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چكيده
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از پودر دانه گیاه دارویی عدسامللک بر عملکرد الشه ،فراسنجههای رسمی و خونی ،سیستم
ایمنی و بیان ژنهای سوپر اکسید دیسموتاز  ،1نیرتیک اکسید سنتتاز و اندوتلین 1-در بطن راست قلب جوجههای گوشتی پرورشیافته
در ارتفاع  2150مرتی از سطح دریا انجام گرفت .آزمایش در قالب طرح کامال ً تصادفی با پنج تیامر و چهار تکرار به مدت  42روز انجام
گردید .تیامرهای آزمایشی شامل تیامر کنرتل که فاقد دانه عدسامللک و تیامرهای دو ،سه ،چهار و پنج که به ترتیب حاوی یک ،دو ،سه و
چهار گرم در کیلوگرم جیره از این دانه بودند .نتایج نشان داد که افزودن پودر دانه عدسامللک به خوراک ،بازده الشه و ران را افزایش
معنیدار و بازده قلب و نسبت بطن راست به کل بطنها را کاهش معنیداری دادهاست ( .)p > 0/05همچنین در تیامرهای حاوی سه و
چهار گرم دانه عدس امللک ،میزان پروتئین و اکسید نیرتیک رسم افزایش معنی دار و مالون دی الدئید ،اسید اوریک و نسبت هرتوفیل به
لنفوسیت کاهش معنیداری نسبت به گروه کنرتل دارد ( .)p > 0/05همچنین سطوح سه و چهار گرم عدسامللک موجب افزایش معنیدار
بیان ژنهای نیرتیک اکسید سنتتاز و سوپر اکسید دیسموتاز  1و کاهش معنیدار بیان ژن اندوتلین 1-در بطن راست قلب گردید (> 0/05
 .)pنتیجهگیری میشود گیاه دارویی عدسامللک با بهبود رشایط آنتیاکسیدانی ،ایمنی و فراسنجههای بیوشیمیایی خون بر کاهش فشار
خون ریوی در جوجههای گوشتی موثر میباشد.
کلامت کلیدی :فشار خون ریوی ،جوجهگوشتی ،عدس امللک ،آسیبهای قلب ،بیان ژن
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This experiment was conducted to investigate the effects of different levels of Securigera securidaca seed powder on carcass performance, blood and serum parameters, immune system and the expression of superoxide dismutase, nitric oxide
synthase and endothelin-1 genes in the right ventricle of broiler chicks grown at a height of 2150 m above sea level. The
experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications for 42 days. The
experimental treatments included control group (without Securigera securidaca seed powder) and four levels of Securigera
securidaca seed. The results showed that the addition of Securigera securidaca seed powder to feed increased the carcass
and thigh efficiency and reduced heart efficiency and RV/TV ratio. (P<0.05). In treatments containing 3 or 4 grams of Securigera securidaca, the total protein and nitric oxide levels of serum were significantly increased, and malondialdehyde,
urea and heterophile to lymphocyte ratio decreased significantly compared to the control group (P<0.05). Also, the effect of
this herbal drug on the expression of right ventricle genes of the heart showed that 3 and 4 g levels of Securigera securidaca
in the diet significantly increased the expression of nitric oxide synthase and superoxide dismutase genes, and a significant
reduction of endothelin-1 gene expression in this tissue (P<0.05). the results of this study showed that the using of 3 or 4
(g/kg) of medicinal plant Securigera securidaca seed is effective in reducing the pulmonary hypertension in broilers by
improving the antioxidant status, immunity and biochemical parameters of blood.
Keywords: Pulmonary hypertension, Broiler chicken, Securigera securidaca, Heart failure, gene expression

 تخریب عروق و،است که در آن اثرات متداول انقباض عروق ریوی
 مشاهده،ترومبوز که موجب افزایش مقاومت عروقی ریهها میگردند
 پاسخهای فیزیولوژیکی به رشایط کمبود اکسیژن پایدار محیط.میشود
 تولید بیش از حد رادیکالهای فعال،که ناشی از ارتفاع زیاد میباشد
( است که دارای قدرت واکنشROS) Reactive oxygen species اکسیژن
 نقش مهم رادیکالهای آزاد.)24 ،16( پذیری و تخریب باالیی میباشند
) در آسیبشناسی سندرم فشار خون ریوی در مطالعاتROS( اکسیژن
، با کاهش آنتیاکسیدانهای بدن.)16( متعدد نشان داده شده است
تنشهای اکسیداتیو با شدت بیشرتی رخ میدهد و با پیرشفت فشار
خون ریوی مقدار آنتیاکسیدانهای بدن جوجههای گوشتی تغییر
منوده و میزان رادیکالهای آزاد افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش
ترکیبات آنتیاکسیدا ن به.)14( تنشهای اکسیداتیو در بدن پرنده است
دو دسته با منشاء داخلی و خارجی طبقهبندی میگردند که هر دو دسته
.)23( موجب حذف و مهار تشکیل رادیکالهای آزاد در بدن میگردند
 کاتاالز،آنتیاکسیدانهای با منشاء داخلی عبارتند از گلوتاتیون پراکسیداز
و سوپر اکسید دیسموتاز و آنتی اکسیدانهای با منشاء خارجی شامل
.... کاروتنوئیدها و، لیپوئیک اسید، اسید اسکوربیک،ترکیبات پلی فنلی

