
14(1) 129-136, Spring 2022 

Journal of Animal Environment 
(AEJ)  

Journal homepage: http://www.aejournal.ir 

 

 

* C * Corresponding Author’s email: vakili@iaukashmar.ac.ir 

Received: 21 March 2021; Reviewed: 25 April 2021; Revised: 22 June 2021; Accepted: 25 July 2021 

(DOI): 10.22034/AEJ.2021.290419.2559 

 

Original Research Paper 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of purslane seed (Portulaca oleracea) extract on performance, 

blood lipid parameters and genes affecting the appetite in broiler cockerels   
 
 
 
 
 
 

 
Reza Vakili * 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Animal Sciences, Kashmar branch, Islamic Azad University, Kashmar, Iran 

  

 

Key Words  Abstract                                            
Appetite 

Purslane seed extract 

Triglyceride 

Feed intake 

Expression of gene  

 

 

 Introduction: An experiment was conducted to investigate the effects of using different levels 

of Portulaca oleracea extract on growth performance, blood lipids and expression of genes 

affecting appetite control in broilers.  

Materials & Methods: A total of 250 one-day-old male Ross-308 broilers were randomly 

divided into five food treatments with five replications and 10 chickens per replication. Dietary 

treatments included 5 control treatments: (base diet without Portulaca oleracea extract), base 

diet with 50, 100, 150 and 200 mg of Portulaca oleracea extract per g of feed from 1 to 42 

days. Feed intake, body weight, feed conversion ratio and mortality percentage were measured 

during the experimental period. 
Results: The effect of dietary treatments on feed intake, body weight and feed conversion ratio 

from 1 to 42 days was not significant, although the highest feed intake was observed at the 

levels of 150 and 200 mg of Portulaca oleracea extract. At 42 days of age, the effect of 

treatments on LDL and triglyceride levels was significant (P<0.05). The expression of NPY 

gene in treatments containing Portulaca oleracea extract was not statistically significant 

compared to the control treatment, although it was higher in the treatment containing 200 mg 

of Portulaca oleracea extract. PNOC gene expression in the treatment containing 200 mg of 

Portulaca oleracea was higher than the control (P<0.01). 
Conclusion: Portulaca oleracea extract can be considered effective on some blood lipids and 

increasing the expression of appetite-enhancing neuropeptide genes. 
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بر  (.Portulaca oleracea L) خرفه گیاه داروییالکلی  عصاره ات سطوح مختلفاثر

 گوشتی هایجوجه های موثر بر اشتها درلیپیدهای خون و ژن ،های عملکردیشاخصه
 

 

 
 

 * رضا وکیلی
 

 

 ایران ،آزاد اسالمی، کاشمردانشگاه واحد کاشمر،  گروه علوم دامی، 

 

 چکیده  کلیدی کلمات
 اشتها

 عصاره خرفه
 گلیسریدتری

 مصرف خوراک
 بیان ژن

  

های موثر نن و بيان ژيدهای خومنظور بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره گياه خرفه بر عملكرد رشد، ليپآزمايشي به مقدمه: 

 های گوشتي انجام گرفت. بر کنترل اشتها در جوجه

قطعه  10ي با پنج تكرار و صورت تصادفي به پنج تيمار غذايبه 308 روزه راسقطعه جوجه گوشتي نر يک 250تعداد  ها:مواد و روش

، 100، 50مراه جيره پايه ه شاهد )جيره پايه بدون عصاره خرفه(، :تيمار 5جوجه  در هر تكرار تقسيم شدند. تيمارهای غذايي شامل 

بدن، ضريب تبديل  روزگي بودند. مصرف خوراک، وزن 42تا  1راک مصرفي ازگرم عصاره گياه خرفه  درگرم خوميلي 200و  150

 گيری قرارگرفت. اندازه مورددرصد تلفات طي دوره آزمايش  خوراک و

ترين چه بيشدار نبود، اگرعنيمروزگي  42تا   1 اثر تيمارهای غذايي بر مقدارمصرف خوراک، وزن بدن و ضريب تبديل خوراک  از نتايج:

و  LDLروزگي اثر تيمارها بر مقادير  42گرم عصاره خرفه مشاهده شد. در ميلي 200و  150صرف خوراک در سطوح مقدار م

اری دتفاوت معني نظر آماری خرفه نسبت به تيمار شاهد از حاوی عصاره در تيمارهای  NPYبيان ژن ،(>05/0P) دار بودگليسريد معنيتری

تر از گرم خرفه بيشيليم 200در تيمار حاوی   PNOCتر بود. بيان ژنگرم عصاره خرفه بيشميلي 200نداشت، اگرچه در تيمار حاوی

 (.>01/0Pشاهد بود )

 .ر دانستاشتها موث ای افزايندههای نوروپپتيدهبرخي ليپيدهای خون و افزايش بيان ژن توان عصاره خرفه را برمي گيری:بحث و نتيجه
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 قدمهم
بهبود عملکرد و  منظورها بههای آنرآوردهدارویی و ف گیاهان       

