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چکیده
 در بافتهای کبد و پانکراس جوجههای گوشتی تغذیه شده با سطوحβ-Actin این پژوهش بهمنظور بررسی میزان بیان ژن آمیالز و
 درصد میوه22  و11  قطعه جوجه گوشتی با جیره شاهد (بدون میوه بلوط) و جیرههای حاوی264  تعداد.مختلف میوه بلوط انجام شد
 قطعه جوجه بهطور تصادفی انتخاب و نمونهگیری از بافت6 ، از هر تیمار آزمایشی، در پایان دوره آغازین و پایانی.بلوط تغذیه شدند
 نیز بهمنظورBestkeeper 2004  از نرمافزار. استفاده شدSAS  وREST  جهت آنالیز بیان ژن از نرمافزارهای.پانکراس و کبد انجام شد
 سن و تیمارهای آزمایشی قرار، تحت تأثیر عوامل جنسβ-Actin  نتایج نشان داد که ژن. استفاده شدβ-Actin بررسی پایداری بیان ژن
 ژن آمیالز پانکراس درmRNA  سطح، روزگی21  در سن. بنابراین از آن بهمنظور نرمال سازی دادههای بیان ژن استفاده شد،نگرفت
 اختالف، روزگی42  در سن.)P<2/21(  بهطور معنیداری باالتر بود، درصد نسبت به گروه شاهد11 جوجههای گوشتی تیمار
 درصد میوه22  تغذیه جوجهها با جیره حاوی،) همچنینP>2/21( معنیداری از نظر میزان بیان ژن آمیالز کبد و پانکراس مشاهده نشد
 نتایج این بررسی نشان داد بیان ژن آمیالز پانکراس در گروه، بهطور کلی.)P<2/21(  موجب افزایش وزن نسبی پانکراس شد،بلوط
 بیان ژنها تحت تأثیر، در سایر موارد. روزگی افزایش معنیداری را نشان داد21  درصد میوه بلوط در سن11 تغذیه شده با جیره حاوی
.تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند
.mRNA ،β-Actin ، میوه بلوط، سن، آمیالز:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This study was conducted to determine the amylase gene expression in liver and pancreas tissues of broiler chicks fed
with two levels of oak acorn (OA) fruit. A total of 264 broiler chicks were fed a control diet (without oak) and diets
containing 15 and 20% OA. At the end of starter and finisher period, 6 birds from each treatment were randomly
selected and Tissue samples were taken from their pancreas and liver. REST and SAS software were used to analyze
gene expression. The 2004 Bestkeeper software was also used to determine the sustainability of β-Actin gene
expression. Results showed that β-Actin gene was not affected by sex, age and experimental treatments. Thus, it was
used to normalize the gene expression data. At 21d of age, the level of mRNA of the pancreatic amylase gene was
significantly higher in broilers fed with 15% OA compared to the control group (p<0.05). On d 42, significant
differences in expression of liver and pancreas amylase gene were not observed (p>0.05). Also, feeding birds with
diet containing 20% OA increased the relative weight of pancreas (p<0.05). In conclusion, the results showed that
amylase gene expression in birds fed diets containing 15% OA significantly increased at 21d of age. In other cases,
genes expression was not influenced by experimental treatments.
Keywords: Age, Amylase, β-actin, mRNA, Oak acorn.
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مقدمه
امروزه گوشت مرغ بهدلیل ارزش تغذیهای باال ،هضم
آسان ،میزان کلسترول پایین و نیز ارزان بودن نسبت
به گوشت قرمز ،مورد تقاضای بیشتر مصرفکنندگان
قرار گرفته است .بنابراین تأمین این منبع پروتئینی،
یکی از چالشهای مهم پیشروی صنعت پرورش طیور
با توجه به هزینه باالی خوراک مصرفی میباشد.
استفاده از منابع تغذیهای جدید ،ارزان قیمت ،و در
دسترس ،امروزه یکی از موضوعات مورد بحث
متخصصین و محققین میباشد .استفاده از منابع جدید
تغذیهای ،نیازمند بررسی و شناخت تمامی مزیتها و
معایب احتمالی میباشد تا بتوان در زمان استفاده،
بیشترین بهرهوری و کمترین خطر و اختالل را به
همراه داشت .بررسی تغییرات بیان ژنها و کنترل
خوراک مصرفی ،قطعأ به حفظ سالمت ،بهبود عملکرد
و افزایش سطح تولید کمک خواهد کرد .یکی از
خوراکهای جایگزین که مورد توجه پرورشدهندگان
قرار گرفته است ،میوه بلوط میباشد که  79تا 05
درصد آن را نشاسته تشکیل میدهد ( Bouderoua et
 .)al., 2009از طرفی این میوه حاوی مقادیر قابل
توجهی از ترکیبات فنلی مانند تاننها ( Manach et
 ،)al., 2004گالیک اسید ،االجیک اسید و مشتقات
گالویل یا هگزا هیدروکسی دی فنوئیل میباشد
( .)Rakic et al., 2006از ویژگیهای قابل تمایز تاننها
از دیگر ترکیبات فنلی ،توانایی تشکیل کمپلکس
نامحلول با ترکیبات مغذی جیره از جمله پروتئینها،
کربوهیدراتها و آنزیمهای گوارشی میباشد که با
رسوب آنها ،موجب کاهش قابلیت هضم مواد خوراکی
میشوند ( Mueller-Harvey, 2006; Santos-Buelga
 .)& Scalbert, 2000تاننها موجب آسیب به برخی از
اندامهای داخلی بدن مانند کبد ،معده ( Kumar et al.,
 )2007و پانکراس میشوند و با اختالل در فعالیت
آنزیمهای هضمکننده نشاسته ،قابلیت هضم غذا و
انرژی مصرفی را کاهش میدهند (.)Bravo, 1998
همچنین ترکیبات فنلی تنظیمکننده بیان ژن هستند
و میتوانند فعالیتهای آنزیمی و رونویسی را تغییر
دهند (.)Kumari & Jain, 2012
نشاسته منبع اصلی انرژی در جیره طیور است که