مقدمه
بهبود ژنهای مرغوب در دهههای اخیر باعث رشد رسیع جوجههای
 رشد رسیع عضالت خصوصاً عضله، با این وجود.گوشتی گردیده است
 در.)12( سینه با رشد اندامهایی نظیر قلب و ریه متناسب منیباشد
 عدم باالنس بین اندامهای مرصف کننده اکسیژن (عضالت) و،نتیجه
اندامهای تامین کننده اکسیژن (قلب و ریه) موجب پدیدار شدن عارضه
 بروز سندرم فشار خون ریوی (به.فشار خون ریوی در طیور میگردد
عنوان آسیت در فرم بالینی) در جوجههای گوشتی که در مناطق مرتفع
از سطح دریا پرورش داده میشوند به دلیل کاهش فشار اکسیژن هوا
 بسیاری از مطالعات مشخص منوده است.)16( شیوع بیشرتی دارد
، تهویه، کیفیت هوا، روشنایی، رسما،که عوامل مختلفی مانند ارتفاع
 باعث افزایش فشار خون،جیرههای حاوی انرژی باال و پروتئین جیره
) و عالمئی مانند افزایش5( ریوی در جوجههای گوشتی گردیده است
هایپرتروفی، افزیش خون در سیاهرگها و قلب،وزن و حجم قلب و ریه
، سست و آویخته شدن قلب، نارسایی دریچه سهلتی قلب،بطن راست
سیروز کبد و تراوش و تجمع مایع آسیتی در حفره شکمی را در پی دارد
 آسیب شناسی فشار خون ریوی یک فرایند پیچیده و چند فاکتوری.)24(
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جدول  -1تركيب موادخوراكی و شيمیايی جريههای غذايی گروه کنرتل در دوره آغازين و رشد

مواد خوراكی (درصد)

جيره آغازين ( 21-1روزگي)

جيره رشد ( 42-22روزگی )

ذرت

51/8

58/4

39/6

33/5

روغن سويا

4

3/9

دی کلسيم فسفات

1/7

1/3

پودر صدف

1/5

1/5

نمک

0/3

0/3

–DLمتيونين

0/1

0/1

-Lليزين

-

-

مکمل مواد معدنی1

0/25

0/25

مکمل ويتامینی2

0/25

0/25

پودر دانه عدس الملک*

-

-

کنجاله سويا ( 44درصد 	(CP

ترکيب مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل متابوليسم (کيلوکالري/کيلوگرم)

3000

3100

پروتئين خام (درصد)

21/5

19/5

متيونين (درصد)

0/5

0/4

متيونين +سيستين (درصد)

0/9

0/73

ليزين (درصد)

