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چکیده
گياهان دارويي بهدليل خواص چندگانه در پيشگيري و درمان بسياري از بيماريهاي دام و طيور بهجاي آنتيبيوتيکها استفاده زيادي دارد.
در اين مطالعه تغييرات بيان ژن اينترفرون گاما ( )IFNبا افزودن اسانس گياهان دارويي سنبل كوهي و مرزن جوش در جيره جوجههاي گوشتي
آرين مورد بررسي قرار گرفت .آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي با  7تيمار و  4تكرار انجام شد .تيمارهاي آزمايشي شامل شاهد ،آنتيبيوتيک،
پروبيوتيک و اسانس گياهان دارويي سنبل كوهي و مرزن جوش در سطوح  200و  400ميليگرم در كيلوگرم بود .صفات ميانگين وزن بدن در 6
هفتگي ،ميزان خوراک مصرفي ،ضريب تبديل غذايي و ميزان بيان ژن  IFNاندازهگيري شد .براي بررسي بيان ژن ،پس از استخراج  RNAاز بافت
كبد جوجهها cDNA ،ساخته شد و روش  Semi-Quantitative RT-PCRبهكار رفت .براي بررسي تاثير تيمارهاي آزمايشي بر صفات و
مقايسه ميانگين تيمارها از رويه  GLMو آزمون دانكن ( (p<0/05در نرمافزار  SAS 9استفاده شد .نتايج نشان داد كه بيان ژن  IFNدر سطوح
مختلف تيمارها تفاوت معنيداري دارد بهطوريكه در تيمار مرزن جوش ( 400ميليگرم در كيلوگرم) بيشترين و در تيمار سنبل كوهي (200ميليگرم
در كيلوگرم) كمترين ميزان بيان مشاهده شد .به طوركلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه استفاده از مرزن جوش در جيره جوجههاي گوشتي باعث
بهبود عملكرد سيستم ايمني و كاهش ميزان تلفات ميشود.
کلمات کلیدی :بيان ژن ،جوجه گوشتي ،عملکرد ،گياهان دارويي
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولsimasavar@gmail.com:
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سیدآبادی و همکاران

بررسی تاثیر سطوح تغذیهای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن اینترفرون گاما....