حدود  75درصد خوراک را تشکیل میدهد .هیدرولیز
نشاسته غالباً توسط فعالیت آمیالز پانکراس در دوازدهه و
ژوژنوم انجام میشود که اغلب پیوندهای گلیکوزیدی
 7-1در آمیلوز و آمیلوپکتین را هیدرولیز میکند
( .)Lehmann & Robin, 2007با توجه به اهمیت آنزیم
آمیالز در کنترل متابولیسم و هضم نشاسته ،شناسایی
تغییرات بیان این ژن الزم میباشد .لذا هدف از این
مطالعه بررسی بیان ژن آمیالز در بافت پانکراس و کبد
جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای حاوی  10و
 05درصد میوه بلوط در سنین  01و  70روزگی و ارتباط
آن با وزن نسبی پانکراس و کبد بود.
استفاده از ژن مرجع مناسب ،کاربردیترین راهکار
برای نرمال سازی دادههای حاصل از Real time PCR
است ( .)Han et al., 2010در مطالعات ارزیابی
تغییرات بیان ژنها ابتدا باید بیان ژن مرجع مورد نظر
در شرایط آزمایشی بررسی شود و در صورت عدم
تغییر بیان ژن ،بهعنوان استاندارد داخلی مورد استفاده
قرار گیرد .با توجه به اینکه در اغلب مطالعات
مولکولی بدون توجه به جنس حیوان و نوع بافت مورد
مطالعه ،از ژن  β-Actinبهعنوان استاندارد داخلی
استفاده میشود ،بنابراین در این پژوهش تأثیر تفاوت
جنسی ،تیمارهای آزمایشی و سن بر بیان ژن β-Actin
در بافت کبد و پانکراس جوجههای گوشتی مورد
مطالعه قرار گرفت تا رهنمودی برای محققین در به
کارگیری استاندارد داخلی مناسب ارائه گردد.
مواد و روشها
تعداد  007قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه کاب
 055بهصورت تصادفی به سه گروه آزمایشی اختصاص
داده شد که در آن ،گروه  1به عنوان شاهد با جیره بر
پایه ذرت-کنجاله سویا (بدون استفاده از میوه بلوط) و
گروههای  0و  9به ترتیب با جیره حاوی  10و 05
درصد میوه بلوط تا سن  70روزگی تغذیه شدند .میوه
بلوط بدون هیچگونه تغییری در میزان درصد دیگر
مواد خوراکی جیره ،جایگزین ذرت شد .هر گروه دارای
 7تکرار و هر تکرار شامل  00قطعه جوجه (مخلوط نر
و ماده) بود .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی (با
مدل  Y=µ+Ai+eijکه  µمیانگین Ai ،اثر تیمار و eij
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اثرات باقیمانده) انجام شد .جیرههای آزمایشی با
نرمافزار  UFFDAو بر اساس توصیههای NRC
( ،)1994تنظیم شدند.
میزان ماده خشک ،پروتئین ،فیبر ،عصاره فاقد
ازت ،عصاره اتری ،خاکستر و تانن کل موجود در میوه
بلوط مورد استفاده در این پژوهش بهترتیب ،31/99
 1/90 ،10/10 ،00/70 ،0/01 ،0/09و  0/51درصد
بود .در پایان دوره  01و  70روزگی ،از هر گروه بهطور
تصادفی  0قطعه جوجه ( 9قطعه مرغ 9 ،قطعه
خروس) انتخاب و پس از ثبت وزن زنده (با ترازوی
دیجیتالی با دقت  0گرم) ،کشتار شدند .پانکراس و
کبد هر جوجه بهطور کامل جدا و توزین (با ترازوی