1/26

1/03

کلسيم

0/95

0/88

فسفر قابل دسترس

0/43

0/35

سدیم

0/18

0/15

کلر

0/27

0/29

پتاسیم

0/91

0/92

)Na+K-CL(mE/kg

235

236

ینها شامل 44000 :واحد بني املللی ويتامین آ 7200 ،واحد بني املللیويتامین
 1مکمل مورد استفاده در ترکيب جريه ها در هرکيلوگرم ،دارای مواد زير بوده است :ويتام 
د 440 ،3-میلی گرم اويتامیناي 40 ،میلی گرم ويتامین ک 70 ،میلی گرم کوباالمین 65 ،میلی گرم تيامین 320 ،میلی گرم ريبوفالوين 290 ،میلی گرم اسيد پانتوتنيک،
 1220میلی گرم نياسني 65 ،میلی گرم پرييدوکسني 22 ،میلی گرم بيوتني و  270میلی گرم کولني کلرايد.
 2هر کیلوگرم از مکمل معدنی شامل 950:میلی گرم منگنز 450 ،میلی گرم روي 320 ،میلی گرم آهن 100،میلی گرم مس 65 ،میلی گرم سلنيوم 68 ،میلی گرم يد
و  45میلی گرم کبالت
* در تيامرهای آزمايشی  4 ،3 ، 2و  5به ترتيب مقادير  3 ،2 ،1و  4گرم پودر دانه عدس امللک به جريه پایه اضافه گرديد.
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که از منابع غذایی حاصل میشوند .در سالهای اخیر ،آنتیاکسیدانهای
حاصل از منابع طبیعی که عمدتا از گیاهان دارویی حاصل میشوند به
طور گسرتدهای مورد استفاده قرار گرفتهاند تا از آسیبهای اکسیداتیو
جلوگیری منایند (.)21
گیاهان دارویی منابع بسیار خوبی از ترکیبات فعال مانند فالونوئیدها،
پلی فنلها ،تاننها و آلکالوئیدها هستند که میتوانند فعالیتهای
دارویی خود را در درمان بیامریهای مختلف انسان و حیوانات نشان
دهند .گياه عدس امللك (  )Securigera securidaca L.متعلق به خانواده
نخود ( )Leguminosaeگياهی دارويی است كه كاربردهای گوناگونی
دارد.محل رويش این گیاه در اروپا ،اسرتاليا ،غرب آسيا و ايران میباشد
كه به صورت خودرو رشد میكند .این گیاه در قسمتهای جنوبی ایران
از جمله استانهای خوزستان ،فارس و بوشهر رشد میکند و درطب
سنتی به عنوان پایینآورنده قند خون مورد استفاده قرار میگیرد .اين
گياه در فارسی تخم شريازی و گنده تلخه نامیده میشود .از آزمايشهای
فيتوشيمیايی انجام شده مشخص شده كه مادهی مؤثرهی گياه در دانهی
آن وجود دارد ( .)9مهمرتين تركيباتی كه در دانهی گياه گزارش شدهاند
شامل ،اسرتوئيدالها ،تری ترپنوئيدهای نوع ساپونني ،كاردنوليدها،
فالونوئيدها و تركيبات آنتی اكسيدان طبيعی است ( .)18تحقیقات
ابراهیم و همکاران ( )13نشان داد که عصاره الکی گیاه عدسامللک
حاوی  82/3میلیگرم در گرم ترکیبات پلی فنلی و  48/8میلی گرم در گرم
ترکیبات فالونوئیدی میباشد و در شناسایی این ترکیبات با استفاده از
دستگاه  HPLCمشخص گردید که ترکیبات فنلی از  8نوع و فالونوئیدی
از  39گونه متفاوت ترکیبات فالوونی تشکیل شدهاند .همچنین احمدی
و همکاران ( )1مشخص منودند که حدود  50درصد از ترکیبات موثر
موجود در عدسامللک ترکیبات فنلی میباشد .این ترکیبات در گیاهان
دارویی با داشنت خاصیت آنتیاکسیدانی و گشادکنندگی عروق موجب
کاهش عارضه فشار خون ریوی در جوجههای گوشتی میگردد ( .)3طب
مدرن امروزی نيز نشان داده است كه عصاره دانه گياه عدس امللك دارای
اثرات درمانی مختلفی از جمله :كاهل فشارخون ،كاهش قند خون ،كاهش
چربی خون ،اثر مداخلهای برحركات منظم بدن مثل فعاليت قلب ،اثر
كاهنده پتاسيم خون ،اثرات محافظتی و ضدترشحی مخاط معدي ،اثرات
كاهندگی فاكتورهای اكسيداتیو مثل مالون دی آلدئيد و بهبود عملكرد
وابسته به اندوتليوم عروق ،میباشد ( .)19به نظر میرسد که مطالعهای
در خصوص تاثیر این دانه گیاهی بر روی فشار خون ریوی جوجههای
گوشتی انجام نگرفته است .از این رو مطالعه حارض به منظور بررسی
تاثیر سطوح مختلف دانه عدسامللک بر شاخصهای مرتبط با آسیت در
جوجههای گوشتی که در رشایط ارتفاع باال از سطح دریا پرورش داده
شدهاند ،طراحی و اجرا گردیدهاست.
ش کار
مواد و رو 
این تحقیق در شهرکرد با ارتفاعی حدود  2150مرت از سطح دریا اجرا
شد .تعداد  200قطعه جوجه گوشتی سویه راس  308در 20واحد آزمایشی
(10جوجه یک روزه در هر پن) با میانگین وزنی هر پن  485±10گرم
به صورت تصادفی پخش شدند و جیرههای آزمایشی را دریافت کردند.
جريههای حاوی ذرت و سويا که مطابق با نيازهای تغذیهای توصيه شده
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توسط انجمن ملی تحقیقات آمریکا  1994با کمک نرم افزار
تنظیم شده بودند ،برای دو دوره آغازین ( 1-21روزگي) و رشد (22-42
روزگي) تهیه (جدول  )1و به طور آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفتند.