مقدمه
بسیاري از ویژگیهاي سودمند گیاهان دارویی از مواد موثره موجود
در آنها منشا میگیرد (مانند :کارواکرول ،تیمول  ،میرسن) و بیشتر
فعالیتهاي بیولوژیکی اثبات شده این مواد ،فعالیت آنتیاکسیدانی و
آنتیباکتریایی میباشد ( Windischو همکاران .)2008 ،این گیاهان
سبب خوشطعمی و کنشهاي روده ،اثرات ضدمیکروبی و همچنین
فعالیتهاي گسترده آنتیاکسیدانی میشوند و افزودن این مواد به جیره،
باعث بهبود عملکرد جوجههاي گوشتی میشود (صمدیان و همکاران،
 .)1394میزان تأثیر مواد گیاهی مورد استفاده در تغذیه جوجههاي
گوشتی به عوامل بسیاري مثل ترکیب و سطح افزودن مواد گیاهی به
جیره ،ژنتیك پرنده ،ترکیب کلی جیره و مدیریت کلی مزرعه بستگی
دارد .بسیاري از تحقیقات ،نقش ترکیبات گیاهی را بهعنوان محرك
رشد طبیعی غیرآنتیبیوتیکی در تغذیه جوجههاي گوشتی تایید میکنند
(محیطی و همکاران .)1389 ،بهطورکلی ترکیبات گیاهی شامل قطعات
قابل استفاده (دانهها ،میوهها ،ریشهها ،برگها و پوست درختها)،
گیاهان معطر و ادویهجات مختلف (مرزنجوش ،آویشن ،رزماري ،گشنیز،
دارچین ،رازیانه ،سیر ،خردل و فلفل) و نیز عصارههاي حاصل از این
گیاهان بهصورت اسانسهاي گیاهی میباشند (محیطی و همکاران،
 .)1389اینترفرونها پروتئینهاي طبیعی هستند که بهوسیله سلولهاي
سیستم ایمنی مهرهداران تولید میشوند و مسئولیت آنها مبارزه با
عوامل خارجی از قبیل ویروسها ،انگلها و تومورها است .اینترفرونها
متعلق به گروه بزرگی از گلیکوپروتئینها بهنام سایتوکین هستند .یکی
از انواع اینترفرونها ،اینترفرون گاما است که داراي  169اسیدآمینه
است و تقویتکننده سیستم ایمنی بوده و با اثر فعالکنندگی فاگوسیتها
باعث از بین بردن میکروارگانیسمهایی مانند استافیلوکوك اورئوس،
توکسوپالسماگوندي ،لیشمانیا دونووانی ،لیستریامونوسیتوژنز و مایکو
باکتریوم اویوم در داخل سلولها میشود ( .)2004 ،Schroderسیدآبادي
و همکاران ( )1395با بررسی اثر سطح ترئونین جیره آغازین بر بیان
ژن اینترفرون گاماي موثر بر سیستم ایمنی در جوجههاي گوشتی سویه
آرین نشان دادند که بیان ژن  IFNγدر بافت کبد در سطح 0/86
درصد باالترین میزان بیان ژن را دارد .این نتایج بیانگر تاثیر مثبت
مکمل ترئونین در بهبود عملکرد سیستم ایمنی پرندگان میباشد.
 Singhو همکاران ( )2012براي بررسی بیان ژنهاي سایتوکین و تولید
اسیدنیتریك در جوجههاي گوشتی واکسینه شده با واکسن سالمونال
تیفی موریوم آزمایشی انجام دادند .نتاج تحقیق آنها نشان داد که
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جوجههاي واکسینه شده در مقایسه با گروه شاهد همزمان با افزایش
تولید اسیدنیتریك ،میزان بیان ژن  IFNγافزایش یافته اما میزان بیان
ژن  IL-2کاهش یافته است Sean .و همکاران ( )2009براي بررسی
بیان ژنهاي سایتوکین در جوجههاي گوشتی و اردكهاي آلوده به
ویروس آنفلوآنزاي مرغی ،مطالعهاي انجام دادند و گزارش کردند که
بیان ژن  IFNγدر کبد جوجههاي گوشتی بیش از اردك است و در
حالیکه بیان ژن  IFNαدر هر دو گونه یکسان است Haghighi .و همکاران
( )2008بهمنظور بررسی بیان ژنهاي سایتوکین در جوجههاي گوشتی
تیمارشده با پروبیوتیك گزارش کردند که با توجه به اینکه پروبیوتیكها
براي کنترل پاتوژنها و افزایش پاسخ ایمنی در جوجههاي گوشتی
بهکار برده میشوند ،بیان ژنهاي ( IL-12اینترلوکین  )12و IFNγ
(اینترفرون گاما) در پرندگان آلوده به سالمونال تیفی موریوم تیمار شده
با پروبیوتیك نسبت به پرندگانی که تیمار نشده کاهش مییابدJanet .
