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چکيد ه 
اين آزمايش به منظور بررس�ي اثر منابع و س�طوح مختلف چربي )روغن س�ويا، روغن قنادي و روغن کش�تارگاه در سطوح صفر، 
دو و چهار درصد( جيره جوجه هاي گوش�تي و همچنين جنس�يت پرنده بر عملکرد و بيان ژن گيرنده متأثر از تکثير  کننده هاي 
پروکس�يزومي نوع گاما )PPARγ( انجام ش�د. PPARγ به عنوان اصلي ترين تنظيم کننده ميزان ذخيره بافت چربي و مهم ترين 
عامل در روند تمايز اين بافت است. پارامترهاي عملکرد در پايان هر هفته دوره پرورش اندازه گيري گرديد و بافت چربي محوطه 
بطني در پايان هفته هفتم جمع آوري شد و در دماي 80-  درجه سانتی گراد نگهداري گرديد. RNA سلول توسط محلول تجاري 
RNX  ج�دا گردي�د و چگونگ�ي تفاوت بي�ان در ژن گيرنده متأثر از تکثير کننده  هاي پروکس�يزومي نوع گام�ا به کمک فرايند 
Semi-quantitative reverse transcription PCR در مقايس�ه با GAPDH بررسي شد. نتايج نشان داد که ميزان اضافه 
وزن بدن و خوراک مصرفي تحت تاثير نوع و سطح چربي مصرفي قرار نگرفت اما جنس پرنده در سراسر دوره پرورش بر روي اين 
پارامترها اثر گذاش�ت )p> 0/0001(. طبق نتايج اين آزمايش بيش�ترين ميزان بيان ژن PPARγ در بافت چربي بطني جوجه هايي 
وجود داش�ت که از جيره حاوي روغن س�ويا و روغن کش�تارگاه )که غني از اس�يدهاي چرب بلند زنجير و اسيدهاي چرب 18:3 
هس�تند( تغذيه مي شدند. جنسيت پرنده نيز از طريق هورمون هاي جنسي، بر ميزان بيان اين ژن مؤثر بود به  طوري که بيان اين 
ژن در جن�س ماده بيش�تر از جنس ن�ر بود. از اين آزمايش مي توان نتيجه گرفت که نوع چربي جيره از طريق پروفيل اس�يدهاي 
چرب و جنس�يت پرنده بواسطه هورمون هاي جنس�ي، بيان ژن PPARγ را به عنوان کليدي ترين ژن کنترل کننده ميزان ذخيره 

چربي، تحت تأثير قرار مي دهد.

کلمات کليدی: جوجه هاي گوشتي، عملکرد، مکمل هاي چربي جيره، گيرنده متأثر از تکثيرکننده هاي
 پروکسيزومي نوع گاما، بيان ژن

اثر منابع مختلف چربي جیره و جنس بر عملکرد و چگونگي 
بیان ژن گیرنده متأثر از تکثیرکننده هاي پروکس�یزومي 
نوع گاما )PPARγ( در جوجه هاي گوشتي
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This experiment was carried out to investigate the effects of different sources and level of dietary fat (soybean oil, 
SO; yellow grease, YG and poultry fat, PF in 0%, 2% and 4%) and sex on performance and the gene expression of the 
peroxisome proliferator activated- receptor gamma (PPARγ), as a key regulator of adipose differentiation and devel-
opment. Performance parameters were recorded at the end of each week, and the abdominal adipose tissue was col-
lected from 7-weeks-aged chickens. Total RNA was extracted by RNX reagent. Semi-quantitative reverse transcription 
PCR was performed to show the treatments differences for PPARγ gene expression. Results showed that body weight 
gain and feed intake were not affected by dietary fat supplements nor by their usage level, but broiler sex influenced 
(p<0.001) these parameters during period. The results indicated the highest expression of PPARγ was detected by 
semi-quantitative reverse transcription PCR in abdominal fat tissue of chicks fed diets contaning SO and PF (rich in 
18:3 and long chain fatty acids) and the females had the higher expression of PPARγ than males. In conclusion, dietary 
fatty acid profile and sexual hormones may affect the development of broiler abdominal fat by interfering in PPARγ 
gene expression. 