در طول دوره پرورش ،از يك برنامه نوری  23ساعت روشنايی و يك
ساعت تاريكی استفاده شد .دمای سالن در هفته اول ،دوم و سوم به
ترتیب  25 ،32و  20درجه سانتیگراد و از هفته چهارم تا پايان دوره
پرورش 15 ،درجه سانتيگراد تنظيم گرديد ( .)2تيامرهای آزمايشی
شامل جريه کنرتل (بدون دانه عدس امللک) و تيامرهای دو ،سه ،چهار و
پنج به ترتيب حاوی مقادير یک ،دو ،سه و چهارگرم در گیلوگرم پودر
دانه عدس امللک در جیره بودند .دانه عدس امللک از فروشگاه داروهای
گیاهی خریداری و توسط کارشناس هرباریوم دانشگاه شهرکرد شناسایی
و تائید و توسط آسياب برقی به پودر تبديل و به جیرهها اضافه گرديد.
در سن  42روزگي ،با توجه به میانگین وزنی تکرارها دو پرنده از هر
تکرار (هر تیامر هشت قطعه جوجه) خونگريی و سپس کشتار گرديدند.
منونههای خون (سه میلی ليرت) از سیاهرگ بال هر پرنده گرفته شد
و رسم تهیه گردید .غلظت مالون دی آلدئيد ( )MDAرسم بر اساس
روش ()11و غلظت نیرتیک اکسید رسم به روش ( )2اندازهگیری گردید.
همچنین ،غلظت پروتئین و اسید اوریک رسم با دستگاه اتواناالیزر (BT
 )3000با استفاده از کیتهای رشکت پارس آزمون اندازهگیری گردید.
همچنین اجزای الشه شامل سینه ،ران ،قلب ،طحال بورس فابرسیوس با
ترازوی دیجیتال توزین و بازده آنها نسبت به وزن زنده محاسیه گردید.
به منظور تعيني وزن قلب و بطنهای قلبی برشهای الزم انجام گرفت
و نسبت وزن بطن راست به وزن بطنها با استفاده از ترازوی با دقت
 0/01گرم تعیین گردید .نسبت وزن بطن راست به وزن بطنها (RV/
 )TVشاخصی از هایپرتروفی بطن راست در پرندگان است .پرندگان
تلف شده در طول آزمایش نیز کالبدگشایی شدند و نسبت وزنی بطن
راست به کل دو بطن اندازهگیری شد .مواردی که نسبت مذکور باالتر
از  0/25بود ،به عنوان تلفات ناشی از فشار خون ریوی ثبت گردید
( .)15برای تعیین هرتوفیل و لنفوسیت ،یک قطره خون بر روی الم
آزمایشگاهی پخش شد با محلول متانول فیکس و با رنگ گیسام منونهها
رنگآمیزی و با میکروسکوب با بزرگمنایی  100شامرش انجام گردید
( .)2جهت تعیین نسبی بیان ژنهای نیرتیک اکسید سنتتاز (،)NOS
سوپر اکسید دیسموتاز )SOD1( 1و اندوتلین )ET-1( 1در بین تیامرهای
آزمایشی قطعاتی از بطن راست جوجههای کشتار شده جدا و بالفاصله
منونهها در تانک حاوی ازت مایع ریخته شد و تا زمان استخراج RNA
در فریزر  -70درجه سانتیگراد نگهداری گردید .برای استخراج RNA
به  100 mgاز بافت خرد شده بطن راست ،محلول دناتورکننده RNX
( PAUSمتعلق به رشکت سیناژن) اضافه و بعد از افزودن کلروفرم و
اتانول ( 75درصد) مرحله استخراج  RNAبه پایان رسید .برای تولید
 cDNAاز کیت مخصوص  PrimeScript ™ RT Reagent Kitمحصوالت
رشکت بیوتکنولوژی تاکارا ،ژاپن ،استفاده گردید ( .)11ژنهای NOS
 ،SOD1و  ET-1به عنوان ژن هدف و ژن  β-actinبه عنوان ژن مرجع
انتخاب و پرایمرهای مورد نظر با استفاده از نرم افزار Primer-Blast
قابل دسرتس در شبکه اینرتنت (www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-
 )blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHomeطراحی گردید .جدول 2-
UFFDA
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توالی پرایمرهای مورد استفاده را نشان میدهد.منونهها جهت انجام
 Real – timePCRآماده شدند .برای هر منونه  Lµ10رنگ اینرتکاله
 Sybr-Greenرشکت تاکارا ،ژاپن 1 µL ،پرایمر و β-actin ،NOS ،SOD1
و  ET1و  1 Lµاز  cDNAاستخراج شده اضافه و حجم مخلوط را با
آب مقطر (یونیزه) به  25 µLرسانده و در دستگاه Thermocyclor
( )Rotor Gene Q 6000, Qiagen, USAقرار داده شد ( .)2برای بدست
آوردن بازده ( )efficiencyهر یک از منونهها از برنامه کامپیوتری Line
 Reg PCRاستفاده شد و از روش فافل ( )8جهت ارزیابی بیان ژن در
تیامرهای آزمایشی استفاده گردید .آنالیز دادهها در یک طرح کام ًال
تصادفی با استفاده از روش  GLMتوسط نرمافزار آماری )20( SAS
انجام گردید .برای مقایسه میانگین تیامرها از آزمون چند دامنهای دانکن
در سطح معنی داری  0/05استفاده شد.
نتایج
تاثیر سطوح مختلف عدسامللک بر بازده الشه و اجزای الشه نسبت
به وزن زنده در  42روزگی (جدول  )3نشان میدهد که استفاده از جیره
حاوی  3و  4گرم عدس امللک افزایش معنیداری در بازدهی الشه و ران
و کاهش معنیداری در بازدهی قلب ( )p > 0/05نسبت به سایر تیامرها
بوجود میآورد اما بر بازدهی سینه تاثیر معنیداری ندارد.