و همکاران ( )2008اثرات استفاده از سطوح تغذیهاي مکمل کرومیوم
بر بیان ژن  IFNγدر جوجههاي گوشتی واکسینه شده با واکسن
ویروس بیماري نیوکاسل را بررسی کردند ،در آزمایش آنها از  7گروه
تیمار (شاهد و سطوح مختلف مکمل کرومیوم) استفاده و آزمایش
 Real Time PCRانجام شد .نتایج نشان داد که استفاده از مکمل
کروم در جیره طیور گوشتی بیان ژن  IFNγرا افزایش میدهدKogut .
و همکاران ( )2005بیان  mRNAژن  IFNγدر جوجههاي مبتال به
عفونت سالمونال با استفاده از روش  Real Time PCRرا بررسی کردند
و نتایج تحقیق آنها نشان داد که علیرغم اینکه ژنهاي سایتوکین
نقش مهمی در سیستم ایمنی ذاتی طیور دارند اما بیان ژن IFNγ
تغییري نکرد Sijben .و همکاران ( )2003اثرات استفاده از اسیدهاي
چرب غیراشباع بر بیان ژنهاي سایتوکین در جوجههاي گوشتی واکسینه
شده با سالمونالتیفی موریوم را بررسی کردند و آنها در جیره غذایی
طیور از روغنهاي ذرت ،کتان ،سورگوم و چربی (پیه) گاو استفاده
کردند و دو ساعت پس از تزریق سالمونالتیفی موریوم پلیساکارید ،از
بافت کبد آنها  RNAاستخراج کردند .نتایج حاصل از Real Time PCR
نشان داد که بیان ژنهاي  IL-8 ،IL-6و  IFNγدر جوجههاي تیمارشده
با اسیدهاي چرب غیراشباع افزایش یافت .موسوي و همکاران (،)1387
اثرات اسانس آویشن شیرازي و نایسین در درجه حرارت ( 8و  25درجه
سانتیگراد) و زمان نگهداري (تا 21روز) را روي رشد سالمونالتیفی
موریوم مورد بررسی قرار دادند .عمل ممانعتکنندگی مواد یاد شده
در  8درجه سانتیگراد در غلظتهاي باالتر از  0/005درصد اسانس
قوي بود بهطوريکه تعداد باکتري در روز دوم مطالعه در
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غلظتهاي توام  0/015اسانس و  0/5نایسین 0/03 ،اسانس و 0/ 25
نایسین 0/03 ،اسانس و  0/5نایسین به کمتر از لگاریتم  2رسید.
غلظتهاي مختلف توام اسانس که در این مطالعه مورد استفاده قرار
گرفت در  25درجه سانتیگراد روي رشد باکتري مورد بررسی تاثیري
نداشت و تعداد باکتري در روز اول مطالعه به بیشتر از لگاریتم  6رسید.
کمالیسنگانی و همکاران ( ،)1391تاثیر گیاه دارویی زردچوبه بر بیان
ژن  MUC2را در جوجههاي گوشتی مورد بررسی قرار دادند .یافتههاي
آنها کاهش معنیداري در بیان ژن  MUC2در جوجههاي تغذیه شده
با جیره پایه و بدون مکمل گیاه داروئی را نشان داد .با توجه به نقش
گیاه داروئی در افزایش فعالیت برخی از آنزیمهاي مرتبط با موسین و
یا با تاثیر مستقیم بر تولید موسین ،این گیاه میتواند براي بهبود
ژنتیکی عملکرد دستگاه گوارش طیور بهکار رود .در تحقیقات مختلف،
استفاده از اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش و اثرات آن بر عملکرد
و ایمنی بررسی شده است ولی اثرات آن روي بیان ژنهاي مرتبط با
ایمنی مورد بررسی قرار نگرفته است ،بههمین منظور تحقیق حاضر با
هدف بررسی تاثیر سطوح تغذیهاي اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش
بر بیان ژن اینترفرون گاما در جوجههاي گوشتی انجام شد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سطوح تغذیهاي اسانس سنبل
کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن اینترفرون گاما در جوجههاي گوشتی
در قالب  7تیمار و  4تکرار و در هر تکرار  20قطعه جوجه گوشتی
آرین در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد .پارامترهاي
مدیریتی از قبیل درجه حرارت ،رطوبت ،نور ،تهویه ،تغذیه و واکسیناسیون