 استفاده حاضر حال در شوند.می استفاده طیور و دام تغذیه در زاییایمنی

 هابیوتیکآنتی حذف متظوربه تغذیه حیوانات در گیاهی ترکیبات از

گیاهی  ترکیبات استفاده از دهدمی ها نشانبررسی .گسترش است به رو

شیرابه  عث افزایش ترشح شیرابه گوارشی،در تغذیه دام و طیور با

بهبود عملکرد  ،افزایش ترشح و ترشحات روده ،صفرا، پانکراس معده،

تبدیل،  ضریب و بهبود وزن رشد، افزایش عملکرد بهبود دستگاه گوارش،

طعم، رنگ، بافت، ) افزایش تولید، کاهش تلفات، بهبود کیفیت تولید

تحقیقات . (1) شودمی محیطی شرایط بهبود ،زیستی( خواص ماندگاری،

کارهای کنترل اشتهای پرندگان از سه  و انجام گرفته در مورد ساز

ولی هنوز موارد بسیاری در این زمینه  ،دهه قبل آغاز شده است

 ،.Portulaca oleracea Lیعلم نام با خرفه مانده است.ناشناخته باقی

در مناطق  خصوصبه دنیا مناطق همه در که تاس یگوشت و علفی گیاهی

عنوان صورت خودرو قابل رویش است و بهاستوایی و نیمه استوایی به

این گیاه دارای ترکیب  گیرد.مورد مصرف قرار می سبزی خوراکی

اکسیدان و مواد آنتی 3 مواد مختلف از قبیل اسیدهای چرب امگا

تب، ضد  ضد مدر، اسم،تب، ضد اسپ ضد عنوانبهخرفه  فراوان است.

رفع تشنگی  ایمنی، سیستمکننده  تقویت عضالنی، کننده شل اسهال،

 توجهی قابل سمی نشانه یچه .(2) ددار درمانی کاربرد افزاینده اشتها و

که . با توجه به ایناست نشده گیاه گزارش این با ارتباط در هنوز

عصبی مرکزی سبب  موجود در دستگاه وئیدیهای اوپیگیرنده تحریک

رسد اثرات ضد دردی و افزاینده نظر میشود، لذا بهافزایش اشتها می

های اوپیوئیدی باشد خرفه از طریق تداخل با گیرنده عصارهاشتهای

 ایجاد خرفه ساقه و هابرگ آبی عصاره که است ای آمدهمطالعه . در(3)

 خرگوش و ژوژنوم خوکچه هندی کولیتنیا و فوندوس در عضالت شلی

 شد اشاره دیگر گزارشی . در(4) نموده است دوز به وابسته صورت به

 با دارویی گیاهان عصاره در موجود وآلکالوییدهای فالونوییدها که

 اسهال درمان در ایودهر حرکات مهار و الکترولیت آب و جذب افزایش

 اثرات داروهای گیاه در موجود موسیالژ چنین هم هستند. موثر

 دارند خارجی و داخلی و التهاب خونی اسهال و اسهال بر سودمندی

 در موجود ترکیبات به توجه با رود کهمی احتمال ،(. بنابراین2)

 کنندگی شل اثر نیز و موسیالژو مثل فالونوییدها خرفه گیاه عصاره

 بهبود عملکرد دستگاه اسهال، کاهش موجب (6، 5) روده عضالت بر آن

 که داد نشان قبلی پژوهش هاییافته گوارش و افزایش اخذ غذا شود.

 احتماالً که کندمیایجاد  اسهال باالتر در دوزهای خرفه تخم عصاره

که جاییاز آن. زهای باال استودر دزیاد  ملین وجود ترکیبات دلیلبه

 آن این گیاه مصارف داروئی فراوان داشته، سازمان بهداشت جهانی از

 فارماکولوژی هابررسی نتایج کند.می یاد نوش داروی جهانی عنوانبه

 سیستم روی بر فیمختل اثرات دارای گیاه این عصاره که داد نشان

 عضالنی عصبی مهار انقباضات ضدتشنجی، اثرات شامل که است عصبی

 نشان شناسیبافت هایبررسی .باشدمی تعضال کنندگیفعالیت شل و

شود. می مغز التهابی کاهش آسیب خرفه موجب گیاه عصاره که داد

 این گیاه که داده است نشان خرفه عصاره فیتوشیمیایی هایآزمایش

 ترکیباتB1  وA  ویتامین ،3 امگا چرب اسیدهای از غنی نبعم یک

 باشدمثل دوپامین می هاکاتکول آمین و سایر نورآدرنالین آدرنرژیک

نقش  نشان داده است که ترکیبات آدرنرژیک و دوپامین محققان (.7)