تأثري سطوح مختلف پودر دانه عدسامللک بر غلظت فراسنجههای
رسم (جدول  )4نشان میدهد ،تیامرهای که دو تا چهار گرم در کیلوگرم
جیره ،دانه عدسامللک مرصف منودهاند غلظت هامتوکریت ،اسید اوریک
و مالون دیالدئید کاهش و غلظت اکسید نیرتیک و پروتئین کل رسم
افزایش معنیداری ( )p > 0/05را نسبت به تیامرکنرتل و یک گرم بوجود
آورده است و بهرتین نتایج مربوط به تیامر سه گرم در کیلوگرم جیره
است.
نتایج نشان داد که (جدول  )5مکمل منودن جیره پایه با سطوح دو
تا چهار گرم پودر دانه عدس امللک کاهش معنیداری ( )p > 0/05را در
نسبت وزن بطن راست به وزن بطنها (شاخص فشار خون ریوی) و
همچنین تلفات ناشی از این عارضه در کل دوره پرورش در جوجههای
گوشتی بوجود آورده است بطوری که بهرتین نتایج مربوط به تیامر سه
گرم و پایینترین مربوط به تیامر کنرتل است.
پودر دانه عدس امللک در سطح سه و چهار گرم در کیلوگرم جیره
(جدول  )6سبب کاهش معنیداری در نسبت هرتوفیل به لنفوسیت در
مقایسه با تیامر یک گرم و کنرتل گردید اما این سطوح در وزن طحال و
وزن بورس فابرسیوس افزایش معنیداری رانسبت به تیامر کنرتل ایجاد
منودند (.)p > 0/05
جدول  7اثر سطوح پودر دانه عدسامللک بر روی بیان ژنهای نیرتیک