در پرورش و نگهداري جوجه گوشتی مورد آزمایش براساس اصول
استاندارد پرورش جوجه گوشتی رعایت شد و براي تمامی طیور
یکسان بود .احتیاجات غذایی جوجههاي گوشتی در دورههاي مختلف
آزمایش ،آغازین ( 0-2هفتگی) ،رشد ( 2-4هفتگی) و پایانی (6-4
هفتگی) از جداول راهنماي پرورش جوجههاي گوشتی آرین استخراج
شد .با استفاده از مواد خوراکی موجود و با استفاده از نرمافزار کامپیوتري
جیرهنویسی  UFFDAجیرههاي آزمایشی تنظیم و ترکیب شیمیایی
اقالم خوراکی مورد استفاده در جیره آزمایشی از جداول استاندارد غذایی
 )1994( NRCاستخراج شد .تیمارهاي تحقیق عبارت از  7گروه آزمایشی
شامل :جیره پایه (گروه شاهد) ،جیره پایه 100+میلیگرم در کیلوگرم
پروبیوتیك (شاهد مثبت) ،جیره پایه 150+میلیگرم
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در کیلوگرم آنتیبیوتیك آویالمایسین (شاهد مثبت) ،جیره پایه 200+
میلیگرم در کیلوگرم اسانس سنبل کوهی ،جیره پایه  400+میلیگرم
در کیلوگرم اسانس سنبل کوهی ،جیره پایه 200+میلیگرم در
کیلوگرم اسانس مرزن جوش و جیره پایه 400 +میلیگرم در کیلوگرم
اسانس مرزن جوش بود.
میانگین وزن بدن :در پایان هر دوره هفت روزه ،وزنکشی
جوجههاي هر تکرار بهصورت گروهی و دو ساعت بعد از قطع دان ،با
استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت ±10گرم انجام شد (.)1984 ،Lesson
متوسط وزن بدن هر جوجه در هر سن از تقسیم وزن جوجههاي هر
تکرار در آن سن بر تعداد پرندههاي زنده در همان سن محاسبه شد.
خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی (گرم) :مقدار خوراك
مصرفی هر تکرار بهطور هفتگی اندازهگیري شد و ضریب تبدیل غذایی
در هر مقطع پرورش ،از تقسیم گرم خوراك مصرفی بر وزن پرنده در
همان سن بهدست آمد ( .)1984 ،Lessonدر پایان دوره رشد (سن
 42روزگی) از هر باکس یك قطعه جوجه کشتار و نمونههایی از بافت
کبد براي بررسی بیان ژن  IFNγجدا شد ،نمونههاي جمعآوري شده
پس از انتقال به آزمایشگاه در دماي  -80درجه سانتیگراد نگهداري
شد ( Kashoferو همکاران .)2013 ،به این منظور ابتدا با استفاده از
کیت استخراج  )Gene JET RNA Purification Kit( RNAشرکت
فرمنتاز مجموع  RNAاز کبد استخراج گردید و ارزیابی کیفیت و
کمیت  RNAبا استفاده از نانودراپ و سنتز  cDNAاز طریق کیت
تجاري ساخت شرکت فرمنتاز و با توجه به دستورالعمل شرکت فرمنتاز
انجام شد .در ادامه میزان  mRNAموجود با استفاده از Real Time
 PCRو کیت سایبرگرین ساخت شرکت فرمنتاز اندازهگیري شد
).(Maxima SYBR Green qPCR master mix, Fermentas, France
در این آزمایش براي ژن  IFNγاز آغازگرها براساس جدول  1استفاده
شد .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  7تیمار انجام شد که
تیمار یك بهعنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شد .در طول دوره آزمایش
صفات تولیدي مانند وزن زنده (گرم) ،افزایش وزن روزانه (گرم) ،مورد
بررسی قرار گرفت .دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار SAS
 21با مدل طرح کامالً تصادفی رویه عمومی خطی ( )GLMمورد تجزیه
و تحلیل آماري قرار گرفت و براي مقایسه میانگینها از آزمون چنددامنه
دانکن استفاده شد ،مدل آماري طرح بهشرح زیر بودyij=µ+Ti+eij :
که : yijمیزان بیان ژن  IFNدر بافت کبد؛  : µمیانگین کل؛  : Tiاثر
iامین تیمار؛  :eijkاثر عوامل باقیمانده است.
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جدول :1آغازگرهای مورد استفاده در فرآیند Real –Time PCR