Key words: Broiler chick, Dietary fat source, Performance, Proxisome prolifrator-activated receptot gamma, Gene 
expression 

مقدمه
از آنجایي ک��ه جیره هاي معمولي طیور عمدت��اً از غالت و کنجاله  هاي 
دانه هاي روغني تشکیل مي  ش��ود میزان دریافت چربي توسط طیور پایین 
اس��ت ولي از طرفي ب��ه دلیل توانایي طیور در ج��ذب چربي، از چربي هاي 
مختلفي براي افزایش سطح انرژي جیره و همچنین باال بردن خوشخوراکي 
جیره، به ص��ورت جایگزین با قس��متي از کربوهیدراتهاي جیره، اس��تفاده 
مي ش��ود)2 و 3(. از چربي  هاي عمده که در تغذیه طیور اس��تفاده مي ش��ود 
روغن ه��اي گیاهي و چربي هاي حیواني را مي  توان ن��ام برد )1(. مطالعات

Crespo و Esteve-Garcia )2002( نشان داد که قابلیت جذب چربي جیره 
به پروفیل اسیدهاي چرب آن و پروفیل اسیدهاي چرب جیره بستگي دارد 

که مي تواند پارامترهاي عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد )8(.
در پس��تانداران PPARγ، بی��ان چندی��ن ژن را که در تکثی��ر و تمایز 
Vidal- .)28 س��لول هاي بافت چربي دخال��ت دارد را کنترل مي کند )23 و

Puig و همکاران )1996( گزارش کردند که در موش ها، گرسنگي و سطوح 
اسیدهاي چرب جیره بر بیان ژن PPARγ اثر دارد )29(. گرسنگي در خوک 
نیز بیان این ژن را در بافت چربي کاهش مي  دهد )17(. گزارش شده است 
که پروفیل اس��یدهاي چرب جیره به خصوص اس��یدهاي غیر اشباع تنظیم 
کننده میزان بیان ژن PPARγ اس��ت که از این طریق بر تمایز س��لول هاي 

بافت چربي محوطه بطني تأثیرگذار است )26(.

و بیان برخي از ژن هایي را که در متابولیسم انرژي دخالت دارند، تحت 
تأثیر قرار دهد )8(. ژن گیرنده متأثر از تکثیر کننده هاي پروکسیزومي  نوع 
 Spiegelman و Rosen یکي از این ژن ها اس��ت که توس��ط )PPARγ( گاما
)2001( مورد بررس��ي قرار گرفت. این ژن متابولیسم قند و چربي را تنظیم 
مي کند )22(. تحقیقات  نشان داد که این ژن در جوجه گوشتي در بافت هاي 
مختلفي بیان مي ش��ود ولي بیشترین بیان آن در بافت چربي محوطه بطني 
جوجه گزارش شده است )18(. بیان باالي این ژن در بافت چربي تمایز این 

بافت را متأثر مي سازد )30(. 
گزارش��ات بی��ان مي دارند که هورمون هاي جنس��ي مي توان��د به  طور 
مس��تقیم و یا غیر مس��تقیم بر بیان ژن PPARγ اثر گ��ذارد. مطالعات روي 
پس��تانداران نش��ان مي دهد که بافت چربي پس��تانداران حاوي گیرنده هاي 
هورمون هاي جنس��ي از جمله اس��تروژن و پروژس��ترون مي باشد )9 و 19( 
ک��ه هورمون هاي جنس��ي مي توانند از طریق این گیرنده ه��ا بافت چربي و 