جدول - 2ترتیب و ساير مشخصات پراميرهای به كار گرفته شده در واكنش PCR

نام ژن

کد شناسایی

بتا اکتین ( (β-Actin

NM_205518.1

نیتریک اکسید سنتتاز )(iNOS

NM_205518.1

سوپر اکسید دیسموناز(SOD)1

NM_205064.1

اندوتلین (ET-1(۱

XM418943

طول قطعه (جفت باز)

ترتیب پرایمر
'F:5'-AGCGAACGCCCCCAAAGTTCT-3

139

'R:5'-AGCTGGGCTGTTGCCTTCACA-3
F:5'-AGGCCAAACATCCTGGAGGTC-3

371

R:5'-TCATAGAGACGCTGCTGCCAG-3′
F:5CACTGCATCATTGGCCGTACCA-3′

223

R:5GCTTGCACACGGAAGAGCAAGT-3′
F5'-GGACGAGGAGTGCGTGTATT-3′

141

R5'-GCT CCAGCAAGCATCTCTG-3′

Abbreviations:NOS,nitric oxide synthase; SOD1, superoxide dismutase 1; ET-1, Endothelin-1
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اکسید سنتتاز ( ،)NOSسوپر اکسیید دیسموتاز  )SOD1( 1و اندوتلین1
( )ET-1را در بطن راست قلب جوجههای مورد آزمایش نشان میدهد.
میزان  mRNAژنهای  NOSو  SOD1در تیامرهایی که با سه و چهار
گرم دانه عدسامللک تغذیه شده بودند ،افزایش معنیدار ()p > 0/05
و میزان  mRNAمربوط به  ET-1کاهش معنیداری ( )p > 0/05را در
مقایسه با سایر تیامرهانشان میدهد اما بین تیامرهای یک و دو گرم و
تیامر کنرتل اختالف معنی داری و جود ندارد.