دیجیتال با دقت  5/551گرم) شدند .سپس 155
میلیگرم از هر بافت با استفاده از تیغ استریل جدا و
مراحل استخراج  RNAکل طبق دستورالعمل کیت
استخراج  TRIzolشرکت دناژن تجهیز انجام شد.
کمیت و کیفیت  RNAاستخراجی به ترتیب با استفاده
از  UVاسپکتروفتومتری و ژل آگارز  1درصد مورد
بررسی قرار گرفت .واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
بهمنظور ساخت قطعات ژنومی  cDNAبا استفاده از
مسترمیکس لیوفیلیزه بایونیز شرکت تکاپوزیست و
05 C
 10 Cبرای  1دقیقه ،دمای ͦ
تحت شرایط دمای ͦ
 30 Cبرای  0دقیقه انجام شد.
برای  05دقیقه و دمای ͦ
توالی نوکلئوتیدی آغازگرهای اختصاصی (ساخت
شرکت تکاپوزیست) در جدول  1آورده شده است.
واکنش  Real Time PCRبا استفاده از کیت
( SYBR-Green PCR Master Mixشرکت فرمنتاز) و
دستگاه  BIO RAD CFX, 96انجام شد .برای هر
نمونه دو تکرار در نظر گرفته شد و مخلوط واکنش
( 15میکرولیتر) شامل  7میکرولیتر مسترمیکس
جدول  .1مشخصات آغازگرهای مورد
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سایبرگرین 9 ،میکرولیتر آب 0 ،DNase Free
میکرولیتر  cDNAسنتزشده 5/0 ،میکرولیتر آغازگر
رفت و  5/0میکرولیتر آغازگر برگشت ( 15پیکومول)
بود .برنامه حرارتی مورد استفاده برای واکنش Real
 time PCRژن  β-Actinدر مرحله واسرشتهسازی،
یک چرخه  30 °Cبه مدت  0دقیقه بود و در ادامه 70
چرخه شامل مرحله واسرشتهسازی (دمای  30 °Cبه
مدت  95ثانیه) ،اتصال آغازگرها (دمای  00 °Cبه
مدت  95ثانیه) و بسط آغازگرها (دمای  90 °Cبه
مدت  95ثانیه) تکرار گردید (.)Yang et al., 2013
برنامه حرارتی ژن آمیالز نیز شامل دمای  30 °Cبه
 30 Cبه
مدت  1دقیقه 73 ،چرخه در شرایط دمایی ͦ
 90 Cبرای
 00 Cبه مدت  05ثانیه و ͦ
مدت  15ثانیهͦ ،
مدت زمان  05ثانیه بود ( .)Jiang et al., 2008از
نرمافزار  )Pfaffl et al., 2004( Bestkeeper 2004و
 )SAS, Institute, 2003( SAS 9.1بهمنظور بررسی
پایداری و اثر عوامل آزمایشی بر بیان ژن β-Actin
استفاده گردید .مقایسهی بیان ژن آمیالز بین
تیمارهای آزمایشی با استفاده از نرمافزار REST,
 2009, V2.0.13و براساس تفاوت  -nبرابری بیان ژن
آمیالز در جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیرههای
حاوی  10و  05درصد میوه بلوط نسبت به جوجههای
گوشتی گروه شاهد محاسبه گردید ( Pfaffl et al.,
 .)2002مقایسهی میانگین دادهها نیز با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  0درصد
و با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .آزمون ارتباط
پارامتریک پیرسون نیز بهمنظور بررسی همبستگی
بین مقدار  mRNAژن آمیالز و وزن نسبی بافتها
مورد استفاده قرار گرفت .سطح معنیداری تستهای
آماری  P<5/50در نظر گرفته شد.
استفاده در واکنشهای Real-Time PCR