متابولیسم چربي را تحت تأثیر قرار دهند )16(. 
یک هدف مهم در صنعت جوجه گوشتي کاهش میزان چربي الشه است 
که تالش بر این اس��ت که با علم ژنتیک و دس��تکاري ژنتیکي و همچنین 
مدیریت تغذیه به چنین هدفي رس��ید. به عل��ت محدودیت منابعي که هم 
بت��وان ب��ه عنوان مکمل چربي از آن بهره برد و ه��م از نظر اقتصادي بهینه 
باشد، باعث شد که از برخي محصوالت جانبي صنایع مانند چربي ها استفاده 

مطالعه شرائط کشت رده سلولی سويه واکسن...
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گ��ردد. هدف از این مطالعه بررس��ي اثر پروفایل اس��یدهاي  چرب جیره و 
جنس��یت پرنده بر عملکرد و بی��ان ژن PPARγ در بافت چربي جوجه هاي 

گوشتي مي باشد.

مواد و روش  کار
پرنده و جيره هاي مورد آزمايش

ای��ن آزمایش بر روي هش��تصد و چهل جوجه گوش��تي هفت روزه که 
تعیین جنسیت شده بودند )420 نر و 420 ماده( انجام شد. این آزمایش به 
صورت فاکتوریل در قالب طرح کاماًل تصادفي با 14 تیمار و 4 تکرار در 56 
قفس دست جمعي حاوي 15 پرنده اجرا گردید. منابع چربي مورد استفاده 
شامل روغن سویا، روغن قنادي )روغن سوخته در اثر سرخ کردن شیریني( 
و روغن کش��تارگاه )روغن حاصل از قمس��ت رندرینگ در کش��تارگاه( بود. 
جدول ش��ماره یک نش��ان دهنده آنالیز پروفیل اسیدهاي چرب مکمل هاي 
چربي از طریق کروماتوگرافي گازي اس��ت. جیره ه��ا به دو دوره آغازین در 
روزهاي 7 تا 21 و میاني در روزهاي 21 تا 42 تنظیم و به صورت هم انرژي 
و ه��م پروتئین مطابق با جدول ه��ای 2 و 3 به طور آزاد در اختیار جوجه ها 
قرار گرفت. نوع مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره ها در جدول های 2 
و 3 ارائه ش��ده است. میزان اضافه وزن و خوراک مصرفي به صورت هفتگي 

اندازه  گیري گردید.

جداسازي mRNA ژن PPARγ از بافت چربي بطني 
جوجه هاي گوشتي

در پای��ان دوره پرورش و در س��ن هفت هفتگي ب��ه طور تصادفي از هر 
تیم��ار یک قطعه پرنده انتخاب گردید و چربي محوطه بطني جدا ش��د و تا 
زمان انجام آزمایش��ات و استخراج mRNA در دماي 80- درجه سانتي گراد 
نگهداري ش��د. mRNA کلي از س��لول توس��ط محلول RNX تیهه شده از 
شرکت سیناژن، مطابق با روش کار ارایه شده همراه محلول، جدا و در دماي 

80- درجه سانتي گراد نگهداري شد.

توالي آغازگرهاي اليگونوکلؤتيد
 accession number:)از آغازگ��ر PPARγ در ای��ن آزمای��ش ب��راي ژن
 F: 5'-TAC ATA AAG TCC TTC CCG CTGب��ا توال��ي (AF470456
ACC-3' R: 5'-TCC AGT GCG TTG AAC TTC ACA GC-3' و ب��راي 
F: 5'-ب��ا توال��ي )accession number: K01458) از آغازگ��ر GAPDH ژن
 TGA CGT GCA GCA GGA ACA C-3', R: 5'-CAG TTG GTG

GTG CAC GAT G- 3' استفاده شد.

