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 Introduction:  In this study, the expression of MUC2 gene related to immunity in Arian strain 

broiler chickens was investigated and its expression changes were investigated by adding 

different levels of lavender essential oil. 

Materials & Methods: The experiment was conducted in the form of a completely randomized 

design with 5 treatments and 4 repetitions, and each repetition included 25 pieces of chicken. 

Experimental treatments included: basic diet, basic diet containing 100 mg of probiotic, 150 

mg of antibiotic, 200 mg of lavender essential oil and 400 mg of lavender essential oil. In order 

to investigate the expression of the MUC2 gene, first, total RNA was extracted from the 

genome part of the intestinal tissue of chickens of different treatments, and after making cDNA 

from the samples, the expression of the gene was analyzed using Real Time PCR method. The 

findings were analyzed using the GLM method of SAS statistical software (9.1) and the mean 

of the treatments were compared using Duncan's test. 

Results:  The results showed that the expression of MUC2 gene in intestinal tissue increased, 

but there was no significant difference in different levels of treatments. The findings of this 

study showed that the response to sheep red blood cells, immunoglobulin G and 

immunoglobulin M was not affected by the treatments and the expression of the MUC2 gene 

increased in the treated broilers. Therefore, according to the fact that the use of lavender 

medicinal plant causes the development of intestinal flora and this also causes the increase of 

mucin secretion in the intestine. 

Conclusion:  Therefore, adding lavender to the diet of broiler chickens due to its probiotic role 

improves the immune system and prevents diseases such as ascites, and also causes positive 

effects on the health of the digestive system. 
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 چکیده  کلمات کلیدی
 اسطخدوس اسانس

 MUC2 ژن
 طیور

Real Time PCR  

 سطوح افزودن با آن بیان تغییرات و بررسي آرین سویه گوشتي هایجوجه در ایمني با مرتبط MUC2 ژن بیان مطالعه، این در :مقدمه 

 . گرفت قرار تحقیق مورد اسانس اسطوخدوس مختلف

 تیمارهای. گرفت انجام جهجو قطعه 25 هرتکرارشامل و تکرار 4 و تیمار 5 با تصادفي كامالً طرح درقالب آزمایش ها:اد و روشمو

اسطوخدوس  اسانس گرممیلي 200 بیوتیک، آتتي گرممیلي 150 پروبیوتیک، گرممیلي 100 حاوی پایه جیره پایه، جیره شامل: آزمایشي

 هایجوجه روده بافت ژنوم قسمت از RNA كل ابتدا MUC2 ژن بیان بررسي منظوربه. دوس بودنداسطخ اسانس گرممیلي 400و

 بررسي نسبي صورتبه Real Time PCR روش از استفاده با ژن بیان ها،از نمونه cDNA ساخت از بعد و استخراج مختلف، تیمارهای

 دانکن آزمون از استفاده با رهاتیما میانگین و تجزیه موردSAS ( 9.1) آماری افزارنرم GLM روش از استفاده با حاصله هاییافته. شد

 . شدند مقایسه

 این هاییافته .ندارد داریعنيم تفاوت تیمارها مختلف سطوح در ولي افزایش روده بافت در MUC2 ژن بیان كه داد نشان هایافتهنتایج: 

 ژن بیان و نگرفت قرار یمارهات تاثیر تحت M ایمنوگلوبولین و G گلوبولینایمنو گوسفندی، قرمز گلبول به پاسخ كه داد نشان مطالعه

MUC2 فلور توسعه باعث خدوساسط داروئي گیاه از استفاده كهاین به توجه با لذا. یافت افزایش تیمار تحت گوشتي هایدرجوجه 

 . شودمي روده در موسین ترشح افزایش سبب خود نیز امر این و روده

 و ایمني سیستم بهبود سبب پروبیوتیکي نقش دلیلبه گوشتي هایجوجه جیره به خدوسواسط افزودن بنابراین گیری:بحث و نتیجه

 .شودمي گوارش دستگاه سالمت بر مثبتي اثرات سبب چنینهم و آسیت قبیل از هایيبیماری از جلوگیری
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 قدمهم
ها کوهها و حالت خودرو در تپهاسطوخدوس گیاهی است که به       