Table 1. Properties of Primers used in Real-Time PCR
Reference

)Amplicon Length (bp

Yang et al, 2013

139

Wen et al, 2012

184

)’Sequence (5’-3

Accession Number

Gene

NM_205518

β-Actin

CTGTGCCCATCTATGAAGGCTA
ATTTCTCTCTCGGCTGTGGTG

GACGGTCAGCCTTTCTCA
NM_001001473
TACACGCACTGCCTTCCT

Amylase
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نتایج و بحث
محصول تکثیری هر ژن بر روی ژل آگارز  1درصد
بارگذاری شد و تکثیر قطعات اختصاصی و عدم حضور
محصوالت غیر اختصاصی (پرایمر دایمر) تأیید شد
(شکل .)1
نتایج حاصل از بررسی تفاوت جنسی در بیان ژن
 β-Actinنشان داد که جنس تأثیری بر میزان بیان ژن
 β-Actinبافت کبد و پانکراس جوجههای گوشتی
ندارد (شکل  ،0دادهها بهصورت  Mean±SEMارائه
شدهاند) ،در حالی که محققان دیگر تفاوتهای وابسته
به جنس در بیان ژن  β-Actinرا گزارش نمودهاند
(.)Verma & Shapiro, 2006
همچنین دادههای توصیفی ژن  ،β-Actinبا
نرمافزار  Bestkeeper 2004مورد بررسی قرار گرفت.
انحراف استاندارد کمتر از یک ( )Pfaffl et al., 2004و
ضریب تغییرات پایین نشاندهنده آن است که ژن
 β-Actinتحث تأثیر تیمارهای آزمایشی و حتی
افزایش سن قرار نگرفت (جدول  .)0عدم معنیداری
تأثیر فاکتورهای مختلف بر بیان این ژن ،نشاندهنده
پایداری بیشتر آن بهخصوص در بافت پانکراس
جوجههای گوشتی میباشد .اگرچه برخی از محققان
گزارش کردند که بیان ژن  β-Actinتحت تأثیر عوامل

Liver

متعددی نظیر هورمونها و عادتهای غذایی قرار
میگیرد ( ;Janovick-Guretzky et al., 2007
.)Yamada et al., 1997
در این مطالعه بیان ژن  β-Actinدر بافت کبد
جوجههای گوشتی  70روزه بهطور قابل توجهی باالتر
از بیان این ژن در بافت پانکراس همان جوجهها
( )CP 01/10 < CP 09/10بود (جدول  .)0این نتایج
با گزارشهای قبلی مبنی بر یکسان بودن و عدم تغییر
بیان این ژن در بافتهای مختلف موش ( Bustin,
 ،)2000; Radonic et al., 2004همخوانی ندارد .این
پژوهش برای اولین بار روی طیور انجام شد و نشان
داد که ژن  β-Actinتحت تأثیر شرایط آزمایشی،
تیمارهای غذایی (میوه بلوط) و شرایط فیزیولوژیک
(سن و جنس) قرار نگرفت ،بنابراین به عنوان ژن
مرجع مناسب برای نرمال کردن دادههای بیان ژن
استفاده شد.
نتایج اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی پانکراس
(شکل  )9نشان داد که جوجههای تغذیه شده با جیره
غذایی حاوی  05درصد میوه بلوط تا سن  70روزگی،
افزایش معنیداری از نظر وزن نسبی پانکراس داشتند
( ،)P<5/50اما وزن بافت کبد تحت تأثیر تیمارهای
مختلف آزمایشی قرار نگرفت (.)P>5/50

Pancreas

190bp

شکل  .1الکتروفورز ژل آگارز محصول  PCRژن آمیالز،

مارکر M100

Figure 1. RT-PCR results of Amylase gene, Ladder: M100
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 در بافت پانکراس و کبد جوجههای گوشتی نر و مادهβ-Actin  مقایسه بیان ژن.0 شکل
.) میباشدP<5/50 (حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
Figure 2. The Comparison of Actin-β gene expression in pancreas and liver tissues of male and female broilers
(different letters indicate a significant difference of P<0.05).