Semi-quantitative RT-PCR
رونوش��ت برداري معکوس با 7 میکروگرم از RNA کل استخراج شده از 
بافت چربي محوطه بطني جوجه  هاي گوشتي انجام شد. cDNA  با واکنش 
زنجیرهاي پلیم��راز در حجم 20 میکرولیتر که حاوي 2 میکرولیتر از بافت 
PCR ، 0/4 میکرولیتر از هر dNTP  با غلظت 0/5 موالر، نیم واحد از آنزیم 
پلیم��راز Taq DNA و 1 میکرولیت��ر از هر پرایمر ب��ا غلطت 10 پیکوموالر 

مي  شود انجام گردید. شرایط PCR به قرار زیر بود:
ی��ک چرخه در دم��اي 97 درجه س��انتي گراد به م��دت 5 دقیقه، 25 

چرخه که براي مرحله واسرش��ت 30 ثانیه در دماي 95 درجه سانتي گراد، 
براي مرحله اتصال 30 ثانیه در دماي 67 درجه س��انتي گراد و براي مرحله 
گس��ترش یک دقیقه در دماي 72 درجه سانتي گراد و یک چرخه نهایي در 
دماي 72 درجه س��انتي گراد به مدت 8 دقیقه. در ابتدا نرمال کردن باندها 
را ب��ر اس��اس GAPDH انجام ش��د. در این مرحله باید بع��د از رنگ آمیزي 
محصوالت PCR باندهاي مش��اهده ش��ده براي ژن GAPDH کامال از نظر 
ش��دت رنگ یکسان باش��ند. براي رس��یدن به این منظور گاهي الزم است 
مقادی��ر متفاوتي از نمونه هاي cDNA را ب��راي PCR برداریم. پس از نرمال 
ک��ردن باندها براي ژن GAPDH )این ژن تحت تاثیر تیمار قرار نمي گیرد(، 
PCR را ب��راي ژن م��ورد نظر با همان مق��دار از cDNA اي که براي نرمال 
کردن استفاده شده است، مي گذاریم. محصوالت PCR بر روي ژل آگارز %2 

بارگذاري و با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزي شد.

آناليز آماري
داده ه��اي مربوط به اضافه وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایي 
ب��ا روند GLM و با نرم افزار SAS مورد بررس��ي ق��رار گرفت. روش حداقل 
مربع��ات براي تعیی��ن تفاوت هاي معني دار بین گروه ها مورد اس��تفاده قرار 

گرفت.

نتايج
مطابق با جدول شماره 1 که آنالیز پروفیل اسید هاي چرب منابع چربي 
جیره آمده، روغن سویا داراي بیشترین اسیدهاي چرب غیر اشباع نسبت به 
روغن هاي کشتارگاه و قنادي است. نتایج نشان مي دهد که روغن کشتارگاه 

نسبت به سایر روغن ها داراي اسیدهاي بلند زنجیر بیشتري است. 
طبق نتایج ارئه شده در جدول شماره 4 با اینکه اضافه وزن کل در دوره 
پرورش تحت تأثیر سطح و نوع چربي جیره قرار نگرفت ولي عامل جنسیت 
اثر معني داري بر این پارامترها داش��ت. پروفیل اسیدهاي چرب مي تواند بر 
روي اضافه وزن در دوره آغازین اثر داش��ته باش��د به طوري که جیره حاوي 
روغن سویا یشترین میزان اضافه وزن را در این دوره باعث شود. نتایج نشان 
مي دهد که جنس نر نس��بت به جنس ماده اضافه وزن بیش��تري را در طول 

دوره پرورش داشت.
منبع و س��طح چربي جیره اثري بر خوراک مصرفي کل نداشت )جدول 
5(. در دوره آغازین این پارامتر تحت تأثیر نوع و س��طح چربي قرار گرفت و 
جیره هاي حاوي روغن س��ویا و روغن قن��ادي باعث افزایش مصرف خوراک 
ش��دند. خوراک مصرفي به طور معني داري تحت تأثیر جنسیت قرار گرفت و 