 اثرات براساس ینبنابراکنترل اخذ غذا برعهده دارند.  در فرایند مهمی

 موجود مختلف موثره مواد نیز گیاه و این اضطرابی ضد و ضد دردی

، ها مثل دوپامینآمین آدرنرژیک و سایر کاتکول مانند ترکیباتآن  در

تواند بر فرآیند اخذ غذا در می خرفه تخم آبی تجویز عصاره احتماالً 

مصرف  نیارتباط ب لیدلبه داشته باشد. اثر های گوشتیخروس جوجه

 دیریسیگلیکرونر قلب، کاهش تر یماریکلسترول و ب و دیریسیگلیتر

ور با کاهش خطر ابتال به یو کلسترول در محصوالت گوشت ط

از  یتعداد .است دیمصرف کنندگان مف یقلب برا کیسکمیا یماریب

کلسترول  و دیپیل سمیمتابول یخرفه را بر رو اهیگ اثرات عصاره مطالعات

و کلسترول  دیریسیگلیتر زانی. کاهش م(10، 9، 8) دانکرده یبررس

و  Kimتوسط  ییصحرا شخرفه در مو ییغذا میتوسط عصاره رژ

داده است که  ی نشانقبلت عامطال .(8) شده است داده همکاران نشان

 و صفاقی داخل صورتبه خرفه برگ و ساقه متانولی و آبی عصاره

 نموده اسکلتی عضالت شلی صحرایی ایجاد موش در تجویز خوراکی

 مهار طریق از گیاه این عصاره دیگر ایدر مطالعه چنین هم (.5است )

 شده ایجاد انقباضات موثر هشکا موجب کلسیم جریان بین غشایی

 بر و نیکوتین کارباکول کولین، نیکوتینی استیل آگونیست دنبالبه

 دیگر مطالعات (. نتایج11) گردید قورباغه شکمی راست عضله روی

و  مرکزی اعصاب سیستم بر اثر با خرفه اتانلی عصاره که اندداده نشان

 انقباضات عصبی مهار ضدتشنجی، فعالیت اشتها، ایشافز موجب محیطی

 و عضالنی کنندگیشل الکتریکی فعالیت تحریک ناشی از النیعض

اما (. 9) اوپیوییدی باشد گیرنده طریق از شودمی دردی ضد فعالیت

 در انجام نشده است. یگوشت یهادر مورد جوجه یقبل قیتحق چیه

بر  تجربی مدل در مختلف سطوح با عصاره خرفه اثر مطالعه این

 های گوشتیاخذ غذای خروس های متابولیکی خون وفراسنجه

 شود. می بررسی
 

 هاروشمواد و 
اول  روز در: های خونیآزمایش عملکرد و تعیین فراسنجه       

روزه قطعه جوجه نر گوشتی یک 250انجام این آزمایش تعداد برای 
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پس از  بودن،یکسان  تقریباً که از نظر وزنی  308 أسه تجاری رسوی

ای با قطعه 10گروه  25و توزین به  سالن پرورش مرغداریورود به 

جهت  شدند. مستقر هاقفس تقسیم و داخل مشابه گروهی وزن میانگین

 ترتیب از جیره آغازین، رشد و پایانی در فاصلهها بهتغذیه جوجه

روزگی استفاده شد. احتیاجات  25-42 و 11-24و  1-10روزهای 

مین تأهای شرکت راس ههای گوشتی براساس توصیهغذایی جوج

  .(12) دست آمدهب NRCاز  استفاده مورد خوراکی گردید. ترکیب اقالم
 

های گوشتی های غذایی مورد استفاده جوجهترکیب جیره: 1جدول 

 ختلف ازمایشهای مدردوره

، IU  000044 ،80000 ترتیب شامل:در هر کیلوگرم به  ترکیب مکمل ویتامینه 1

  720بود و دارای  3Kو ویتامین  Eویتامین ، 3D، ویتامینAویتامین  200، 0096

، 3Bویتامین  گرممیلی 2B ،4000ویتامین گرم میلی 1B،2640ویتامین گرم میلی

 فولیک اسید،گرم میلی 6B ،400ویتامین گرم میلی 0012نیاسین، گرم میلی 12000

 و کلراید کولینگرم میلی 000044 بیوتین، گرممیلی 12B ،2ویتامینگرم میلی 64

 .باشداکسیدانت میآنتیگرم میلی 160
2

 00001  منگنز،گرم میلی 000612ترکیب مکمل معدنی در هر کیلوگرم شامل:  

  و دی گرممیلی 640 مس،گرم میلی ،8000 روی، گرممیلی 33800آهن، گرم میلی

 .سلنیومگرم میلی  80
 

داروی ضدکوکسیدیوز  گونه هر فاقد استفاده مورد غذایییهاجیره       

نسبت  در خیساندن روشنیاز به مورد عصاره بودند. تیکبیونتیو آ

استاندارد خشک  شرایط و در زمایشگاه استخراج شدآ الکل در مشخص

تیمار شاهد )جیره پایه بدون عصاره  5شامل  غذایی یمارهایشد. ت

گرم عصاره میلی 200 و 150، 100  ،50 خرفه(، جیره پایه همراه

 42طول مدت آزمایش  ازای گرم خوراک مصرفی بودند وخرفه به

اقالم غذایی  بود. یکسان تیمارها تمامی ینئو پروت سطح انرژی بود. روز

آورده شده  3و  2، 1غذایی در جداول  هایرهجی ترکیبات شیمیایی و

)وزن  روزانه خوراک مصرفیمیانگین  ،زمایشآدوره در طول  است.