شود، خصوصی دیده میهای بههای آن کرکوجود دارد و روی برگ

های معطر اسانس محتوی بینی،ریز ذره های بسیارها کیسهروی آن که

ها برسد، کیسه پاره و اسانس قرار گرفته است و اگر دست به برگ

این گیاه از تیره نعناعیان است. نخستین خاصیت  .شودپراکنده می

جالب و حائز اهمیت است، خاصیت ضدعفونی  ه بسیارک اسطوخدوس

مؤثر برای  داروی عنوان یکبه توانرا می بنابراین اسطخدوس .آن است

های بیوتیکآنتی مانند بیماری، در این آن و اثر کرد تجویز تیفوئید درمان

اسطخدوس عالوه بر تأثیری که روی .جدید )انواع کلرامفنیکل( است

های عمومی میکروب رد، بر استافیلوکوک و سایردا های تیفیکباسیل

های نیز مؤثر است، به این جهت این گیاه برای درمان تمام عفونت

 موسین (.1) شودمی واقع سرفه و گریپ مفید سیاه تنفس، آسم، مجاری

 خاصیت در مهمی نقش که باشدمی باال مولکولی وزن با گلیکوپروتئنی

 تولیدمثلی تنفس، گوارشی، مجاری پوششی الیه از موکوس اظتحف

 غذایی مواد جذب در بارزی نقش که دارد، هاپاتوژن ورود از جلوگیری و

 ضدباکتریایی فعالیت که است شده گزارش .دارد گوارش دستگاه در

 با مقایسه در مثبت گرم هایباکتری علیه گیاهی هایاسانس تربیش

 شدید اثرات هابررسی(. 2)است  تربیش اندکی یمنف گرم هایباکتری

 سویه 5 علیه جوش مرزن اسانس باالی بسیار سطح کشیباکتری

 ضدمیکروبی اثرات کنار در را هاجوجه فضوالت از شده جدا الکتوباسیلوس

 مخلوط یک افزودن (.3) است داده نشان پرفریژنس کلستریدیوم برعلیه

 اشرشیا سطوح سویا کنجاله -ذرت جیره به گیاهی هایاسانس تجاری

 ترتیببه گوشتی هایجوجه کوچک روده در را الکتوباسیلوس و کلی

ضد  مخلوط معینی از فعالیت شده گزارش(. 4)داد  افزایش و کاهش

 در مثبت گرم هایباکتری علیه گیاهی هایانساس تربیش باکتریایی

 هابررسی(. 2)است  تربیش اندکی منفی گرم هایباکتری با مقایسه

 علیه جوش مرزن اسانس باالی بسیار سطح کشیباکتری شدید اثرات

 کنار در را هاجوجه فضوالت از شده جدا الکتوباسیلوس سویه 5

است  داده نشان پرفریژنس کلستریدیوم علیه بر میکروبیضد اثرات

 قرار مطالعه مورد اسطوخدوس اسانس مختلف تحقیقات در(. 3)

 بررسی مورد گوارش دستگاه و ایمنی عملکرد، بر آن و اثرات گرفته

 ردعملک با مرتبط هایژن بیان روی بر آن اثرات ولی است، گرفته قرار

 این در لذا نگرفته قرار بررسی مورد جامع صورتبه گوارش دستگاه

 مورد موسین ژن بیان روی بر اسانس تأثیر سطوح مختلف این تحقیق

تحقیق تاثیر اسانس گیاه داروئی اسطخدوس  این در .گرفت قرار بررسی

که نقش بارزی در جذب  (MUC2)بر بیان ژن کد کنندة موسین 

های شود. یافتهه گوارش دارد، بررسی میمواد غذائی در دستگا

های جیره کاربرد آگاهی از اثرات نوتروژنومیکی عالوه بر افزایش حاصل

تواند دیدگاه مناسبی از مسیرهای بیولوژیکی متفاوت در طیور، می

 .سنتز موسین را برای محققان علوم زیستی مشخص نماید
 

 هامواد و روش

 آرین تجاری سویه از گوشتی هایجوجه آزمایش این انجام برای       

 کرارت هر که تکرار 4 در آزمایشی گروه 5 با آزمایش این. شد تهیه

 تمام آزمایش شروع در. گرفت انجام بود جوجه قطعه 25 شامل

 دهآم دستبه اوزان براساس و توزین جمعیدسته صورتبه هاجوجه

 ختلفم هایوهگر در هاآن وزن میانگین که ایقطعه 25 گروه 20 به

 صورتبه شده یاد هایگروه از یک هر. شدند تقسیم بود، یکسان

 دفیتصا برای. گرفتند قرار آزمایشی واحدهای از یک هر در تصادفی

 نوع 3 از پرورش مدت طول در .شد استفاده کشی قرعه روش از کردن

 ایهغذایی جوجه احتیاجات. شد ( استفاده2و1 ولاجد)غذایی  جیره

، رشد (تگیهف 2-0)آغازین  :آزمایش مختلف هایدوره در گوشتی

 پرورش راهنمای داولج از (هفتگی 6-4)پایانی  و (هفتگی 2-4)