نام ژن

توالی آغازگر

دمای اتصال آغازگر)(°C

IFN

´F 5´-AGCTGACGGTGGACCTATTATT-3
´R 5´- GGCTTTGCGCTGGATTC-3

60

259

F
R

60

264

GAPDH

´5´-GGTGGTGCTAAGCGTGTTAT-3
´5´-ACCTCTGTCATCTCTCCACA-3

جدول :3اثر تیمارهای مختلف بر خوراك مصرفی(گرم)

نتایج
میانگین وزن بدن :نتایج مربوط به وزن بدن در جدول  2ارائه
شده است .طبق نتایج جدول وزن بدن در سن  42روزگی تحت تاثیر
تیمارهاي آزمایشی قرار دارد ( .)P<0/05بهطوريکه باالترین وزن بدن
در تیمار مرزن جوش ( 400میلیگرم در کیلوگرم) و کمترین در سنبل
کوهی ( 200میلیگرم در کیلوگرم) بود.
جدول  :2اثر تیمارهای مختلف بر وزن بدن (گرم)
تیمار

 ± SEمیانگین

شاهد
آنتیبیوتیك
پروبیوتیك
سنبل کوهی ()200
سنبل کوهی ()400
مرزن جوش ()200
مرزن جوش ()400

1821/00
1884/23a
1889/30 a
1718/90b
1866/40 a
1840/40 a
1896/60 a

SEM

39/20

معنیداري

0/04

ab

حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنیدار آماري است ()P<0/05

مقدار خوراك مصرفی :نتایج مربوط به خوراك مصرفی در جدول
 3ارائه شده است .خوراك مصرفی در سن  42روزگی تحت تاثیر تیمارهاي
آزمایشی قرار نگرفت ( ،)P<0/05اما باالترین خوراك مصرفی در تیمار
شاهد و کمترین در تیمار مرزن جوش ( )200بود.
ضریب تبدیل غذایی :نتایج مربوط به ضریب تبدیل در جدول
 4ارائه شده است .طبق نتایج جدول ضریب تبدیل در سن هفت روزگی
تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار ندارد ( ،)P<0/05بهطوريکه
باالترین ضریب تبدیل در تیمار شاهد و کمترین در تیمار آنتیبیوتیك
و مرزن جوش( )400بود.
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طول محصول)(bp

تیمار

 ± SEمیانگین

شاهد
آنتیبیوتیك
پروبیوتیك
سنبل کوهی ()200
سنبل کوهی ()400
مرزن جوش()200
مرزن جوش()400

3694/30 a
3609/70a
3567/40a
3474/90 a
3651/00 a
3411/00 a
3615/40 a

SEM

143/90

معنیداري

0/82

حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنیدار آماري است ()P<0/05

جدول :4اثر تیمارهای مختلف بر ضریب تبدیل غذایی(گرم/گرم)
تیمار

 ± SEمیانگین

شاهد
آنتیبیوتیك
پروبیوتیك
سنبل کوهی ()200
سنبل کوهی ()400
مرزن جوش()200
مرزن جوش()400