 قرار گرفتند. ارزیابی مورد مرتبه هر در خوراک تبدیل ضریب و کردن(

ی( واحد آزمایشتکرار )از هر  قطعه پرنده دوروزگی از  42 در سن

مدت خون به هایسپس نمونه .شد تهیهسرم  منظور تهیهخون به نمونه

داری و شدن سرم از لخته، نگه ساعت در دمای اتاق برای جدا 6تا  4

برای اطمینان  آزمایشگاه در شد. سپس ریخته میکروتیوب در داخل سرم

دقیقه  5مدت به 3000ماندن لخته در پالسما در دور از عدم باقی

 هایکیت از . سپس با استفاده(13رفت )عمل سانتریفیوژ صورت گ

های مشخص شده در بروشور موج طول در آزمون پارس تشخیصی

 کشور A15 Biosystems )مدل اتوآناالیزر دستگاه هریک توسط مقدار

 لیپو باال، دانسیته با لیپوپروتئین کلسترول، گلیسرید،تری اسپانیا(

آزمایشی مورد طرح  (.14) دگردی یریگپائین اندازه پروتئین با دانسیته

های حاصل دادهتصادفی بود و  طرح کامالً  یکتحقیق  استفاده در این

 با استفاده از رویه، SAS (15) افزار آماریاز آزمایش با استفاده از نرم

 برایدانکن  از آزمون (.16) تندقرار گرف تحلیل و تجزیهمورد  خطی

 .شداستفاده  ،مختلف آزمایش تیمارهای مقایسه میانگین
ij+ E i= µ + TijY 

میانگین  µ. است iاز تیمار  j مشاهده مربوط به تکرار ijY، مدل این در

 باشد.میاثر خطای آزمایشی  ijE و آزمایشی اثر تیمار Ti صفت،

 GAPDH, prepronociceptinزمایش تعیین میزان بیان ژنآ

(POMC), neuropeptide Y(NPY) :دو پرنده  پرورش دوره پایان در

 ،ساقه مغز در برگیرنده هیپوتاالموس بافت هاینمونه و جدا تکرار هر از

ازت مایع منتقل  مخزنشد و به  شستشو داده PBS 10%با محلول

درجه  –80در دمای   RNAن استخراجها تازماگردید. نمونه بافت

ی هر هاابتدا نمونه RNAبرای استخراج  داری شدند.نگهگراد سانتی

منظور مقداری از بافت بدینگردید. هموژن  طور جداگانهتکرار به

با کمک نیتروژن مایع پودر  و ریختهکرده در هاون  خردمورد نظر را 

 RNeasy از کیت  با استفاده RNA گردیدیکنواختی از آن تهیه 

Mini Kit (Qiagen)سازنده استخراج  شرکت دستورالعمل طبق ، آلمان

  ND2000اسپکتوفتومتر نانودراپ  توسط دستگاه آن کیفیت و کمیت و

 cDNAو ساخت  DNaseبا  استخراجی RNAتیمار  و عمل شد تعیین

تک  cDNAبا استفاده از کیت فرمنتاز لیتوانی انجام شد. ساخت 

کل تیمار شده با  RNAیک از میکروگرم با استفاده از  ایرشته

DNase، معکوس  کریپتاز ترانس هگزامر و آنزیم آغازگرهایRevertaid 

 دهندهاءتشکیلزاج
10-1 

 روزگی

24-11 

 روزگی

42-25 

 روزگی

 2/62 9/57 3/59 ذرت

 31 4/35 5/35 کنجاله سویا

 7/2 2/2 1/1 روغن آفتابگردان

 2/1 45/1 5/1 کلسیم فسفاتدی

 53/1 7/1 7/1 سنگ آهک

 35/0 3/0 24/0 نمک

 32/0 31/0 12/0 متیونین

 1/0 1/0 0 الیزین

 3/0 3/0 3/0  1معدنی مکمل

 3/0 3/0 3/0  2مکمل ویتامینی

 100 100 100 جمع کل

انرژی قابل سوخت و ساز 

 )کیلوکالری/کیلوگرم(
2953 3004 3080 

 47/19 02/21 21 پروتئین خام )%(

 1/1 22/1 15/1 الیزین )%(

 41/0 63/0 47/0 متیونین )%(

 85/0 97/0 98/0 کلسیم )%(

 42/0 48/0 49/0 فسفر فراهم )%(
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H Minus M-Mulvi دستورالعمل  طبق میکروگرم 20 حجم در

 GAPDH هایهای مربوط به ژنتوالی شد. ابتدا سازنده انجام شرکت

 prepronociceptin (PNOC), neuropeptide Y(NPY)های و ژنوتیپ

شدند.  ( گرفتهNCBI) طور جداگانه از بانک اطالعات ژنیاحتمالی به

نسبت به طراحی آغازگرهای  primer premier-5افزار نرم از استفاده با

از یکتا بودن محل  Blastاختصاصی اقدام گردید و با استفاده از ابزار 

ز آغازگرها توسط شد. سنت اتصال جفت آغازگرها اطمینان حاصل

 انجام گردید.  Bionirشرکت 
 

 Real-Time PCRهای مشخصات آغازگرهای مورد استفاده در واکنش: 2جدول

 بالفاصله مغز جوجه بافت از شده ستخراجا cDNA: Rna سنتز

 کیت توسط cDna وسنتز معکوس بردارینسخه مرحله انجام برای

Gene Pak RTUniversal  گرفتاستفاده قرار فرمنتاز موردشرکت .