 یخوراک مواد از استفاده با. شد استخراج آرین گوشتی هایجوجه

 UFFDA نویسیجیره کامپیوتری افزارنرم از استفاده با و موجود

 .گردیدند تنظیم آزمایشی هایجیره
 

 آزمایشی هایجیره دهندهتشکیل مواد ترکیب :1 ولجد

 استاندارد جداول از آزمایشی جیره در استفاده مورد خوراکی اقالم شیمیایی ترکیب

 را زیر مقادیر خوراک کیلوگرم هر در ویتامینی مکمل .شد استخراج( 5) غذایی

. گرممیلی 1B، 8/1 ویتامین. المللیبین واحد A، 9000 ویتامین :نمودمی تامین

. گرممیلی 10 پانتوتنات، کلسیم. گرممیلی 30 نیاسین،. گرممیلی 2B، 6/6 ویتامین

. گرممیلی 12B، 015/0ویتامین. گرممیلی 1 اسید فولیک. گرممیلی 6B، 3 ویتامین

 واحد E، 18 ویتامین. المللیبین واحد 3D، 2000 ویتامین. گرممیلی 1/0 بیوتین

 مواد مکمل گرم است.میلی 500 کلراید کولین. گرممیلی 3K، 2 ویتامین. المللیبین

 ،(اکسیدمنگنز)منگنز . نمودمی تامین را زیر مقادیر خوراک کیلوگرم هر در معدنی

. گرممیلی 100 ،(اکسیدروی) روی. گرممیلی 50 آهن(، سولفات) آهن .مگرمیلی 100

 سدیم)سلنیوم . گرممیلی 1 ،(کلسیم یدات)ید . گرممیلی10 مس(، سولفات)مس 

 گرم است.میلی 2/0 ،(سلنیت

 28-42جیره  14-28جیره  0-14جیره  ماده خوراکی )درصد(
 55/45 7/45 6/48 ذرت
 20 15 78/6 گندم

 9/27 32 5/36 کنجاله سویا
 5/0 4/1 2/1 پودر ماهی

 2 2/1 6/1 چربی
 15/0 15/0 2/0 جوش شیرین

 8/1 68/1 9/1 دی کلسیم فسفات
 1/1 05/1 25/1 وسته صدفپ

 25/0 25/0 25/0 نمک
 18/0 17/0 27/0 تیونینم -دی ال

 07/0 0 05/0 الیزین -ال
 5/0 5/0 5/0 مکمل ویتامینی و معدنی
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 پایه هایجیره مغذی مواد : آنالیز2 جدول

 

 این رب. است شده استفاده آزمایشی گروه پنج از طرح این در       

 (شاهد گروه)پایه  جیره -1:باشندمی زیر موارد شامل هاگروه اساس

 (مثبت ترلکن)پروبیوتیک  کیلوگرم در گرممیلی 100+پایه جیره -2

ویالمایسین آ بیوتیک آنتی کیلوگرم رد گرممیلی 150+پایه جیره -3

 سانسا کیلوگرم در گرممیلی 200+پایه جیره -4 (مثبت کنترل)

 اسطوخدوس اسانس کیلوگرم در گرممیلی 400+پایه جیره -5 اسطوخدوس
 صورتبه تکرار هر هایجوجه کشیوزن روزه، هفت دوره هر پایان در

