز  ژن  يان، ميزان ب(يروزگ 

  يد سوپراکس  یمآنز  يت و فعال  یشافزا  يهدر قلب و کل  االزکات

کل   یسموتازد کبد،  افزا   يهدر  قلب    است  یافته  یشو 

(Akbararian et al. 2014)  .    همچنين نشان داده شده است

ي  هاد بيان ژنتوانميي گياهي همچون بتایين  هاافزودنيکه  

آنزیم ماليك  و  سنتاز  تحت    اسيدچرب  دهد  أترا  قرار  ثير 

(Radpoor et al. 2017  .)  آزمایش  از   حاصل نتایج  Vakili  

  200  از  استفاده  که  داد  نشان  2014در سال    Zakizadehو  

عصارهميلي جوجه  خرفهي  گرم    گوشتي   هايخروس  در 

  و   PNOCژن    بيان  دارمعني  افزایش  سبب   راسي  سویه

مي  گردید،  NPYژن    بيان  دارمعني  غير  افزایش  توان لذا 

 نوروپپتيدهاي   يهاژن   بيان  افزایش  در  را  خرفهي  عصاره

 . دانست  ثرؤ م  اشتها افزاینده

  ي درصد پودر خرفه در جيره   2و    1از سطوح  استفاده      

هاي گوشتي نشان داد که فعاليت آنزیم سوپر اکسيد  جوجه

درصد پودر  2 باهاي تغذیه شده جوجهدر دیسموتاز خون 

 ي در مطالعه  تر از گروه شاهد بود. درصد بيش  27/ 7خرفه  

مالون دي از این محققين غلظت  استفاده  به هنگام  آلدهيد 

بود.  یافته  کاهش  خرفه  پودر  مختلف    سطوح 

آلدهيد فراورده نهایي پراکسيداسيون ليپيدها است  ديمالون

فعال   و وسعت پراکسيداسيون ليپيدها توسط انواع اکسيژن

مالون سطوح  روي  از  اندازهديرا  ميآلدهيد   کنند گيري 

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

ي نظير مالتونين و گلوتاتيون  اکسيدانآنتيترکيبات مختلف  

 اکسيداني هستنداین ترکيبات داراي فعاليت آنتي  که  است 

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

از سطوح    شدهش  رگزاهمچنين       استفاده  هنگام  به  که 

در  وحشي    يبرگ پسته  ي درصد عصاره  0/ 3و    0/ 2،  0/ 1

واکنشجوجه  ي جيره مواد  غلظت  گوشتي،  با  هاي  پذیر 

شده در فریزر کاهش   تيوباربيتوریك اسيد گوشت نگهداري

یافت. افزایش  آن  آب  نگهداري  ظرفيت  محققين     و  این 

آنتي ترکيبات  حضور  علت  به  که  بودند  اکسيداني  معتقد 

در عصاره پسته  ي)فنلي(  اکسيداسيون  وحشي  ي برگ  از   ،

ب  يغشا ممانعت  آمده  ه  سلولي  ساختار پس      است.عمل 

حفظ شده و ظرفيت نگهداري آب در بافت گوشت   يغشا

است.   رفته  واکنش  باال  مواد  غلظت  با  همچنين  پذیر 

آلدهيد است ديگر غلظت مالونتيوباربيتوریك اسيد که بيان

اکسيداني باالي برگ  کاهش یافته که داللت بر خواص آنتي

 . (Kordzangeneh et al. 2018) بنه دارد

و همكاران   Ordounyاز تحقيق    نتایج حاصل توجه به    با    

پسته(2017) برگ  مي  ي،  یك  وحشي  عنوان  به  تواند 

هاي کبدي افزودني گياهي با خاصيت کاهندگي ميزان آنزیم 

-کلسترول در جيره  LDL  گليسرید وو همچنين کاهش تري

 . طيور مورد استفاده قرار گيرد ي

حاضر، افزودن    يمطالعه  یج با توجه به نتا  ي به طور کل    

به خصوص   يعصاره   ي،وحش  يپسته  يعصاره و  خرفه 

  يان بر ب   يگوشت  يهاجوجه  ييرهدو به ج  یناز ا  يمخلوط

آنزهاژن ت  یسموتازد  يدسوپراکس  یمي  کاتاالز    ير ثأو 

عصاره    داشت.  يدارمعني و    يوحش  يپسته  يمخلوط 

 ژن را شامل شد.   يانب يزانم ترینيشخرفه ب يعصاره

وحشي و    يپسته  ياستفاده همزمان عصارهبا    بنابراین     

و    یسموتازديدسوپراکسهاي  خرفه که سبب افزایش بيان ژن

مرغ   جگر  در  استرس    توانمي  گرددميکاتاالز  اثرات 

داد.   کاهش  را  ت  یيدارو   ياهانگ   ینا  اکسيداتيو    ير ثأبا 

غلبه    یيبد تنش گرما   یطخود توانستند بر شرا  ياکسيدانآنتي

http://asj.areo.ir/?_action=article&au=102400&_au=Mina++Raeisi
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  يان ب  يرا که باعث القا  یيتنش گرما  يمنف  يراتثأکرده و ت

کاتاالز    یسموتازد  يدسوپراکس   هايآنزیمي  هاژن  يانب و 

 ياهان گ   ینبا استفاده از ا   يجه نت  در  را کاهش دهند.    شودمي

و    گيرييشپ  یطشرا  یندر ا  يسلول  يب از آس  يمبتوان  یدشا

اساس    ینو بر ا  يمکن  يريبعد از آن جلوگ  يهم از عوامل منف

در   ياکسيدانآنتيبهبود دفاع    يبرا  یيدارو  ياهاناز گ   فادهاست

تغ حرارت  يناش  ييراتبرابر  استرس    ي هاجوجهدر    ياز 

 . شودمي يشنهادپ يگوشت
 

 تشکر و قدردانی
  عمل ه  ب  تشكر  نمودند  مينأت  را   تحقيق  این  يهزینه  که  خوزستان  طبيعي  منابع  و  کشاورزي  علوم  دانشگاه  پژوهشي  مسئولين  از    

همكاري  حسيني کارشناس محترم آزمایشگاه مرکزي دانشگاه که در انجام آزمایشات ریل تایم همچنين از آقاي مهندس  .آیدمي

 نمودند کمال تشكر را داریم.
 

 تعارض منافع 

 . گونه تعارض منافعي ندارند دارند که هيچم ميالبدینوسيله نویسندگان مقاله اع     
 

 منابع مالی 

تأمين   خوزستان  طبيعي  منابع  و  کشاورزي  علومتوسط دانشگاه  کارشناسي ارشد    ينامهمنابع مالي این پژوهش در قالب پایان    

 . 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. 
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