 و reversاختصاص آغازگر از cDNA سنتز در که است ذکربه الزم

 Gene کیت وعهمجم. گردید استفاده هگزانوکلئوتیدی تصادفی پرایمر

Pak RT Universal داخل لیوفیلیزه و در خشک مخلوط صورتبه 

 میکروتیوب هر .شد آماده RT واکنش انجام برای و معرفی هامیکروتیوب

 /lμU/ 100Transcriptase Reverse MLV-M، lμU حاوی ،آماده مخلوط با

20 Rnasin promega ،هگزانوکلئوتیدی تصادفی پرایمر ،dNTP (4 )

کیفی انجام شد. واکنش  PCRاز بافت مغز  RNAبعد از استخراج 

PCR  در حضور یک مخلوط اصلی شامل بافرX10  آغازگرهای

 Taqو آنریم  2MgClو  Mμ 5/1 dNTPاختصاصی با غلظت غلظت 

 ,GAPDH, prepronociceptin (PNOC)طبق برنامه زیر برای سه ژن

neuropeptide Y(NPY) نسبی  کمیت تعیین گرفت. آغازگر انجام شش و

 فلورسنس تشعشع افزایش گیریاندازه وسیلهبه Real time RT-PCR در

 7300از دستگاه  با استفاده SYBR Green (9) رنگ اتصال نتیجه در

(ABI (Applied Biosystems .گاه کار دستهآغاز ب جهت انجام گرفت

 که انجام شده بود، کیفی RT-Pcrاز برنامه حرارتی شبیه برنامه 

علت نداشتن الگوی از پیش استفاده گردید و مقدار مواد واکنش به

شده در کیت فرمنتاز استفاده  وردهاستاندارد آمنتشر نشده، از مقادیر 

را ورتکس کرده تا مواد کامالً با  نآ پس از تهیه مسترمیکس، گردید.

از مسترمیکس به هر میکرولیتر  23 خلوط شوند. سپس مقدارهم م

یا آب  مثبت( )کنترل cDna کردن شد. پس از اضافهمی استریب افزوده

 با دور ارها ها را بسته و استریپمقطر )کنترل منفی( درب استریپ

g400 به دستگاه انتقال داده شدند.  هاسانتریفوژ شدند. سپس نمونه

 Gapdh, prepronociceptinژن 3برای  Pکنش های حرارتی واچرخه

(Pomc) \ neuropeptide Y(NPY)   طور یکسان استفاده شد.به 
 

 PCRمراحل واکنش  :3جدول 

 

 :سازی گردیدنهصورت زیر بهیاجزای واکنش استاندارد کیت به
 

 PCR اجزای واکنش :4جدول 

با پایان انجام واکنش  :هاژن نمودن بیان کمی ها وداده لیزآنا       

PCRکند. طور اتوماتیک خط آستانه را رسم میافزار دستگاه به، نرم

 Abi 7300 sequenceافرازتحلیل و تجزیه اطالعات با استفاده از نرم

detection system 4/1افزارو نرمBiosystems) sds Ver. Applied 

 و تحلیل تجزیه  Excelافزارنرم اولیه توسط هایشد. داده مانجا آمریکا(

 GAPDH, prepronociceptinهایژن بیان میزان تعیین برای شدند.

(POMC), neuropeptide Y(NPY)  از روش پفافل استفاده شد. در

 دستیابیشماره (bp) طول قطعه تکثیرشده پرایمر توضیحات

 نوروپتیدوای

Neuropeptide Y 

F :5`CAGGCAGAGATATGGAAAGAG 3` 

R:5` CAGAGGAGTGGAGAATGAATTG 3` 
176 NM_205473 

 پریپرونوسیسپتین
Prepronociceptin 

F: 5`CGGAAGTGGAACAACCAGAAG 3` 

R: 5` ATCTCGTTGTGCTCGCTGAG 3` 
113 NM_001185051 

 وژنازفسفات دهیدر -3-گلیسرآلدئید 
GPDH 

F: 5' GCTGCTAAGGCTGTGGGGAA 3' 

R:5' ACGGCAGGTCAGGTCAACAAC 3 
108 NM_204305.1 

    

 تعداد چرخه مدت زمان دما مرحله

 95c  s30 1 واسرشته سازی

 c  s30 40 60  هااتصال آغازگر

  c   s30 72  هاگربسط آغاز

 c  min10  1 72  هاگرنهایی آغاز بسط 

 (µl) حجم یک نمونه مواد واکنش

 مستر میکس سایبرگرین
ROX 

 آغازگر رفت

 آغازگر برگشت

 cDNAنمونه 

 آب دو بار تقطیر

5/12 

04/0 

15/0 

15/0 

2 

2/10 

 25 حجم کل
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این روش فرض بر این است که بازده نمونه و کنترل داخلی برابر و 

منظور تعیین بیان ژن استفاده به CT2است و از فرمول  100%

  = CT2amount of target                           : (17)گردید 
]control

T 
C - sampl

T 
C[ -2R =  

)RefCT  -sampl  = (CTtarget  CT 
)RefCT  -Control = (CT Control CT 

 control CT - targetCT=  TC 

CT اهد توسط برنامه و ش بررسی شدههای نمونهExcle آنالیز 

ن ها توسط آزمونمونه CTداری تفاوت بین آماری شدند. معنی

T-test 0/ 01داری در سطح معنیα= آزمون شد.   