2/0
1/9a
1/9a
2/0a
2/0a
1/9a
1/9a

SEM

0/098

معنیداري

0/82

a

حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنیدار آماري است ()P<0/05

بیان ژن :نتایج نورسنجی با دستگاه اسپکتوفتومتري نانودراپ
نشان داد که  RNAاستخراج شده از بافت روده طیور داراي کیفیت و
کمیت مناسبی است .پروتئینها متداولترین آلودهکنندههاي اضافی
در نمونههاي  DNAو  RNAمیباشند که نور فرابنفش را در دو طول
موج  260و  280نانومتر جذب میکنند .همچنین بقایاي فنلی و
الکلی که از منابع آلودهکننده بیولوژي براي نمونههاي  DNAو RNA
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محسوب میشوند قادر به جذب طول موج  230نانومتر میباشند .لذا
با محاسبه جذب نوري نمونه اسیدنوکلئیك در طول موجهاي 260 ،230
و  280نانومتر و محاسبه نسبتهاي جذب  260/280و 260/230
میتوان خلوص اسیدهاي نوکلئیك را مشخص نمود .بهطور ایدهآل
نسبت  OD260به  OD280برآوردي از نسبت اسیدهاي نوکلئیك به
پروتئینها در نمونه است و درجه خلوص  RNAرا مشخص مینماید.
این نسبت براي  RNAخالص تقریباً برابر با  1/8تا  2میباشد .در
صورتیکه کمتر از این مقدار باشد ،مقدار اسیدنوکلئیك بسیار کمتر
از آن خواهد بود که بتوان با آن کار کرد .کمیت و کیفیت  RNAاستخراجی
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نانودراپ  Thermoتعیین شد .در مورد
نمونه استخراج شده از بافت کبد نسبت بهدست آمده برابر با 1/96
بود ،که این نتایج حاکی از خلوص باال و عدم وجود آلودهکنندهاي
فنلی و الکلی میباشد .پس از ساخت  cDNAبراي اطمینان از نتایج
کار ،غلظت  cDNAهاي سنتز شده با استفاده از نانودراپ تعیین شد.
نتایج نورسنجی cDNAهاي ساخته شده از  RNAاستخراجی بافت کبد
نشان داد که cDNAها از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار هستند.
پس از تعیین کمیت و کیفیت  cDNAسنتز شده از نمونههاي کبد با
نانودراپ براي انجام  ،Real Time PCRتمام cDNAها رقیق شد و به
غلظت حدود  300نانوگرم/میکرولیتر رسید و سپس غلظت cDNAها
توسط نانودراپ تایید شد .بهمنظور تعیین دماي بهینه اتصال پرایمرهاي
اختصاصی ژن ،یك واکنش  PCRبا شیب دمایی مختلف انجام شد .با
توجه به این که ژن  IFNو  GAPDHبهترین باند را در دماي 60
درجه سانتیگراد نشان دادند این دما براي اتصال پرایمرها انتخاب
شد .ازجمله خصوصیات و مزایاي  Real time PCRترسیم منحنی
ذوب است که این عمل پس از اتمام فرآیند  PCRانجام میشود .دماي
ذوب  DNAیك پارامتر ویژه براي این مولکول میباشد و به ساختمان
 DNAو عواملی نظیر طول و تعداد نوکلئوتیدها ،میزان نمك محیط و
درصد  GCبستگی دارد .از آنجاییکه  SYBR Green Iنمیتواند بین
محصوالت مختلف تفاوتی قائل شود ،میتوان با استفاده از منحنی
ذوب تنوع محصوالت را در فرآیند  PCRمشخص کرد .لذا با استفاده
از قابلیت دستگاه ( )Applied Biosystems 7300در حضور مخلوط
اصلی اقدام به رسم یك شیب دمایی  Real time PCRشد .این آزمون
براي ژن  IFNو ژن کنترل  GAPDHدر طیف حرارتی  60درجه
سانتیگراد اندازهگیري شد .باالترین  Rnو کمترین  CTمالك انتخاب
دماي بهینه اتصال آغازگرها میباشد .بر این اساس دماي  60درجه
سانتیگراد براي ژنها انتخاب شدند .براي ژنهاي
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بهکار برده شده دماي  Tmبرابر با  60درجه سانتیگراد شد .با توجه
به منحنی ذوب براي آغازگرها میتوان گفت که آغازگرها بهصورت
اختصاصی عمل کردهاند و یك نمونه منفرد را از  cDNAتکثیر نمودهاند،
همانطورکه در شکل دیده میشود پیك اضافی کوچكتر از پیك
محصوالت که نشانگر وجود پرایمر دایمر میباشد ،وجود ندارد و این
نشانگر این موضوع است که آغازگرها ،تقابلی با هم ندارند .از آنجاکه
پرایمر دایمرها قطعات کوچكتري نسبت به محصول اصلی تولید میکنند،
بنابراین دماي ذوب پایینتري نسبت به محصول اصلی دارند .در نتیجه
منحنی ذوب پرایمر دایمرها کوچكتر و قبل از منحنی ذوب محصول
اصلی میباشد .درصورتیکه محصولی بهصورت غیراختصاصی تکثیر
شود که دماي ذوب آن باالتر از محصول اصلی باشد ،منحنی ذوب بعد
از منحنی ذوب محصول اصلی دیده میشود .منحنی ذوب مناسب
داراي ویژگیهایی نظیر کشیده و نوك تیز بودن میباشد و همچنین
منحنی ذوب تکرارهاي یك نمونه کامالً رويهم قرار میگیرند.

شکل  :1منحنی ذوب محصول ژن IFN

بیان ژن  :IFNنتایج بررسی بیان ژنهاي  GAPDHو
نشان داد که مقدار بیان ژن  IFNنسبت به  GAPDHکه بهعنوان ژن
شاهد درنظر گرفته شده بود ،در بین تیمارهاي مختلف اختالف
معنیداري دارد .با توجه به اینکه در این آزمایش سطوح مختلف
پروبیوتیك ،آنتیبیوتیك ،سنبل کوهی و مرزن جوش مورد بررسی قرار
IFN

199

بررسی تاثیر سطوح تغذیهای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن اینترفرون گاما....