β-Actin  دادههای توصیفی ژن.0 جدول
Table 2. Descriptive statistics of β-Actin gene
Pancreas
N
Geometric Mean [CP]
Arithmetic Mean [CP]
Minimal Value [CP]
Maximal Value [CP]
Standard Deviation [± CP]
Coefficient of Variance [% CP]
*Min [x-fold]
*Max [x-fold]
*SD [± x-fold]

Day 21
18
22.57
22.61
19.57
25.59
0.89
3.95
-8.01
8.10
1.86

Day 42
18
27.82
27.83
26.01
29.10
0.66
2.37
-3.50
2.43
1.58

Liver
Day 42
18
21.86
21.89
20.14
24.11
0.98
4.48
-3.29
4.76
1.97

 کمترین حد بیان و بیشترین حد بیان دادههای موجود در یک گروه نسبت به میانگین دادهها:Max [x-fold]  وMin [x-fold]*
 انحراف استاندارد حد بیان:SD [± x-fold]*
* Min [x-fold] and Max [x-fold]: the extreme values of expression levels expressed as an absolute x-fold over- or under-regulation coefficient.
SD [± x-fold]: standard deviation of the absolute regulation coefficient.

 روزگی70  اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی پانکراس و کبد در سن.9 شکل
. درصد میوه بلوط05  جیره حاوی:20% ، درصد میوه بلوط10  جیره حاوی:15% ،) جیره شاهد (بدون بلوط:0%
.) میباشدP<5/50 (حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
Figure 3. Effect of treatments on relative weight of pancreas and liver at 42 d of age
0%: control diet based on corn-soybean meal, 15%: diet containing 15% oak acorn, 20%: diet containing 20% oak acorn.
(different letters indicate a significant difference of P<0.05).

( با وجود تانن در روده باشد
 در این پژوهش تیمارهای آزمایشی.)Scalbert, 2000
بر وزن نسبی کبد اثر معنیداری نداشت که با نتایج
Rezaei & Semnaninejad, 2016; ( پژوهشهای دیگر
. مطابقت دارد،)Bouderoua et al., 2009
بیان ژن آمیالز کبد بین گروههای مختلف تفاوت
Santos-Buelga &

تاننها با تشکیل کمپلکسهای غیرقابل هضم
 باعث مهار فعالیت آنزیمهای گوارشی،آنزیم-تانن
میشوند و هرگونه اختالل در عمل آنزیمها باعث فعال
شدن بیرویه پانکراس و بزرگ شدن غیر طبیعی آن
 همچنین افزایش وزن نسبی.)Bravo, 1998( میشود
پانکراس میتواند بهدلیل پاسخ رشد تطبیقی در ارتباط
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معنیداری نداشت و در تیمارهای  10و  05درصد
کاهش غیر معنیداری را نشان داد ( ،P<5/50جدول
 .)9با توجه به اینکه کبد از اندامهای حساس بدن در
برابر هر گونه مسمومیت میباشد ،میتوان چنین
تفسیر نمود که مواد ضد تغذیهای موجود در بلوط
مورد استفاده در این پژوهش به میزانی نبوده که برای
جوجهها مسمومیت ایجاد کند و باعث التهاب کبد
شود )1983( Sell & Rogler .گزارش کردند که سطح
آنزیمهای کبدی در جوجههایی که با جیره حاوی
مقدار زیادی تانن تغذیه شده بودند ،افزایش یافت .این
محققین اظهار داشتند که این افزایش بهدلیل فعالیت
سمزدایی تانن به وسیلهی کبد میباشد.
در سن  01روزگی بیان ژن آمیالز پانکراس در
تیمار  10درصد نسبت به گروه شاهد افزایش
معنیداری را نشان داد ( .)P<5/50در سن  70روزگی،
تفاوت معنیداری از نظر میزان بیان ژن آمیالز
پانکراس بین جوجههای گوشتی مشاهده نشد ،اگر چه
بیان ژن آمیالز در تیمار  05درصد میوه بلوط ،کاهش
غیر معنیداری را نشان داد (جدول .)9
نتایج قبلی ما نشان داد ،جوجههایی که از جیره
حاوی  10درصد میوه بلوط به مدت  01روز استفاده
کردند ،مصرف خوراک باالتری داشتند ( Moradalipour
 .)et al., 2018بنابراین میتوان چنین تفسیر نمود که
با افزایش مصرف خوراک و به دنبال آن دریافت مقادیر
بیشتری از نشاسته ،بیان ژن آمیالز در این تیمار
افزایش معنیداری داشته است .در واقع با افزایش
مقدار مصرف نشاسته ،جوجهها قادر به افزایش ترشح
آلفا آمیالز پانکراس هستند (Xu et al. .)Moran, 1985