 

  PCRهای حرارتی واکنش سیکل :5جدول 

 نتایج
ها نشان داد که اثر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده       

ل آزمایشی بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیتیمارهای 

 (. میانگین خوراک مصرفی در جدول 6دار نبود )جدول خوراک معنی

ر ترین مصرف خوراک دنشان داده شده است. از نظر عددی بیش  7

یه عصاره خرفه مشاهده شد. نتایج تجزگرم میلی 200و  150 سطوح

گلیسیرید و ، تریLDL، HDL های مربوط به مقادیرو تحلیل داده

 (.>05/0Pآمده است ) 8کلسترول در جدول 

 هاژن نتایج کمی نمودن بیان       

در تیمار حاوی  prepronociceptin  بیان ژن :POMCژن  بیان نتایج

های مربوط سیگنال دریافت و پردازش .تر بودکم خرفهگرم میلی 200

یکی از . گیردمی صورت هیپوتاالموس دو گروه نورونی دربه اشتها 

-pro"کند و این کار را از طریق بیان ژنمی ا کمها اشتها راین گروه

opiomelanocortin" (POMC) گیرد. در مطالعه حاضر صورت می

 های گوشتی نشد.افزایش  خرفه باعث کاهش اشتها در جوجه

خرفه نسبت  حاوی در تیمارهای  NPYبیان ژن :NPY نتایج بیان ژن

گرم میلی 200ی داری نداشت اما در تیمار حاوبه شاهد تفاوت معنی

دهد تجویز مقادیر باالی می که نشان تر بودخرفه بیان ژن بیش

تواند سبب افزایش اشتها و در نتیجه افزایش دریافت خرفه می عصاره

 غذا گردد.

 

 (روزگی 42 تا 1زمایش )ه آهای مختلف دوردوره دررفه خ های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلفجوجهعملکرد  :6جدول 

  

 )گرم/روز( های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خرفهخوراک مصرفی جوجه :7جدول 

 

 
 هاسیکل

درجه 

  0Cحرارت
 

 مرحله
 زمان

 دارینگه

 min10 --- 95 1 قبل از تکثیر

 45 تکثیر

95 
شت واسر

 سازی
Sec15 

  Sec30 اتصال 60

  Sec30 بسط 72

 1 منحنی ذوب

95 
واسرشت 

 سازی
Sec15 

 min1 اتصال 60

 Sec15 بسط 95

 Sec15 ذوب 60

 یرمتغ
بدون عصاره 

 خرفه

 گرممیلی 50

 خرفه عصاره

 گرم میلی 100

 خرفه عصاره

گرم میلی 150

 خرفه عصاره

گرم میلی 200

 خرفه عصاره

 احتمال 

 دارمعنی

خطای 

 معیار

 161/60 3246/0 22/3299 18/3163 6/3140 92/3147 64/3149 (گرم) مصرف خوراک

 0416/0 1364/0 842/1 774/1 834/1 731/1 87/1 ضریب تبدیل خوراک

 313/521 2827/0 1793 1791 1713 1823 168 (گرم) افزایش وزن

 
بدون عصاره 

 خرفه

میلی گرم  50

 خرفه عصاره

میلی گرم  100

 خرفه عصاره

میلی گرم  150

 خرفه عصاره

میلی گرم  200

 خرفه عصاره

احتمال معنی 

 دارشدن
 خطای معیار

 4021/0 148/0 92/11 62/11 68/11 86/10 65/10 روزگی 7-1

 915/0 0715/0 92/36 02/37 49/37 51/35 92/33 گیروز 14-8

 735/2 321/0 28/65 29/62 36/64 91/59 91/57 وزگیر 21-15

 0124/4 1953/0 74/96 64/88 39/84 46/92 06/85 وزگیر 28-22

 525/3 809/0 56/136 81/138 24/136 13/132 71/141 وزگیر 35-29

 868/4 3796/0 9/123 50/113 5/114 83/111 7/120 وزگیر 42-36

 161/60 3246/0 22/3299 18/3163 6/3140 92/3147 64/3149 روزگی1-42
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 های خونی در تیمارهای آزمایشیفراسنجه : تغییرات مقادیر 8جدول 

 کلسترول گلیسریدتری HDL LDL رتیما

 a8/60 a4/77 83/164 8/185 خرفه بدون عصاره

 ab8/57 a2/79 45/162 4/236 خرفه گرم عصارهمیلی 50

 ab6/55 a4/75 18/152 7/179 عصاره خرفهگرم میلی 100

 ab6/53 ab8/65 06/168 58/385 عصاره خرفهگرم میلی150

 b2/49 b57 64/165 26/209 خرفه گرم عصارهمیلی 200

 9491/0 44/0 0095/0 1972/0 دار شدناحتمال معنی

 3687/15 4/4 065/2 64/65 خطای معیار
a,b :هایی که در هر ستون با حروف مختلف نشان داده شده است تفاوت معنیمیانگین( 05/0دار دارندP<.) 