جوجه هاي نر نسبت به جوجه ها ماده خوراک مصرفي بیشتري داشتند.
داده هاي جدول ش��ماره 6 نشان مي دهد که نوع چربي جیره بر ضریب 
تبدیل غذایي اثر نداش��ت ولي سطح چربي بر آن مؤثر بود و جیره هاي فاقد 
روغن و 2% روغن ضریب تبدیل کمتري را نشان داد. جنسیت ضریب تبدیل 
غذایي را به ش��دت تحت تأثیر قرار داد و ضریب تبدیل غذایي در جنس نر 
کمت��ر از جنس ماده بود. ضریب تبدیل غذای��ي در دوره میاني تحت تأثیر 
چربي جیره واقع نش��د ولي در دوره آغازین جیره هاي حاوي روغن س��ویا و 

.)p > 0/05(روغن کشتارگاه باعث بهبود ضریب تبدیل غذایي گردید
نتای��ج این آزمایش نش��ان مي ده��د که بی��ان ژن PPARγ تحت تأثیر 
اس��یدهاي چ��رب قرار مي گیرد. بیش��ترین بی��ان ای��ن ژن در بافت چربي 
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جوجه هایي یافت ش��د که از جی��ره حاوي روغن س��ویا)باندهاي چهارم تا 
ششم( و روغن کشتارگاه)باندهاي اول تا سوم( تغذیه مي شدند )شکل 1(. 

مط��اق با نتایج این آزمایش جنس��یت مي تواند بر بیان ژن PPARγ اثر 
گذارد به طوري که بیان این ژن در جنس ماده بیشتر از جنس نر بود.

بحث
اثر پروفیل اسیدهاي چرب بر تمایز بافت چربي محوطه بطني جوجه هاي 
گوشتي به صورت یک فرضیه مطرح است. مطالعه انجام شده تا چگونگي اثر 
منابع مختلف چربي جیره جوجه هاي گوشتي را بر روي عملکرد و بیان ژن 
PPARγ بررسي شود. مطالعات بیان مي دارد که میزان اضافه وزن کل دوره 
پرورش تا زماني که نس��بت پروتئین به س��ایر مواد مغذي ثابت باشد تحت 
تأثیر نوع چربي جیره و یا پروفیل اسیدهاي چرب جیره قرار نمي گیرد )24 
و 29(. در رابطه با میزان اضافه وزن در دروه آغازین داده ها نش��ان مي دهد 
که روغن هاي سویا و قنادي اضافه وزن بیشتري را نسبت به روغن کشتارگاه 
باعث ش��د. برخي مطالعات مانند Wongsothavas و همکاران )2007( بیان 
کردند که اس��یدهاي چرب غیر اشباع این روغن ها )31( مي تواند بر قابلیت 
هضم و تشکیل میسل هاي چربي اثر گذارد و از این روي روغن سویا نسبت 
به س��ایر روغن ها باعث بهبود راندمان انرژي قابل متابولیس��مي مي شود که 
ای��ن عامل بر میزان اضافه وزن مؤثر اس��ت )25(. ای��ن نتایج بیان مي کنند  
که با وجود اینکه منبع و س��طح چربي جیره بر میزان اضافه وزن کل دوره 
پرورش اثر نگذاش��ت ولي جیره هاي حاوي اسیدهاي چرب غیر اشباع باعث 

افزایش میزان اضافه وزن در دوره آغازین شد.
نتایج این مطالعه نشان مي دهد که جیره هاي حاوي روغن سویا و روغن 
قنادي میزان خوراک مصرفي بیش��تري نسبت به جیره حاوي روغن قنادي 
ش��دند. این نتایج با بررس��ي هاي انجام شده توسط Guillaume  و همکاران 
)1979( ک��ه بی��ان مي کنند انرژي قاب��ل متابولیس��م در جیره هاي حاوي 
اسیدهاي چرب غیر اشباع نسبت به جیره هاي حاوي اسیدهاي چرب اشباع 