فشار اکسیژن و رسما به دليل انقباض عروق و مقاومت عروقی در برابر
جريان خون ريوي ،فشار وارده به بطن راست جهت افزايش برون ده
قلب باال رفته و در نتيجه منجر به رشد رسیع بطن راست و افزایش وزن
بطن راست و کل قلب میگردد ( )25کاهش وزن قلب مربوط به اثرات
ترکیبات فنلی و غیرفنلی موجود در دانه عدسامللک است .این ترکیبات با
داشنت خصوصیت بیولوژیکی مفید از جمله فعالیت آنتیاکسیدانی اثرات
مفید خود را نشان میدهند ( .)22با بررسی اثرات این دانه در موشهای
آزمایشگاهی ،خصوصیات آنتیاکسیدانی ،ضددیابتی و کاهشدهندگی
چربی رسم تائید گردیده است ( 9و .)13افزایش غلظت نیرتیک اکساید
به دلیل تغذیه دانه عدس امللک است .زیرا بیان ژنهای نیرتیک اکساید
سنتتاز را افزایش داده است و ترکیبات پلی فنلی موجود در دانه با حذف
یونهای سوپر اکسید مانع از اثر این رادیکال بر اکسید نیرتیک و تبدیل
آن به پروکسی نیرتات که خود یک رادیکال آزاد است ،میگردد (.)19
اکسید نیرتیک به عنوان یک گشادکننده عروق سهم بسزایی در تسهیل
جریان خون در عروق ریوی دارد و در جوجههای درگیر با فشار خون
ریوی غلظت آن کاهش مییابد ( 2و  .)24از طرفی اندوتلین 1-ترکیبی
است که از سلولهای غشاء پوششی عروق ترشح و با اتصال به رسپتور
 )Endothelin-1 binds to type A receptors) (ETAR) Aسلولهای صاف
عضالنی عروق موجب انقباض عروق خونی میگردند و بدینوسیله فشار
بر قلب را افزایش داده و موجب هایپرتروفی بطن راست و قلب پرنده
میگردد ( .)12اما تیامرهایی که گیاه دارویی عدس امللک را دریافت

بحث
در جوجههای گوشتی که در رشایط رسما و ارتفاع باال از سطح دریا
پرورش داده میشوند به دلیل کاهش فشار اکسیژن هوا ،رشد بدن کمرت
و همچنین به دلیل نقص در تامین اکسیژن مورد نیاز جهت اندامهای
ماهیچهای بدن از جمله سینه و ران رشد آنها کمرت میباشد ( .)2به نظر
میرسد که دانه گیاه دارویی عدس امللک موجب بهبود بازده الشه و ران
نسبت به گروه کنرتل گردیده که داللت بر سالمت و رشد بهرت اندامهای
عضالنی بدن دارد .نسبت  RV/TVشاخصی برای تعیین فشار خون ریوی
در جوجههای گوشتی میباشد .چنانچه این نسبت از  25درصد باالتر
باشد ،نشاندهنده این است که جوجههای گوشتی درگیر عارضه فشار
خون ریوی میباشند ( )15میانگین دادههای این آزمایش نشان میدهد
که نسبت  RV/TVدر گروه کنرتل باالتر از 0/25میباشد و به نحوی
درگیری پرندگان با فشار خون ریوی را نشان میدهد .در رشايط کمبود

جدول  -3تأثري سطوح مختلف عدس امللک بر بازده الشه و اجزای الشه نسبت به وزن زنده در  42روزگي
سطوح عدس الملک در جيره (کیلوگرم/گرم)
صفات مورد اندازه گیری

کنترل ()0

1

2

3

4

خطای استاندارد میانگین ها

بازده الشه (درصد)

68/2b

68/7b

69/9ab

71/4a

70/9a

0/54

بازده سینه (درصد)

24/6

25

25/4

26

24/6

0/55

بازده ران (درصد)

20/9b

21/7ab

21/5ab

22/3a

21/6ab

0/42

بازده قلب (درصد)

0/65a

۰/۶۴ab

0/6bc

0/57c

0/6bc

0/01

 ªتفاوت معنی دار بني میانگني ها را در هر ردیف منايش می دهد (.)P>0/05

جدول  -4تأثري سطوح مختلف عدس امللک بر فراسنجههای رسمیجوجههای گوشتی در  42روزگي
سطوح عدس الملک در جيره (کیلوگرم/گرم)
صفات مورد اندازه گیری
پروتئین

کنترل ()0

1

2

3

4

خطای استاندارد میانگین ها

3/27 c

3/33c

3/56bc

4/22a

4/01ab

0/19

سرم ()mg/dl

6/15a

5/95a

5/3b

4/62c

4/77c

0/14

()μmol/L

3/72a

3/24ab

2/52bc

2/16c

2/14c

0/27

9/91b

11/4b

14/68a

16/29a

16/84a

1/07

سرم ()g/dL

اسید اوریک

مالون دی الدئيد
اکسید

نیتریک ()μmol/L

 ªتفاوت معنی دار بني میانگني ها را در هر ردیف منايش می دهد (.)P>0/05
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جدول  -5تأثري سطوح مختلف عدس امللک بر نسبت وزن بطن راستبه وزن بطنها وتلفات ناشی از از فشار خون ريوی در جوجههای گوشتي
سطوح عدس الملک کوهی در جيره (درصد)
صفات مورد اندازه گیری

کنترل ()0

1

2

3

4

خطای استاندارد میانگین ها

نسبت وزن بطن راست به وزن بطن ها

0/29ª

0/27a

0/23b

0/22b

0/22b

0/014

تلفات ناشی از فشار خون ريوی (درصد)