 با دیجیتال ترازوی زا استفاده با دان، قطع از بعد ساعت دو و گروهی

 از هرسن در جوجه هر بدن وزن متوسط. گردید انجام گرم 10 دقت

 زنده هایپرنده تعداد بر سن آن در تکرار هر هایجوجه وزن تقسیم

 طوربه تکرار هر مصرفی خوراک مقدار .شد محاسبه سن همان در

 قبل هفته به توجه با هفته هر کهطوریبه. شد گیریاندازه هفتگی

 پایان در. گردید توزیع باکس هر در و توزین خوراک مشخصی قدارم

 هادانخوری در ماندهباقی دان ها،جوجه کشیوزن از قبل نیز هفته هر

 خوراک متوسط. شد توزین ها،جوجه کشیوزن از بعد و آوریجمع

 دوره کل در چنینهم و هفتگی صورتبه جوجه هر روزانه مصرفی

 + IgG)کل  پاسخ تیتر تعیین برای. گرفت رارق تحلیل و تجزیه مورد

IgM )ابتدا. شد استفاده میکروتیتر( 7و  6) هماگلوتیناسیون روش از 

 تداخل عدم و کمپلمان سیستم شدن خنثی جهت سرم هاینمونه

 55 دمای در دقیقه 30 مدتبه گوسفند قرمز ضدگلبول پادتن با آن

 هانمونه قرائت هنگام در. شد گذاشته خانهگرم در گرادسانتی درجه

 دیده هماگلوتیناسیون آن در که رقتی آخر عکس دو مبنای در لگاریتم

 و IgG گیریاندازه تعیین برای. شد ثبت پادتنی عیار عنوانبه شد

IgM به پاسخ اجزاء که SRBC مقاوم یبادآنتی جداسازی با هستند 

 مقدار این کسر و هست IgG حقیقت در که (MER) اتانول مرکاپتا به

 آمد دستهب( MES)اتانول  مرکاپتا به حساس بادیآنتی کل پاسخ از

 تعداد پرورش دوره روزگی 42 سن در (.8) باشدمی IgM معرف که

 کشی،وزن از بعد و شده بانتخا آزمایشی تیمار هر از پرنده قطعه 3

 MUC 2 ژن بیان بررسی برای (ژئوژنوم) روده بافت از هایینمونه و کشتار

 دمای در آزمایشگاه به انتقال از پس شده آوریجمع هاینمونه و جدا

 .شد دارینگه گرادسانتی درجه -80

 ساده بسیار آغازگرها برای عمومی معیارهای :آغازگرها طراحی       

 اختصاصی محصول داشتن برای خوب آغازگر انتخاب حالاین اب است،

 یک فقط باید اختصاصی آغازگر جفت یک جاکهآن از .است دشوار

 مناسب آغازگر انتخاب کند، تکثیر را ژنوم کل از فرد به منحصر قطعه

 بسیار DNA یابیتوالی و کوچک هایتوالی هیبریدسازی ،PCR برای

 یک هایویژگی و شرایط گرفتن درنظر با منظور این به. باشدمی مهم

 آغازگرها طراحی به اقدام ،RT-PCR واکنش برای مناسب آغازگر

 بانک از مرجع و هدف هایژن نوکلئوتیدی توالی اول، مرحله در. شد

 سپس.گردید دریافت FASTA فرمت به NCBI پایگاه ژنی، اطالعات

 آغازگرهای طراحی هب نسبتPremier   Primer افزارنرم از استفاده با

 پایگاه و Blast قدرتمند ابزار از استفاده با سپس. شد اقدام اختصاصی

 اتصال محل بودن یکتا از PT Primer Data base چونهم ایداده

 سنتز. شد حاصل اطمینان هاآن فضایی ساختمان و آغازگرها جفت

 به مربوط اطالعات .گرفت صورت کلون سینا شرکت توسط آغازگرها

 GAPDH و 2MUC ژن برای اختصاصی شده طراحی غازگرهایآ

 .باشدمی 3جدول  شرحبه
 

 Real – Time PCR فرآیند در استفاده مورد آغازگرهای :3جدول

 

 Real timeدر نسبی کمیت تعیین: Real – time PCR واکنش       

RT-PCR درنتیجه فلورسنس، نور تشعشع افزایش گیریاندازه وسیلههب 

 واکنش مرحله، این طی. گرفت انجام SYBRGreen رنگ اتصال

 7 با کبد، بافت از حاصل cDNA هایبرای نمونه پلیمراز ایزنجیره

 استفاده با GAPDH مرجع ژن و 2MUC ژن برای تکرار، 4 و تیمار

 .شد انجامABI (Applied Biosystems ) 7300دستگاه  از

 تحلیل و بررسی از پس: MUC 2 ژن نسبی بیان محاسبه       

 تکرارهای از حاصل( Ct) آستانه چرخه به مربوط مقادیر فوق مراحل

 28-42جیره 14-28جیره 0-14جیره ترکیب شیمیایی جیره

 2965 2937 2851 ابل متابولیسم )کیلوکالری(انرژی ق

 5/18 39/20 23/22 )درصد( پروتئین

 69/0 77/0 85/0 )درصد( ترئونین

 78/0 83/0 99/0 )درصد( متیونین+سیستین

 1 10/1 28/1 )درصد( الیزین

 45/0 45/0 50/0 )درصد( فسفر قابل دسترس

 9/0 90/0 06/1 )درصد( کلسیم

 91/0 16/0 18/0 )درصد( سدیم

 06/1 234 258 کاتیون -تعادل آنیون

 (bp)محصولطول  (C°)دمای اتصال آغازگر شماره بانک ژن توالی آغازگر ژن نام

GAPDH 5´- TGAAGGGTGGTGCTAAGCGTG-3´  F 
GGATGATGTTCTGGGCAGCAC-3´    5´-  R NM_204305.1 60 288 

MUC2 
F 5´-CTGTTGTGGATGGGCGGATTG-3´ 
R 5´- CCAAACTTGCTGTCCAGCTCC-3´ XM-4210350.2 60 157 
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 ژن نسبی بیان میزان محاسبه برای تیمار هر تکنیکی و بیولوژی

MUC2 افزارنرم وارد مطالعه، مورد روده بافت در Excel میانگین. گردید 

CT، ژن  تکنیکی تکرارهای برایMUC2 و GAPDH شد محاسبه .