( )2006گزارش کردند که با مصرف خوراک حاوی
مقادیر کمتر نشاسته ،فعالیت آمیالز پانکراس کاهش
مییابد .میزان ترشح هر کدام از آنزیمهای هضمی ،نوع
و میزان سوبسترا را در مواد غذایی تخمین میزند
بنابراین سنتز آنزیمهای پانکراس توسط ترکیب و
مقدار خوراک تنظیم میشود (.)Brannon, 1990
در این پژوهش غلظت کم تاننهای جیره (10
درصد میوه بلوط) ،بیان ژن آمیالز پانکراس را افزایش
داد ( 01روزگی) .در حالی که غلظتهای باالی تانن
خوراک ،بیان ژن آمیالز را بهطور غیر معنیداری
کاهش داده و با کاهش فعالیت این آنزیم ،احتماالً
هضم نشاسته هم کاهش مییابد .چنین آثار مضر
تاننها روی هضم ممکن است در نتیجه یک کمپلکس
منظم از تعامالت بین تاننها و سوبستراها و تعامالت
بین تاننها و آنزیمها باشد که تحت تأثیر شرایط درون
دستگاه گوارش قرار میگیرد ( Longstaff & McNab,
 .)1991دلیل افزایش در بیان ژن آمیالز پانکراس در سن
 01روزگی را میتوان به توسعه نیافتن دستگاه گوارش و
نیز عادت پذیر نبودن با مواد غذایی حاوی تانن هم نسبت
داد .در این پژوهش با افزایش سن جوجهها ( 70روزگی)،
تغییر معنیداری در بیان ژن آمیالز مشاهده نشد و
جوجههایی که غلظت باالیی از تانن ( 05درصد) را
مصرف کرده بودند ،با افزایش اندازه پانکراس توانستند با
مهارکنندههای آمیالز سازگاری پیدا کنند که با نتایج
تحقیقات دیگر مطابقت دارد ( ;Bouderoua et al., 2009
 .)Macri et al., 1977این در حالی است که با افزایش
سن ،فعالیت آمیالز نیز افزایش مییابد ( Mahmood et
.)al., 1997

جدول  .9بیان نسبی ژن آمیالز
Table 3. Relative expression of amylase gene
Result
UP- regulated
-

)P(H1
0.026
0.643
0.075
0.568
0.366
0.191
0.945
0.773
0.821

Expression
5.938
1.408
0.237
1.353
0.574
0.424
0.958
0.796
0.830

Treatment
15%
20%
20% to 15%
15%
20%
20% to 15%
15%
20%
20% to 15%

Age

Tissue

Day 21

Pancreas

Day 42

Pancreas

Day 42

Liver

 :15%جیره حاوی  10درصد میوه بلوط نسبت به شاهد :20% ،جیره حاوی  05درصد میوه بلوط نسبت به شاهد :20% to 15% ،جیره حاوی  05درصد میوه
بلوط نسبت به جیره حاوی  10درصد میوه بلوط.
15%: diet containing 15% oak acorn, 20%: diet containing 20% oak acorn, 20% to 15%: diet containing 20% oak acorn in comparison to diet
containing 15% oak acorn.