سیدآبادی و همکاران

گرفت و براي بیان نسبی ژن نیاز به گروه شاهد بود ،لذا جیره پایه
(شاهد) بهعنوان معیار سنجش بیان ژن قرار گرفت .همانطورکه در
جدول  5دیده میشود بیان ژن  IFNدر سطوح مختلف تیمارها اختالف
معنیداري را نشان میدهد ( )P>0/05بهطوريکه میزان بیان ژن

 IFNدر تیمار سنبل کوهی ( )200کمترین بیان و در تیمار مرزن
جوش ( )400بیشترین میزان بیان ژن را دارد .شکل  2منحنی تکثیر
واکنش  Real-Time PCRبراي ژن  IFNرا نشان میدهد.

جدول :5میزان بیان ژن  IFNدر سطوح مختلف تیمارها
گروههای آزمایشی
تیمار

شاهد

آنتیبیوتیك

پروبیوتیك

سنبل کوهی
( )200

میانگین

6/11bc

10/5ab

8/5bc

2/46c

شکل  :2منحنی تکثیر واکنش  Real-Time PCRبرای ژن IFN

بحث
در این تحقیق میانگین وزن بدن با نتایج تحقیق روفچانی و
همکاران ( )1389که تأثیر استفاده از سطوح مختلف مرزن جوش بر
عملکرد و خصوصیات الشه جوجههاي گوشتی راس  308را بررسی
کردند ،مطابقت دارد .آنها در تحقیق خود گزارش کردند که استفاده
از  600میلیگرم مرزن جوش در هر کیلوگرم خوراك در دوره رشد،
بهطور معنیداري افزایش وزن بیشتري در مقایسه با گروه شاهد دارد
( .)P<0/05نتایج تحقیق حاضر در تقابل با یافتههاي  Botsoglouو
200