  :گردید تعیین ،∆CT میزان ذیل رابطه از دهاستفا با سپس

                                         T (Refrence)C  - T ( Target )C  =TC∆ 

  CT∆  = CT (GAPDH)  -  CT (MUC2)    

 3 و تیمار 5 طی تصادفی کامالً طرح قالب در آماری طرح       

 Yij=µ+Ti+εij                             :  بود زیر آماری مدل با تکرار

Yij :ژن  بیان میزانMUC2 روده بافت در، µ :جمعیت میانگین،  

Ti :تیمار اثر،  εij :آزمایش خطای اثر 

 آنالیز رایب شده، و بندیدسته اکسل افزارنرم در ابتدا هاداده       

 نبی مقایسه جهت. شد استفاده SAS آماری افزارنرم از هاداده

 .شد استفاده دانکن ایدامنه چند آزمون از هامیانگین

 

 نتایج
 4 جدول در ایمنی هایفراسنجه شاخص به مربوط هاییافته      

 دی،گوسفن قرمز گلبول به پاسخ جدول هاییافته طبق .است شده ارائه

 شیآزمای تیمارهای تاثیر تحت M ایمنوگلبولین و G ایمنوگلبولین

 فندیگوس قرمز گلبول به پاسخ االترینب اما ،(P>05/0) نگرفت قرار

 تیمار در ترینکم و 400 سطح در اسطخدوس اسانس تیمار در

 تیمار در ترینکم و شاهد تیمار در G ایمنوگلبولین باالترین شاهد،

 تیمار در M ایمنوگلبولین باالترین ،400 سطح در اسطوخدوس

 .دبو شاهد تیمار در ترینکم و 400 سطح در اسطخدوس اسانس
 

 ایمنی های فراسنجه شاخص بر مختلف تیمارهای اثر: 4 جدول

 تیمار

عیار پادتن بر ضد 

 گلبول قرمز گوسفند

(SRBC) 

 ایمنوگلبولین

 G(IgG) 

 ایمنوگلبولین

 M(IgM) 

 2 5/2 5/4 شاهد

 4/2 2/2 6/4 بیوتیکآنتی

 2/2 4/2 6/4 پروبیوتیک

 7/2 3/2 5 (200اسطخدوس)

 2/3 1/2 3/5 (400اسطخدوس)

SE 89/0 52/0 55/0 

 59/0 98/0 96/0 داریمعنی

 