کمتر اس��ت )14( در نتیجه جیره هاي حاوي اس��یدهاي چرب غیر اش��باع 
میزان خوراک مصرفي بیشتري دارند، تطابق دارد. Shimomura و همکاران 
)1990( گ��زارش کردند میزان تفاوت در قابلیت دسترس��ي به انرژي قابل 
متابولیسم به تفاوت در چگونگي مصرف اسیدهاي چرب جذب شده بستگي 
دارد )27(. اسیدهاي چرب جذب شده با توجه به میزان غیر اشباع بودن آنها 
مي توانند باعث فعال ش��دن برخي از آنزیم هاي دخیل در بتا اکسیداس��یون 
ش��وند و یا توس��ط برخي از سلول ها به  طور تصادفي جذب شوند و از مسیر 
تولید انرژي خارج شوند. برخي گزارش کردند که در موش هایي که از روغن 
آفتابگردان اس��تفاده مي کنند نسبت به آنهایي که از روغن هاي اشباع مانند 
پیه تغذیه مي ش��وند آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ماهیچه اي فعالیت بیش��تري 
دارد که این مطلب نتیجه مي دهد که بتا اکسداسیون در ماهیچه موش هاي 
تغذیه ش��ده با روغن هاي غیر اش��باع بیشتر اس��ت )27(. این مشاهدات بر 
این موضوع داللت دارد که حاصل ش��دن میزان نس��بتاً بیش��تري از انرژي 
خالص همیش��ه براي موجود نمي تواند سودمند باشد بلکه ممکن است این 
انرژي براي اهدافي غیر از هدف هاي متابولیکي صرف گردد. نتایج تحقیقات 
Azman و همکاران )2004( مخالف با این نتایج نیز گزارش گردیده اس��ت 
ک��ه بی��ان مي کند در جیره هاي ه��م انرژي و هم پروتئی��ن، پرنده هایي که 
از جیره هاي س��طوح باالي اس��یدهاي چرب اش��باع تغذیه مي کنند نسبت 
به آنهایي که از جیره هاي حاوي اس��ید چرب غیر اش��باع استفاده مي کنند 
خوراک مصرفي بیشتري دارند )5(. در این مطالعه جیره بدون مکمل چربي 
باع��ث افزایش خوراک مصرفي در دوره آغازین ش��د ک��ه علت آن مي تواند 
کاهش ماندگاري غذا در دستگاه گوارش این پرندگان به دلیل نبودن چربي 

در جیره آنها باشد )5(.
جیره هاي با پروفیل اس��یدهاي چرب غیر اشباع مانند جیره هاي حاوي 
روغن س��ویا احتماالً باعث بهتر ش��دن ضریب تبدی��ل غذایي در طي دوره 
آغازی��ن مي ش��ود؛ این اثر به این دلیل اس��ت که قابلیت هض��م چربي ها با 
افزایش درجه غیر اشباع بودن چربي افزیش مي یابد )32(. این یافته ها نشان 

 γRAPP شکل 1 - اثر اسيدهاي چرب جيره بر بيان ژن

 γRAPP شکل 2 - اثر هورمون هاي جنسي پرنده بر بيان ژن
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مي دهد ک��ه اثر نوع منبع چربي بر ضریب تبدی��ل غذایي از طریق پروفیل 
اس��یدهاي چرب است. در این آزمایش بهترین ضریب تبدیل غذایي مربوط 
به تیمار حاوي 2% چربي اس��ت. افزایش س��بوس گندم و ماسه که به دلیل 
ثابت نگهداشتن نسبت انرژي به پروتئین بود در جیره هاي حاوي 4% چربي 
افزایش ضریب غذایي تبدیل شد. احتماالً حضور ماسه در کنار سبوس باعث 
مي ش��ود که اثر پلي ساکاریدهاي غیر محلول موجود در سبوس بیشتر شود 
و در کنار آن ویس��کوزیته محت��واي روده افزایش یابد که این باعث افزایش 