21/1a

19/2ab

17/3ab

13/4b

13/4b

1/93

 ªتفاوت معنی دار بني میانگني ها را در هر ردیف منايش می دهد (.)P>0/05

جدول -6تأثريسطوح مختلف عدس امللک بر پاسخهای امينی در جوجههای گوشتي
سطوح عدس الملک در جيره (درصد)
صفات مورد اندازه گیری

کنترل ()0

1

2

3

4

خطای استاندارد میانگین ها

نسبت هتروفيل به لنفوسيت

0/63a

0/59ab

0/56abc

0/50c

0/52bc

0/027

وزن طحال به وزن زنده (درصد)

0/086 c

0/081 c

0/096 bc

0/117 ab

0/127a

0/008

وزن بورس به وزن زنده (درصد)

0/115c

0/115c

0/133abc

0/145b

0/143ab

0/007

 ªتفاوت معنی دار بني میانگني ها را در هر ردیف منايش می دهد (.)P>0/05

جدول -7سطوح مختلف دانه عدس امللک بر روی بیان ژنهای سوپر اکسید دیسموتاز ،1نیرتیک اکساید سنتتاز و اندوتلین1-در بافت بطن راست جوجههای گوشتی در  42روزگی

سطوح گزنه در جیره ( درصد)
نام ژن

کنترل ()0

1

2

3

4

خطای استاندارد میانگین ها

سوپر اکسید دیسموتاز1

0/001b

0/0012b

0/0021b

0/0254a

0/0273a

0/004

نیتریک اکساید سنتتاز

0/0029b

0/0168ab

0/0689 ab

0/1121a

0/1116a

0/03

اندوتلین1

0/0116a

0/0097ab

0/0054ab

0/0005c

0/0013c

0/002

 ªتفاوت معنی دار بني میانگني ها را در هر ردیف منايش می دهد (.)P>0/05
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کردند ،بیان ژن اندوتلین 1-به شدت کاهش یافته است که به نظر میرسد
که ترکیبات موثر در این گیاه میزان بیان ژن اندوتلین 1-را کاهش داده
است .غلظت مالون دیآلدئید در تیامرهایی که سه و چهار گرم در
کیلوگرم جیره دانه عدسامللک دریافت کردند کاهش معنیداری را نشان
میدهد .مالون دیآلدئید ترکیب حاصل از پراکسید شدن لیپیدها در بدن
میباشد و شاخصی از تنشهای اکسیداتیو است که در جوجههایی درگیر
با فشار خون ریوی افزایش مییابد ( .)25تركيبات فنلی و فالوونوئيدی
موجود در دانه عدسامللک با افزایش بیان ژنهای سوپر اکسید دیسموتاز
موجب افزایش آنزیم آنتياكسيدانی سوپر اکسید دیسموتاز بدنگردیده
و در نتیجه از پراكسيداسيون ليپيدها مامنعت منوده و موجب حفاظت
بافتهای بدن در برابر تنشهای اکسیداتیو و کاهش تولید مالون
دیآلدئید میشود ( .)2نتایج این پژوهش نشان میدهد که در سطوح سه
و چهار گرم عدس امللک به دلیل اثر محافظتکنندگی ترکیبات پلیفنلی،
میزان نشت پالسام کاهش یافته و در نتیجه از کاهش پروتئین رسم
مامنعت بعمل آمده است و میزان دفع ازت بدن افزایش مییابد .مشخص
است که دفاع آنتی اکسیدانی برای جوجههای گوشتی بسیار مهم است.
تنشهای اکسیداتیو حالتی از عدم تعادل بین میزان آنتیاکسیدانهای
درون بدنی (با منشا بدنی ،نه خوراکی) و میزان اکسیژن و نیرتوژن فعال
( ))RONS) Reactive oxygen/nitrogen speciesاست که در رشایط
اسرتس اکسیداتیو ،میزان این ترکیبات بر آنتیاکسیدانهای درونی
فزونی پیدا میمناید ( .)7در واقع اشکال رادیکالی اتمهای اکسیژن و
نیرتوژن ( )RONSمیتوانند بطور آنزیمیتوسط تعدادی از آنزیمهای
مولد ترکیبات رادیکالی نظیر زانتین اکسیداز ( XO)،NADPHاکسیدازو
لیپواکسیژناز ( )LOXSتولید شود و در ادامه با عمل کاتالیکی ناپایدار
یونهای فلزی آهن و مس تولید آنها تشدید شود .فالونوئیدها میتوانند
از طریق مکانیزمهای ذیل مانع تنش اکسیداتیو شوند .شکسنت مستقیم
رادیکالهای آزاد توسط گروههای هیدروکسیل ( )OHموجود بر روی
حلقههای فالوونوئیدی ،ايجاد کلیت بني یونهای فلزی و گروهای
عاملی هيدروكسيل فالونوئیدها و مامنعت از ازدیاد رادیکالهای
آزاد ،جلوگیری از عمل آنزیمهای تولید کننده ترکیبات  ROSو به
طور ویژه آنزیمهای زانتین اکسیداز ( ،)XOنیکوتین آمید آدنین دی
نیکلوتید فسفات اکسیداز ( )NADPHو لیپواکسیژناز (.)17( )LOXs
عالوه بر فالونوئیدها ،اسرتولهای موجود در دانه عدس امللک از مسیر
رسپتورهای اسرتوژنی وابسته به فسفو اینوزیتول  3کیناز ()PI3-kinase
موجب فعال شدن آنزیمهای آنتیاکسیدانی و حذف رادیکالهای آزاد
میشوند( .)6همزمان با کاهش تنشهای اکسیداتیو در تیامرهایی که
سه و چهار گرم در کیلوگرم جیره دانه عدسامللک دریافت کرده بودند،
کاهش معنیداری درنسبت هرتوفیل به لنفوسیت مشاهده گردید و وزن
طحال و بورس افزایش یافت .نسبت هرتوفيل به لنفوسيت نشاندهنده
شاخصی از میزان تنش در پرندگان است .کمبود فشار اکسیژن
و رسما به عنوان عوامل تنشزا میتوانند سبب افزايش میزان ترشح
کورتيکواسرتوئيدها در جوجهها گردند .افزايش هورمونهای اسرتوئيدی
در خون از يک طرف سبب کاهش توليد لنفوسيت میگردد و از طرف
ديگر با اثر برگرينده سلولهای هرتوفيل سبب آزاد شدن آنها در خون
گشته که اين امر موجب افزايش درصد هرتوفيل ها در جريان خون
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میشود (.)15
مشخص شده است که افزودن آنتیاکسیدانها میتواند با کاهش
تنشهای اکسیداتیو در بدن از افزایش هرتوفیل به لنفوسیت به عنوان
سلولهای فاگوسیتکننده قوی که غلظت آنها در فرایندهای التهابی،
تنش و عفونت افزایش مییابد ،جلوگیری کند ( .)10افزايش میانگني وزنی
طحال به منزله توان باالتر پرنده جهت مقاومت و مبارزه با بيامريها
و تنشها است ( .)3از طرفی مطالعات نشان داد که عصاره گياهی به
دليل داشنت خواص آنتياکسيدانی به طور مستقيم مانع از رشد و تکثري
میکروبها و موجب از بني رفنت میکروبهای مرض و بيامريزا در بدن
و افزایش سیستم ایمنی بدن میگردد و از طرفی بصورت غريمستقيم با
حفظ سالمت غشای اپيتليومی از ورود میکروبها جلوگريی میمنايند.
لذا از اين طريق به سيستم امينی بدن کمک میکنند ( .)2افزودن ترکیبات
فنلی به جیره سبب افزایش لنفوسیتها در جوجههای گوشتی میگردد
و با توجه به اینکه لنفوسیتها نسبت به تنشهای اکسیداتیو حساسیت
شدیدی نشان میدهند ،با نقش آنتیاکسیدانی خود موجب تقویت
سیستم ایمنی میشوند( .)4بر اساس تحقیقاتی که در رشایط محیطی
شبیه به آزمایش کنونی بر روی جوجههای گوشتی انجام گرفته بود،
نشان میدهد که پودر برگ کرفس کوهی ()2و عصاره گیاه کراتاگوس
( )3نسبت هرتوفیل به لنفوسیت را کاهش و وزن طحال و بورس را
نسبت به گروه کنرتل افزایش داده و فراسنجههای خونی و عملکردی در
جوجههای گوشتی درگیر با فشار خون ریوی بهبود پیدا منودهبودند که با
نتایج آزمایش حارض مشابهت دارند .افزایش تعداد لنفوسیتها و کاهش
نسبت هرتوفیل به لنفوسیتها شاخص مهمی در ارزیابی سطح ایمنی
بدن محسوب میشود و نشان میدهد که سطح ایمنی بدن افزایش و
مقاومت در برابر عوامل بیامريزا افزایش یافته است ( 3 ،2و  .)15به
نظر میرسد کاهش معنیدار تلفات در گروههای دريافت کننده پودر
عدس املک در سطوح سه و چهار گرم در کیلوگرم جیره به دلیل وجود
ترکیبات فنلی و غیر فنلی و نقش آنتیاکسیدانی آنها باشد که با تاثري بر
عوامل متفاوت اعم از کاهش مالون دی الدئيد و تقويت سيستم امينی و
تاثري بر سيستم قلبی و عروقی موجب کاهش مرگ و میر ناشی از فشار
خون ريوی و سندرم آسيت را موجب میگردد.
تشکر و سپاسگزاری
هزينه و امكانات مورد استفاده در اين طرح از محل اعتبارات
پژوهشی دانشگاه شهرکرد تأمین شده است كه بدينوسيله نویسنده
مراتب قدردانی خود را ابراز میدارد.
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