 فتومتریاسپکتو دستگاه با نورسنجی هاییافته ژن: بیان هاییافته       

 گوشتی جوجه روده بافت از شده استخراج RNA که داد نشان نانودراپ

 رنمودا ،1 شکل در. است مناسبی کمیت و کیفیت آرین دارای سویه

 .است شده داده نمایش شده استخراج RNA به مربوط نوری جذب

 و DNA یهانمونه در اضافی هایکنندهآلوده ترینمتداول هاپروتئین

RNA 280 و 260 موج دو طول در را فرابنفش نور که باشندمی 

 منابع زا که الکلی و فنلی بقایای چنینهم. کنندمی جذب نانومتر

 شوندمی محسوب RNA و DNA هاینمونه برای بیولوژی کنندهآلوده

 ذبج محاسبه با لذا. باشندمی نانومتر 230 موج طول جذب به قادر

 ترنانوم 230 و 280 ،260 هایموج طول در اسیدنوکلئیک نمونه نوری

 خلوص توانمی 230/260 و 280/260 جذب هاینسبت محاسبه و

 OD260 نسبت آلایده طوربه. نمود مشخص را نوکلئیک اسیدهای

 اهپروتئین به نوکلئیک اسیدهای نسبت از برآوردی که OD280 به

 نسبت این. نمایدمی مشخص را RNA خلوص درجه و است نمونه در

 ترکم هکدرصورتی. باشدمی 2 تا 8/1 با برابر تقریباً خالص RNA برای

 بود اهدخو آن از ترکم بسیار اسیدنوکلئیک مقدار باشد مقدار این از

 دستگاه توسط استخراجی RNA کیفیت و کمیت رکردکا آن با بتوان که

 راجاستخ نمونه مورد در. شد تعیین Thermo نانودراپ اسپکتروفتومتر

 ینا که بود، 96/1 با برابر آمده دستبه نسبت روده بافت از شده

 الکلی و فنلی کنندهایآلوده وجود عدم و باال خلوص از حاکی هایافته

 .باشدمی

 یهایافته از اطمینان برای cDNA ساخت از پس :cDNA سنتز       

. دگردی تعیین نانودراپ از استفاده با شده سنتز های cDNA غلظت کار

 بافت استخراجی RNA از شده ساخته هایcDNA نورسنجی هاییافته

 برخوردار مناسبی کیفیت و کمیت از هاcDNA که داد نشان روده

 .(2 است )شکل آمده اهcDNA به مربوط نوری جذب نمودار. هستند

 پس: cDNA غلظت سازیهمسان و سازیرقیق و ارزیابی       

 هب مربوط هاینمونه از شده سنتز cDNA کیفیت و کمیت تعیین از

 تمام باید Real time PCR انجام برای نانودراپ با روده بافت

cDNAدر که شود رسانده مشخص غلظت یک به و شده رقیق ،ها 

م نانوگر 300 حدود غلظت به و شد رقیق هاcDNA تمام مطالعه این

 تایید نانودراپ توسط هاcDNA غلظت سپس و رسیدبر میکرولیتر 

 .(3شد )شکل 
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 روده بافت از استخراجی RNA وکیفیت نمودار کمیت: 1 شکل

 

 
 روده بافت از استخراجی RNA از شده سنتز cDNA وکیفیت نمودار کمیت :2شکل

 

 

 شده رقیق cDNA وکیفیت نمودار کمیت :3 شکل
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 تعیین منظوربه ژن: اختصاصی پرایمرهای اتصال بهینه دمای       

 با PCR واکنش یک ژن، اختصاصی پرایمرهای اتصال بهینه دمای

 ژن کهاین به توجه با. شد انجام C 62˚و C˚58، ˚C60 دمایی شیب

MUC2 و GAPDH دمای در را باند بهترین C˚60 این دادند نشان 

 .(4شد )شکل  انتخاب پرایمرها اتصال برای دما

 

 
 GAPDH و MUC2 هایژن PCR واکنش محصوالت: 4 شکل

 

 در GAPDH و MUC2 هایژن برای آزمون این: ذوب منحنی       

 توجه با. شد گیریاندازه گرادسانتی درجه 60 تا 55 حرارتی طیف

 صورتهب آغازگرها که گفت توانمی آغازگرها برای ذوب منحنی به

 تکثیر cDNA از را منفرد نمونه یک و اندکرده عمل اختصاصی

 از ترکوچک اضافی پیک شودمی دیده شکل در طورکههمان اند،نموده

 ندارد وجود باشد،می دایمر رپرایم وجود نشانگر که محصوالت پیک

 از. ندارند هم با تقابلی آغازگرها که است موضوع این نشانگر این و

 اصلی محصول به نسبت تریکوچک قطعات دایمرها پرایمر که جاآن

 اصلی محصول به نسبت تریپایین ذوب دمای بنابراین کنندمی تولید

 منحنی از قبل و ترکوچک دایمرها پرایمر ذوب منحنی درنتیجه دارند

 غیراختصاصی صورتهب محصولی کهدرصورتی .باشدمی اصلی محصول ذوب

 منحنی باشد اصلی محصول از باالتر آن ذوب دمای که شود تکثیر

 ذوب منحنی. شودمی دیده اصلی محصول ذوب منحنی از بعد ذوب

 و باشدبودن می تیز نوک و کشیده نظیر هاییویژگی دارای مناسب

 قرار هم روی بر کامالً نمونه یک تکرارهای ذوب منحنی چنینهم

 .شودمی مشاهده خوبیهب هاویژگی این 5شکل  در که گیرندمی

 
  PCR Real-Timeواکنش  ذوب منحنی: 5 شکل
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 مختلف سطوح آزمایش این در کهاین به توجه با :MUC2 ژن بیان       

 برای و گرفت قرار ررسیب مورد بیوتیکآنتی و پروبیوتیک اسطوخدوس،

 عنوانبه (شاهد) پایه جیره لذا بود، کنترل گروه به نیاز ژن نسبی بیان

 دیده 5 جدول در طورکههمان. گرفت قرار ژن بیان سنجش معیار

 پروبیوتیک، گرممیلی 100 مصرف سطوح در Muc2 ژن بیان شودمی

 400 و اسطوخدوس گرممیلی 200بیوتیک،آنتی گرممیلی 150

 نداد نشان را داریمعنی اختالف( P<05/0) اسطوخدوس گرمیلیم

 اسطوخدوس مختلف سطوح تیمارهای در Muc2 ژن بیان میزان اما

 کهطوریبه. است یافته افزایش شاهد گروه به نسبت پروبیوتیک و

 به مربوط بیان باالترین و بیوتیکآنتی گروه به مربوط بیان ترینکم

 Real-Time واکنش تکثیر منحنی 6 شکل .باشدمی (400) اسطخدوس

PCR ژن برای Muc2 دهدمی نشان را. 