علوم دامی ایران ،دورة  ،05شمارة  ،1بهار 1931

پژوهشهای انجامشده بر روی خوک نشان داده است
که با افزایش سن ،فعالیت آمیالز و پروتئازهای معده به
علت افزایش در وزن بافت و فعالیت آنزیم در هر گرم
بافت ،افزایش مییابد (.)Lindemann et al., 1986
نتایج حاصل از مقایسه بیان ژن آمیالز پانکراس
نسبت به آمیالز کبد (شکل  )7نشان داد که در همه
تیمارها بیان ژن آمیالز در بافت پانکراس بسیار باالتر
از بیان این ژن در بافت کبد میباشد ( .)P<5/50این
نتایج میتواند مؤید این واقعیت باشد که پانکراس
جوجه گوشتی مکان غنی از فعالیت آمیالز بوده و
آمیالز در درجه اول توسط پانکراس تولید میشود
).)Mocharla et al., 1990
وزن پانکراس تنظیمکننده تولید و ترشح آمیالز
میباشد ( .)Wang et al., 1998تغییر در وزن پانکراس
میتواند نتیجه تفاوت در مقدار آلفا آمیالز کل باشد
( .)Swanson et al., 2000نتایج این مطالعه نشان داد که
در جوجههای گوشتی تغذیه شده با تیمار  05درصد
میوه بلوط تا سن  70روزگی ،بیان ژن آمیالز تمایل به
کاهش داشته و وزن نسبی پانکراس در این جوجهها
بهطور معنیداری افزایش یافت ،اما همبستگی بین آنها
معنیدار نبود (جدول  .)7تحقیقات گذشته نشان میدهد
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که سنتز آلفا آمیالز ممکن است باعث تأخیر در رشد
پانکراس شود ( .)Barrett et al., 2013بین بیان ژن
آمیالز پانکراس و وزن نسبی پانکراس در جوجههای 70
روزه با تیمار  10درصد ،همبستگی مثبت ،مستقیم و
شدیدی مشاهده شد ( ،)P<5/51 ،r=5/39اما بین بیان
ژن آمیالز کبد و وزن نسبی کبد همبستگی معنیداری
مشاهده نشد (جدول .)7
نتایج یک پژوهش نشان داد که مصرف میوه درخت
سال ( )Shorea robustaکه حاوی مقدار زیادی تانن
میباشد باعث کاهش فعالیت آنزیمهای تریپسین،
کیموتریپسین ،آلفا آمیالز و دیپپتیداز در روده و افزایش
اندازه پانکراس در جوجههای گوشتی شد .فعالیت
پایینتر آلفا آمیالز در پانکراس پرندگان تغذیه شده با
دانه سال ممکن است بهدلیل کاهش سنتز و ترشح این
آنزیم به روده باشد ( .)Mahmood et al., 1997طی
پژوهشی نشان داده شد که بازدارندههای پروتئاز موجود
در سویا ،ترشح آنزیمهای آمیالز ،تریپسین،
کیموتریپسین و پانکراتوپپتیداز پانکراس را افزایش ،اما
فعالیت آمیالز و تریپسین را در مجرای روده کاهش دادند
و با آزادسازی کولهسیستوکینین ،سبب بزرگ شدن
پانکراس شدند (.)Gueguen et al., 1993

شکل  .7مقایسه بیان ژن آمیالز پانکراس نسبت به آمیالز کبد در سن  70روزگی
 :0%جیره شاهد (بدون بلوط) :15% ،جیره حاوی  10درصد میوه بلوط :20% ،جیره حاوی  05درصد میوه بلوط.
(حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  P<5/50میباشد).
Figure 4. The Comparison of pancreatic amylase gene expression compared to liver amylase at 42 days of age
0%: control diet based on corn-soybean meal, 15%: diet containing 15% oak acorn, 20%: diet containing 20% oak acorn.
(different letters indicate a significant difference of P<0.05).

جدول  .7همبستگی بین بیان ژن آمیالز و وزن نسبی بافت
Table 4. Correlation between amylase gene expression and tissue relative weight
)Liver (%
Day 42
r
p-value
-0.14
0.79
0.70
0.20
0.89
0.07