ضریب تبدیل غذایي در این تیمارها مي شود.
گزارش��ات Sato و همکاران )2004( نش��ان داد که پروفیل اس��یدهاي 
چ��رب بر بی��ان ژن PPARγ اث��ر دارد )26(. بیان ای��ن ژن در بافت چربي 
محوط��ه بطني جوجه هاي گوش��تي ک��ه با جیره هاي حاوي روغن س��ویا و 
روغن کش��تارگاه تغذیه مي ش��دند نس��بت به پرندگاني که از جیره حاوي 
روغن قنادي ویا جیره کنترل تغذیه مي کردند بیش��تر بود)26( که مش��ابه 
نتایج گزارش ش��ده توسط Kondrup و Lazarow )1985( بود )15(. نتایج 
بدس��ت آمده از این آزمایش ب��ر این داللت دارد که افزایش غلظت اس��ید 
لینولئیک و اس��یدهاي چرب بلند زنجیر در جیره هاي حاوي روغن س��ویا و 
کش��تارگاه نس��بت به جیره حاوي روغن قنادي و جیره فاقد چربي مي تواند 
ب��ر بیان ژن PPARγ در بافت چربي مؤثر باش��د. مطالع��ات Chambrier و 
همکاران )2002( بیان کرده اند که که اسید لینولنیک، اسید دکوزاهگزانوید 
و اس��یدهاي چرب غیر اشباع گروه امگا 6 بطور مؤثري بر سلول هاي چربي 
در انسان اثر ندارد )7( اما اکوزاپنتانویک اسید باعث افزایش سطوح بیان ژن 
PPARγ مي شود. همچنین برخي از آزمایشات نشان مي دهند که جیره هاي 
غني از اسید لینولئیک نسبت به جیره هاي حاوي اسید اولئیک بیان این ژن 
را بیش��تر افزایش مي دهند و ذخیره چربي محوطه بطني بیش��تري را باعث 
مي گردند. بطور کلي جیره هاي حاوي روغن قنادي داراي سطوح باالتري از 
اسیدهاي چرب اکس��ید شده و رادیکال هاي آزاد مي باشد و پرندگان تغذیه 
ش��ده با جیره هاي حاوي این روغن در معرض استرس اکسیداتیو مي باشند. 
از آنجایي که اس��یدهاي چرب اکسید ش��ده باعث ایجاد استرس اکسیداتیو 
مي گردد و با توجه به اینکه مطالعات Austin و همکاران )1998( و Itoh  و 
همکاران )1999( نش��ان داد که استرس هاي اکسیداتیو باعث تولید فاکتور 
نکروز کننده تومور نوع آلفا  شده و این فاکتور هم به نوبه خود باعث افزایش 
بی��ان ژن PPARγ مي ش��ود )4 و 11( در نتیجه اس��یدهاي چرب اکس��ید 
ش��ده در روغن قنادي بر بیان ژن PPARγ اث��ر دارد. به طور کلي یافته های 
حاضر بیان کننده این اس��ت که در جوجه هاي گوشتي همانند پستانداران 
اس��یدهاي چرب اگزوژنوس و اس��یدهاي چ��رب موجود در جی��ره غذایي 
بخصوص اسیدهاي چرب غیر اشباع مي تواند بر ذخیره چربي بافت محوطه 

بطني و بیان ژن PPARγ موثر باشد.
 )1978( Van و Roncari بس��یاري از بررس��ي ها از جمل��ه مطالع��ات
و Gordon و هم��کاران )1986( نش��ان دادند که هورمون هاي جنس��ي بر 
متابولیسم انرژي و بافت چربي مؤثر است )20 و 13(. برخي نتیجه گرفته اند 
 PPARγ که اثر هورمون هاي جنس��ي بر بافت چربي از طریق اثر بر بیان ژن
و تغییر متابولیسم انرژي است )6 و 10 و 16(. عالوه بر این گزارشاتي بیان 
مي کنند که گیرنده هاي اس��تروژن باعث القاي بیان ژن PPARγ مي ش��ود 
)16(. در رابط��ه با آندروژن ها نیز گزارش ش��ده اس��ت ک��ه مانع از تکثیر و 
تمایز س��لول هاي چربي مي ش��ود و اخته کردن حیوان باعث افزایش تکثیر 

س��لول هاي چربي ش��ده و در ص��ورت تزریق آندروژن تکثیر این س��لول ها 
افزایش مي یاب��د )12(. نتایج این آزمایش نیز بیان مي کند که هورمون هاي 
جنسي در پرندگان نر باعث کاهش بیان ژن PPARγ شد که احتماالً از این 

طریق باعث کاهش چربي محوطه بطني در پرندگان نر مي شود.