 

 
  Muc2 ژن برای Real-Time PCR واکنش تکثیر منحنی :6 شکل

 

 مختلف درتیمارهای روده Muc2 mRNA بیان میزان :5 جدول

    های آزمایشیگروه  

 SEM  Value (400) وساسطخد (200) اسطوخدوس پروبیوتیک بیوتیکآنتی شاهد تیمار

 a3/5- a4/5- a95/5- a1/7- a9/9- 65/2 65/0 میانگین 

        
 

 بحث
های گابلت با آغشته کردن موسین ساخته شده توسط سلول       

عنوان واسطه در جذب مواد مغذی از این سطح مجاری گوارشی، به

اه گوارش دستگ موسین و غلظت میزان تغییر دارد. بنابراین نقش مجاری

توان ها میدهد. با توجه به یافتههضم و جذب را تحت تاثیر قرار می

که مواد مغذی موجود در مجاری گوارشی در تحریک ساخت  دریافت

باشند. دستگاه و ترشح موسین و یا عدم ساخته شدن آن موثر می
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ای است که نه تنها در افزایش جذب مواد مغذی موثر گوارش سامانه

های روده، نظیم نفوذپذیری اتصاالت محکم بین سلولاست بلکه ت

زیست را از طریق ترشحات در حفره تولید موسین و میکروفلور هم

های تحقیق دیگری که ها با یافتهاین یافته (.9) کندروده تسهیل می

با اعمال محدودیت غذایی باعث افزایش بیان موسین و در نتیجه 

هایی سدیم و فعالیت آنزیم های پپتیدی و گلوکزدهندهافزایش انتقال

(. با توجه به 10باشد )ازقبیل آمینوپپتیدازها شده است، یکسان می

های و جوجه جوان هایخوک دارویی در گیاهان استفاده از که اثراتاین

 گوارش مشخص شده استهای دستگاه گوشتی بر فعالیت میکروب

های گیاهی با تغییر فلورمیکروبی دستگاه گوارش و (. اسانس11)

های دستگاه گوارش را ها، مورفولوژی بافتهای تولیدی آنمتابولیت

دهنده تاثیر وضوح نشاندهند. این تحقیق بهنیز تحت تاثیر قرار می

و متعاقباً ساخت  کوچک روده میکروبی جمعیت بر دارویی گیاهان مکمل

باشد. مقدار کل موسین موجود در روده کوچک و ترشح موسین می

های گابلت درنتیجه تعادل بین ساخت و ترشح موسین توسط سلول

های مترشحه از فلورمیکروبی روده ها توسط آنزیمو از بین روی آن

مجاری گوارشی  از مترشحه هایمقابل آنزیم در که موسین چرا باشد.می

طریق تغییر اکولوژی میکروبی  است. گیاهان دارویی از مقاوم میکروبی

روده کوچک باعث از بین رفتن باکترهای مضر و تحریک فعالیت 

 دارای خواص پروبیوتیکی عبارتیهب شوندمی بدن برای مفید هایباکتری

 دارندو ایمنی بدن  گوارش دستگاه سالمت و اثرات متبتی بر باشندمی

برداری و فلور میکروبی روده از چند طریق بر میزان روتوشت (.12)