 

 
 POMC : نتایج بیان ژن 1شکل

 

 
 NPY : نتایج بیان ژن 2شکل
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 بحث
گرم عصاره میلی 200 و 150 سطوح در خوراک مصرف ترینبیش       

 سیستم بر اثر با برگ خرفه و اتانلی ساقه عصاره شد. خرفه مشاهده

 6عد از (. ب9) شودمی موجب افزایش اشتها و محیطی مرکزی اعصاب

که  یگوشت هایجوجهسرم  یخرفه، سطح چرب عصاره ه از مصرفهفت

 LDL .داد نشان کاهش شدند هیعصاره خرفه تغذگرم میلی 200 با

 100 ،50 افزودن در اثر یداریعناختالف م ،شاهدبا گروه  سهیدر مقا

در  تام. سطح کلسترول تشدان خرفه مشاهده عصاره گرممیلی 150 و

 HDLسطح  یبرا نبود. مارهایت از ترشیب یاردیطور معنبه شاهد گروه

 کردند،یم هیعصاره خرفه تغذگرم میلی 200که از  ییهاجوجهسرم، 

با  HDL فزایشبود. ا از گروه شاهد ترشیبرابر ب 08/2 حدود در یرقم

 دیریسیلگیتر و LDL توجه قابل کاهش (.9) مطابقت دارد مطالعات ریسا

، دهایفالونوئ یباال یدارد. محتوا از عصاره خرفه ینیبال تیمز کی

موجود در عصاره  3 چرب امگا یدهایو اس نی، مالتونیفنل باتیترک

سطح  اهانیفنول گ یپل باتی. ترکموثر دانست توانرا می کیاتانول

با کاهش سطح  یترشیدهند و ارتباط بیم هشکلسترول سرم را کا

شود، یعصاره خرفه داده م ی(. وقت5) دهدینشان م دیریسیگلیتر

نشان  یکاهش قابل توجه شاهدبا گروه  سهیکلسترول سرم در مقا

 دیکه خرفه مانع جذب مجدد اس است گزارش شده نیچندهد. همیم

کاهش  .(3)کند یزا را مهار مجاد کلسترول درونیا و شده یصفراو

و  Liآزمایش  مطالعه مشابه نیا شده در کلسترول سرم نشان داده

. (18) استتام  سطح کلسترول دهنده کاهشکه نشان است همکاران

. شودیم دیتأک ترشیب خون یچرب درمان یبرا LDL کاهش ،قتیحق در

Hoyos کلسترول تام و  شیکه افزا ندادنشان د همکاران وLDL یناش 

کاهش  یطور قابل توجهبه نیمالتون زیپرچرب با تجو ییغذا میاز رژ

 یضدچاق اثرات در است خرفه ممکن عصاره موجود در نیمالتون .ابدییم

، دهایاز فالونوئ یاست که برخ شده گزارش شود. مشاهده ابتید و ضد

خون هستند  یخواص ضدچرب یدارا نیو مالتون 3 امگا چرب یدهایاس

است.  شده ییتازه خرفه شناسا یهادر برگ راًیاخ نی(. مالتون19)