سنبل کوهی
( )400
4/7bc

مرزن جوش
( )200
8/5bc

مرزن جوش
( )400

SEM

P value

16/6a

2/03

0/006

همکاران ( )2002و نیز  Crossو همکاران ( )2007مبنی بر عدم تأثیر
استفاده از اسانس مرزن جوش بر عملکرد جوجههاي گوشتی میباشد.
نتایج حاصل از مقدار خوراك مصرفی در این تحقیق با نتایج تحقیق
روفچانی و همکاران ( )1389که بهمنظور بررسی تأثیر استفاده از سطوح
مختلف مرزن جوش بر عملکرد و خصوصیات الشه جوجههاي گوشتی
راس  308انجام گرفت ،مطابقت دارد .آنها مشابه تحقیق حاضر گزارش
کردند که استفاده از اسانس مرزن جوش در هر یك از دورههاي پرورش،
تأثیر معنیداري بر مصرف خوراك ندارد (.)P>0/05
نتایج حاصل از این تحقیق براي ضریب تبدیل غذایی با نتایج
تحقیق روفچانی و همکاران ( )1389مغایرت دارد .آنها در تحقیق خود
گزارش کردند که بهکارگیري  600و  1200میلیگرم اسانس مرزن
جوش در هر کیلوگرم ماده خوراکی در دوره رشد ،راندمان مصرف
خوراك را بهطور معنیداري نسبت به گروه شاهد افزایش میدهد.
همچنین  Leeو همکاران ( ،)2002گزارش کردند که ترکیبات موجود
در اسانسهاي گیاهی قادرند به گونهاي مثبت راندمان مصرف خوراك
را تحت تأثیر قرار دهند .به گونهاي مشابه  Windischو همکاران
( )2008پیشنهاد کردند که افزودنیهاي خوراکی گیاهی و بهطور
مشخص اسانسها قادرند با افزایش غلظت آنزیمهاي گوارشی ،راندمان
مصرف خوراك را در جوجههاي گوشتی ارتقاء دهند که این نتایج با
نتایج تحقیق حاضر مغایرت دارد.
در مورد تاثیر استفاده از گیاهان دارویی روي عملکرد جوجههاي
گوشتی ،نتایج متفاوتی گزارش شده است .برخی ،اثرات آنها را بر
عملکرد جوجههاي گوشتی ،مثبت بیان میکنند ( Crossو همکاران،
 ، )2007درحالیکه گروه دیگر از محققان ذکر کردند که این مواد
اثري بر افزایش وزن ،مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك
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ندارند ( Ocakو همکاران .)2008 ،نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد
که استفاده از سطوح مختلف مرزن جوش و سنبل کوهی روي میانگین
مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی تأثیر معنیداري ندارد که این
نتایج با نتایج تحقیق روفچانی و همکاران ( Lee ،)1389و همکاران
( )2002و  Hernandezو همکاران ( ،)2004که نشان دادند گیاهان
دارویی و عصاره آنها بر خوراك مصرفی تأثیر ندارد ،مطابقت داشت.
از طرف دیگر در تحقیقی که توسط مصدق و همکاران (،)1392
بهمنظور بررسی تأثیر استفاده از اسانس گیاه دارویی مرو تلخ روي
مصرف خوراك جوجههاي گوشتی سویه راس انجام گرفت ،نتایج
نشان داد که استفاده از اسانس این گیاه تأثیر معنیداري روي میزان
مصرف خوراك در سن  22تا  42روزگی دارد که این نتایج با یافتههاي
تحقیق حاضر مغایرت دارد.
همچنین در این تحقیق مشخص شد که استفاده از سطوح
مختلف مرزن جوش و سنبل کوهی روي میانگین وزن بدن در 42
روزگی تأثیر معنیداري دارد که این نتایج با نتایج تحقیق روفچانی و
همکاران ( ،)1389مصدق و همکاران ( ،)1392روستایی و همکاران
( )1391و  )2008( Nasirمطابقت دارد.
نحوه تأثیرگذاري عصاره گیاهان دارویی بر پارامترهاي عملکرد
در انواع حیوانات اهلی به روشنی مشخص نمیباشد .ولی بهنظر میرسد
که بهبود عملکرد پرندگان بهدنبال مصرف فرآوردههاي گیاهی بهدلیل
تحریك ترشح آنزیمهاي گوارشی و بهبود هضم و جذب مواد مغذي
حاصل میشود .اجزاي فنولیك موجود در گیاهان میتواند با کاهش
تعداد میکروبهاي پاتوژن روده ،مانع از اتالف مواد مغذي شده و بدین
ترتیب سبب بهبود عملکرد و افزایش پروتئین در بافتهاي بدن شوند.
بنابراین اجزاي فنولیك موجود در عصاره مرزن جوش و سنبل کوهی،
احتماالً از طریق بهبود در جذب مواد غذایی منجر به بهبود میانگین
افزایش رشد در جوجههاي گوشتی شده است (روستایی و همکاران،
.)1391
نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار بیان ژن  IFNدر بین
تیمارهاي مختلف اختالف معنیداري دارد که این نتایج با یافتههاي
تحقیقات کمالی و همکاران ( ،)1391مطابق است .آنها در تحقیق
خود گزارش کردند که گیاهان دارویی زردچوبه ،آویشن و دارچین،
بیان ژن  Muc2را در جوجههاي مبتال به آسیت بهطور معنیداري
افزایش میدهد ( .)P>0/05براساس نتایج حاصله ،بهنظر میرسد
استفاده از  200و  400میلیگرم اسانس مرزن جوش در هر کیلوگرم
جیره جوجه گوشتی ،توانسته است بهرهبرداري از
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مواد غذایی را به گونهاي مثبت تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به ارتباط
مستقیم میانگین افزایش وزن در پایان  42روزگی و افزایش بیان ژن
در جوجههاي گوشتی تغذیه شده با تیمار  ،7بهنظر میرسد افزایش
 400میلیگرم اسانس مرزن جوش در هر کیلوگرم جیره جوجه گوشتی
باعث بهبود در عملکرد و سیستم ایمنی جوجههاي گوشتی میشود.
بهطورکلی میتوان نتیجهگیري کرد که این گروه از افزودنیها،
پتانسیل زیادي دارند اما ترکیب و غلظت صحیح مصرف آنها باید
بهدرستی انتخاب شود که این امر نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
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