تواند موتر باشد ازجمله تاثیر بر تکثیر و تمایز ترشح موسین روده می

کننده موسین که ساخت های تخریبهای گابلت، ترشح آنزیمسلول

برداری عث تحریک رونوشتو از بین روی موسین را تغییر داده و با

ممکن است از طریق تاثیر بر مورفولوژی  دارویی گیاهان (.10) شودمی

ارتفاع و عمق  روده از قبیل ضخامت دیواره روده، سطح ویلوس،

های گابلت نیز بر ساخت و ترشح ها، تراکم و اندازه سلولکریپت

عنوان عامل هکه موسین بتوجه به اینباشند. با موسین موثر می

های داخلی دستگاه ها به بخشحفاظتی موثر در جهت ورود پاتوژن

سازی ها درنتیجه مکملکنند افزایش ترشح آنگوارش عمل می

تواند از طریق بهبود وضعیت ایمنی بدن گیاهان دارویی به جیره می

باالی رشد های دارای پتانسیل و بهبود جذب مواد مغذی در جوجه

ها ازجمله از بیماری باال و جلوگیری شرایط مناسبی برای سرعت رشد

دارویی ازقبیل اسطوخدوس  گیاهان افزودن بنابراین داشته باشد. آسیت

های گوشتی از طریق تغییر فلور میکروبی، ساخت و به جیره جوجه

. کندمی جلوگیری و از بروز آسیت قرار داده تاثیر موسین را تحت ترشح

را افزایش داده است که نشان  Muc2افزودن اسطوخدوس بیان ژن 

محرک مواد موثر موجود در این گیاهان بر دستگاه گوارش  دهنده اثر

های حاصل مشابه ازجمله ترشح موسین مجاری گوارشی شود. یافته

کیلوگرم عصاره  گرم درمیلی 2و  3، 5 های حاویبررسی تاثیر فراوده

 یهاین، و عصاره بابونه تغذیه شده به جوجهآویشن، عصاره دارچ

های جامی و موسین را گوشتی است که این ترکیبات تعدادی سلول

گیاهان دارویی باعث  .(13) در سطح پرزهای روده افزایش دادند

افزایش ترشح بزاق، صفرا، جذب مواد مغذی، تحریک ترشح مخاط 

های گوارشی از قبیل فعالیت تریپسین، آمیالز زیمروده و فعالیت آن

های همژنیزه شده پانکراس، رودة کوچک، محتویات ژئوژنوم در بافت

و بهبود وظایف روده از قبیل سرعت عبور محتویات دستگاه  (14)

وظایف موسین محافظت  ازطرف دیگر یکی  (. از15شوند )گوارش می

های از دیواره دستگاه گوارش در برابر اسیدهای صفراوی، آنزیم

توان های حاصله میباشد لذا با توجه به یافتهدستگاه گوارش می

گفت افزایش ترشح موسین ناشی از اثرات گیاهان دارویی بر میزان 

ترشح این مواد باشد. از طرف دیگر برخی گیاهان دارویی دارای 

خاصیت پری بیوتیکی هستند که سبب توسعه فلور مطلوب شده و 

در  شود.این امر نیز خود سبب افزایش ترشح موسین در روده می

واقع ممکن است کارواکرول موجود اسطخدوس از طریق تاثیر بر 

ها و در نتیجه های گابلت، سرعت رشد و از بین روی آنتعداد سلول

چنین (. هم16دهند ) تاثیر قرار تساخت و ترشح موسین را تح میزان

که  HapAتواند در افزایش ترشح آنزیم گیاه داروئی استفاده شده می

افزایش ترشح و تجمع موسین  سلولی بوده و باعث پروتئیناز خارج یک

برداری، توسط فاکتورهای رونوشت موسین ژن بیان موثر باشد. شود،می

ها، محصوالت اولیه و ثانویه حاصل از فعالیت میکروفلور سیتوکین

موسین توسط  ساخت چنینشود. هممی تنظیم رشد روده و فاکتورهای

های ماده یا تحریک تمایز سلولعنوان پیشبه که هر عامل یا وضعیتی

ها باشد تحت تاثیر واقع گابلت یا گلیکوزیالسیون و سنتز پروتئین

در تیمارهای تغذیه شده با مکمل  2Muc(. افزایش بیان 17شود )می

تاثیر احتمالی  طریق گیاهان از علت تاثیر اینتواند بهمی دارویی گیاهان

مواد موثر موجود با تولید یا تغییر فعالیت فاکتورهای رونویسی موثر 

تاثیر نیز باشد.  FOXو  GATAازجمله  Muc2ژن  برداریدر رونوشت

های در بیان و ترشح موسین در سلول FOX1و  GATA4های ژن

 تاثیر همکاران و ازغدیاعمی (.18)مشخص شده است  در موش روده

 هومورال ایمنی پاسخ بر را سبز زیره و آویشن عصاره مختلف سطوح

 براساس. (19) دندکر ارزیابی( هفتگی 54) الین نژادهای هایمرغ در

  IgMو IgG کل، ایمنوگلوبولین ثانویه و اولیه پاسخ هاآن گزارشات

 بود نگرفته قرار سبز زیره و آویشن عصاره مختلف سطوح تاثیر تحت

 تغذیه وحسط اثرات بررسی زمینه در پژوهش این هاییافته .(19)

 الین گوشتی هایجوجه در بیوتیکآنتی و پروبیوتیک اسطوخدوس،

 هاییافته .داشت مطابقت گرفته صورت مشابه تحقیقات برخی با آرین،
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 ایمنوگلوبولین گوسفندی، قرمز گلبول به پاسخ که داد نشان مطالعه این

G ایمنوگلوبولین و M ژن بیان و نگرفت قرار تیمارها تاثیر تحت 

Muc2 توجه با لذا. یافت افزایش تیمار تحت گوشتی هایجوجه در 

 روده فلور توسعه باعث اسطوخدوس داروئی گیاه از استفاده کهاین به

. شودمی روده در موسین ترشح افزایش سبب خود نیز امر این و

 نقش دلیلبه گوشتی هایجوجه جیره به اسطوخدوس افزودن بنابراین

 هاییبیماری از جلوگیری و ایمنی ستمسی بهبود سبب پروبیوتیکی

 دستگاه سالمت بر مثبتی اثرات سبب چنینهم و آسیت قبیل از

 .شودمی گوارش
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