از حد گزارش شده  شیدر خرفه ب نیمشخص شد که غلظت مالتون

 یدارا نیمالتون (.10است ) جاتیها و سبزوهیاز م یگریدر تعداد د

آزاد و  یهاکالیراد میاز جمله مهار مستق یمهم مختلف یعملکردها

د که ندهینشان م و همکاران Hoyos .(14) است یضدالتهاب تیخاص

شده با  یغن ییغذا میاز رژ یناش LDL-C کلسترول تام و شیافزا

(. 20) دابییم کاهش یتوجه طور قابلبه نیمالتون زیکلسترول با تجو

 کیپوکلسترولمیدر خرفه ممکن است در اثرات ه باتیترک نیوجود ا

را در دریافت  مهمی نقش هیپوتاالموس باشد. داشته شده نقش مشاهده

از دو گروه  و های مربوط به اشتها برعهده داردو پردازش سیگنال

کند و ها اشتها را کم میگروه یکی از این. نورونی تشکیل شده است

و  pro-opiomelanocortin" (POMC)"این کار را از طریق بیان ژن

انجام   (CART)برداری کوکائین و آمفتامینکننده نسخهپپتید تنظیم

ژن نوروپپتید  از طریق تنظیم بیان دهد. گروه دیگر دریافت غذا رامی

. کندتحریک می (AgRP)آگوتی ژن و پپتید مرتبط با  ( (NPYوای

NPY است. میزان  های مغزترین میانجییکی از فراوانNPY  در

طی  که درطوریای بدن است، بهتغذیه تابعی از وضعیت هیپوتاالموس

ترین یابد. مهمگرسنگی میزان آن افزایش و پس از تغذیه کاهش می

کمانی است.  گردد، هستهبیان می NPY در آن که بخش هیپوتاالموس

 (PVN)بطنی  مجاور کمانی به هسته در هسته NPYحاوی  هاینورون

 به NPY (ICV) مغزی بطن درون مکرر تزریق و شوندمی کشیده

مصرف  NPY مرکزی تزریق کند.می پرخوری و چاقی ایجاد  PVNدرون

ای، کاهش میزان چربی قهوه دهد که منجر بهانرژی را نیز کاهش می

 هیپوفیز ـ ک و مهار محور هیپوتاالموسسمپاتی تضعیف فعالیت

 NPYرسد که نظر می(. اگرچه به20، 21) گرددتیروئید می ـ قدامی

اشتها است، اما احتماالً در صورت  دهندهیک سیگنال مهم افزایش

جبرانی و یا دیگر  هایعلت وجود مکانیسمفقدان این سیستم به

های پپتید مرتبط با دهنده اشتها مانند سیگنالمسیرهای افزایش

، وزن بدن و میزان چاقی دستخوش تغییر چندانی AgRPآگوتی 

که همگی در  Yنوروپپتید  5Yو  Y 2, Y 4Y ,1های شود. گیرندهنمی

 کنندرا وساطت می NPYایهیپوتاالموس وجود دارند و اثرات تغذیه

دو گروه  درهای مربوط به اشتها دریافت و پردازش سیگنال (.4)

ها اشتها را یکی از این گروه. گیردصورت می هیپوتاالموس نورونی

 "pro-opiomelanocortin"از طریق بیان ژن را کند و این کارکم می

(POMC)  آمفتامینبرداری کوکائین و کننده نسخهپپتید تنظیمو 

)CART( ژن بیان حاضر مطالعه در .(21) ددهمی انجام prepronociceptin 

 دهدکه نشان می ،تر بودخرفه کم گرممیلی 200 در تیمار حاوی

 شود.های گوشتی نمیافزایش خرفه باعث کاهش اشتها در جوجه
نظر است. بهانجام شدهبر اشتها  NPYمطالعات زیادی در مورد اثر 

رسد که این نوروترانسمیتر اثرات افزاینده اشتهای خود را با اثر بر می

افزایش  (.22) کندناحیه هسته کمانی در هیپوتالموس اعمال می

هیپوتاالموس  (Actuate nucleus) کمانی هسته در Y (NPY) نوروپپتید

در مغز هسته   NPYیک منبع مهم شود.میسبب پرخوری حیوان 

در تیمارهای  NPY ژن بیانشده  مطالعه انجام در (.17) باشدکمانی می

داری نداشت اما در تیمار حاوی خرفه نسبت به شاهد تفاوت معنی

دهد ، که نشان میتر بودگرم خرفه بیان ژن بیشمیلی 200حاوی

تواند سبب افزایش اشتها و در باالی عصاره خرفه می تجویز مقادیر

 Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ)گردد. دریافت غذا افزایش نتیجه

نشان داده است  (. مطالعات اخیر3) است 1ORL هایگیرنده آگونیست
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 گرددکه تزریق داخل بطن مغزی این ماده سبب افزایش اشتها می

عنوان به Nociceptin/OrphaninFQ یمغز بطنی درون تزریق (.17، 2)

 یاپیوئیدها مثل ،یاپیوئید یهاشبه گیرنده یهاگیرنده لیگاندآندوژن

 گرددمی یگوشت یهاموجب افزایش اخذ غذا در جوجه ،ککالسی

سبب افزایش خوراک مصرفی  حاضر استفاده از خرفه تحقیق در .(23)

گرم گردید. اثر تیمارها بر میلی 200 گرم ومیلی 150 در سطوح

دار بود. بیان ژن روزگی معنی 42گلیسرید در و تری LDLمقادیر 

prepronociceptin  تر بود گرم خرفه بیشمیلی 200در تیمار حاوی

های جوجه اشتها در افزایش باعث تواندخرفه می عصاره دهدمی نشان که

خرفه نسبت  حاوی در تیمارهای NPY ژن چنین بیانشود. هم گوشتی

 200 داری نداشت، اگرچه در تیمار حاویبه شاهد تفاوت معنی

تر بود. مطالعات زیادی در مورد اثر گرم خرفه بیان ژن بیشمیلی

NPY ست. افزایش نوروپپتیدا شده بر اشتها انجام (NPY) Y هسته  در

شود. می حیوان پرخوری سبب هیپوتاالموس (Actuate nucleus) کمانی

که  رسدنظر میباشد. بهکمانی می هسته در مغز  NPYیک منبع مهم

را با اثر بر ناحیه  اشتهای خود این نوروترانمسمیتر اثرات افزاینده

طورکلی عصاره است. به مودههسته کمانی در هیپوتالموس اعمال ن

های نوروپپتیدهای افزاینده اشتها و توان موثر بر بیان ژنخرفه را می

 کیعصاره خرفه باعث تحردر نتیجه افزایش دریافت خوراک دانست. 

 هیپولیپیدمیکاثر این شود. یم یگوشت یهاجوجه در هادیپیل جابجایی

دهد  حیتوض وند مختل ک ی راگوشت یهاتواند رشد جوجهیخرفه م

تواند بازده ینم مصرف خوراک افزایشی بر رغم اثرعلی که چرا خرفه

 بخشد. بهبود را یگوشت یهاخوراک جوجه
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