)Pancreas (%
Day 42
p-value
0.73
0.007
0.48

Day 21
R
0.22
0.93
-0.36

p-value
0.43
0.16
0.99

Treatment
*r
0.40
-0.65
-0.008

0%
15 %
20 %
* r: coefficient of correlation
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پاسخ متفاوت آلفا آمیالز در پژوهشهای مختلف
ممکن است به علت تنظیم آن توسط انسولین باشد
( .)Croom et al., 1992مطالعات انجام شده بر روی
موش نیز نشان دادهاند که تاننها باعث افزایش تولید
تمام آنزیمهای گوارشی توسط لوزالمعده میشوند و
مهار آنزیمها در روده رخ میدهد ( & Griffiths
 .)Moseley, 1980اسید فیتیک نیز میتواند از طریق
تعامل با آنزیم آمیالز و یا با اتصال به کلسیم که یک
کوفاکتور برای فعالیت آمیالز است ،هضم نشاسته را
تحت تأثیر قرار دهد ( .)Yoon, 1983پژوهشهای
پزشکی نشان داد که رابطه مستقیم بین مقدار تانن
خوراک و مهار آمیالز وجود دارد ( Adetunji et al.,
 .)2013در واقع مقدار و ساختار این ترکیبات ،درجه
مهارکنندگی را تعیین میکند ( Lo Piparo et al.,
 ،)2008; McDougall et al., 2005اما باید گفت که
همه تاننها قادر به مهار آمیالز نیستند ( De Sales et
 .)al., 2012بنابراین طبق نتایج این پژوهش ،احتمال
میرود که تانن و ترکیبات فنلی موجود در سطح بلوط
مورد استفاده در جیره ( 10و  05درصد جیره) به
اندازهای نباشد که موجب بروز اثرات مضر شود ولی از
آنجایی که هدف تولیدکنندگان دام و طیور ،افزایش
سریع وزن در مدت زمان اندک میباشد ،این گونه
ترکیبات فنلی باید با احتیاط مصرف شوند.
در این پژوهش تأثیر مصرف میوه بلوط تنها در سطح
رونویسی بررسی شده است ولی احتمال میرود که
ترکیبات فنلی موجود در میوه بلوط بیشترین تأثیرات
خود را در سطوح پس از رونویسی اعمال کنندWen et .
 )2012( al.با انجام پژوهشی نشان دادند که با مصرف
مکمل آنزیمی (شامل فیتاز ،زایالناز ،سلوالز ،آلفا آمیالز و
پروتئاز) توسط مرغهای تخمگذار ،بیان ژن آمیالز
پانکراس در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت .همچنین
مصرف مکمل آنزیمی در مرغهای تخمگذار ،فعالیتهای
آنزیمی را در محتویات رودهای افزایش داد .این محققین
نشان دادند که کاهش بیان ژن آمیالز پانکراس ،با کاهش

فعالیتهای آنزیم پانکراس همراه نیست ،بنابراین بیان ژن
آمیالز نه تنها در سطح رونویسی بلکه در سطح پس از
رونویسی تنظیم میشود (.)Swanson et al., 2000
افزایش بیان ژنها در این مطالعه بیانگر افزایش پروتئین
مورد نظر نیست و نیاز به بررسی در سطح پروتئین دارد
ولی این افزایش و کاهش بیان میتواند نقطه شروع
پاسخهای مولکولی باشد.
نتیجهگیری کلی

استفاده از میوه بلوط در جیره جوجههای گوشتی تا سن
 01روزگی اگر چه باعث افزایش بیان ژن آمیالز پانکراس
در تیمار  10درصد شد ولی سبب بروز هایپرتروفی
پانکراس و کبد نشد .افزایش در بیان ژن آمیالز در این
جوجهها ،میتواند یک پاسخ سازشی در برابر مصرف
باالی خوراک حاوی  10درصد میوه بلوط باشد .استفاده
از سطوح  10و  05درصد میوه بلوط تا سن  70روزگی،
تأثیری بر بیان ژن آمیالز کبد نداشت .همچنین استفاده
از این میوه تا سن  70روزگی ،بیان ژن آمیالز پانکراس را
تغییر نداد ولی چون در جوجههای گوشتی تغذیه شده با
تیمار  05درصد ،بیان ژن آمیالز کاهش غیر معنیداری
داشت و از طرفی هایپرتروفی پانکراس مشاهده شد،
بنابراین پیشنهاد میشود برای جلوگیری از اختالل در
هضم نشاسته ،از سطوح پایینتر میوه بلوط ( 10درصد)
استفاده شود .در این مطالعه تیمارهای آزمایشی و جنس
بر بیان ژن  β-Actinدر هر دو بافت کبد و پانکراس
تأثیری نداشتند ،بنابراین ژن  β-Actinیک ژن مرجع
مناسب برای نرمالسازی دادههای حاصل از بیان ژنهای
بافت پانکراس و کبد در جوجه میباشد.
سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم میدانند از دکتر رضا
محمودی ،مدیریت پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه
علوم پزشکی یاسوج که در به انجام رسیدن این
پژوهش همکاری داشتند ،تشکر و قدردانی نمایند.
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