نتيجه گيري
بطورکلي نتایج این مطالعه نشان مي دهد که با وجود اینکه اضافه کردن 
2% چربي به جیره جوجه هاي گوش��تي باعث بهب��ود ضریب تبدیل غذایي 
ش��د ولي نوع منبع چربي اثري بر پارامترهاي رش��د در جوجه هاي گوشتي 
نگذاش��ت. در طول دوره پرورش نرها نسبت به ماده ها اضافه وزن و مصرف 
خوراک بیش��تر و ضریب تبدی��ل غذایي بهتري را نش��ان دادند. جیره هاي 
حاوي اس��یدهاي چرب غیر اشباع و اسیدهاي چرب بلند زنجیر باعث القاي 
بیش��تر بیان ژن PPARγ در بافت چربي محوطه بطني شد. بیان این ژن در 
ماده ها بیش��تر از نرها بود که این نتایج داللت بر این دارد که هورمون هاي 
جنس��ي مي تواند متابولیس��م انرژي و بافت چربي را از طریق اثر بر بیان ژن 

PPARγ تحت تأثیر قرار دهد.
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جيره کنترلاقالم جيره
جيره 2 درصد 

روغن سويا
جيره 2 درصد 

روغن قنادي
جیره 2 درصد 
روغن کشتارگاه

جیره 4 درصد 
روغن سویا

جیره 4 درصد 
روغن قنادي

جیره 4 درصد 
روغن کشتارگاه

61/1654/1154/4355/2246/6147/2648/83ذرت

30/4530/3630/5430/7329/8930/0430/43کنجاله سویا

5555555پودر ماهي

0/55/043/632/669/648/836/86سبوس

0222444چربي

1/031/031/031/031/031/031/02سنگ آهک

0/810/80/80/810/780/780/79دي کلسیم فسفات

0/390/390/390/390/380/390/39نمک

0/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدني

0/250/250/250/250/250/250/25مکمل ویتامیني

DL0/160/170/170/160/170/170/17 - متیونین

01/51/51/5222ماسه

آنالیز جیره غذایی

2910291029102910291029102910انرژي قابل متابولیسم

20/9020/9020/9020/9020/9020/9020/90پروتئین خام

0/920/920/920/920/920/920/92کلسیم

0/410/410/410/410/410/410/41فسفر غیر فیتاته

0/880/880/880/880/880/880/88متیونین و سیستئن

1/251/261/261/261/261/261/26الیزین

جدول 2- اقالم غذايي و آناليز مواد مغذي جيره هاي آزمايشي در دوره آغازين)7-12 روزگي(

مطالعه شرائط کشت رده سلولی سويه واکسن...
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جيره کنترلاقالم جيره
جيره 2 درصد 

روغن سويا
جيره 2 درصد 

روغن قنادي
جیره 2 درصد 
روغن کشتارگاه

جیره 4 درصد 
روغن سویا

جیره 4 درصد 
روغن قنادي

جیره 4 درصد 
روغن کشتارگاه

67/4760/4260/7561/5352/9353/5755/15ذرت

25/4025/4625/5425/7324/8825/0425/42کنجاله سویا

4444444پودر ماهي

0/54/023/622/639/628/816/84سبوس

0222444چربي

1/181/181/181/181/181/181/17سنگ آهک

0/560/550/560/560/530/540/55دي کلسیم فسفات

0/30/30/30/30/30/30/3نمک

0/250/250/250/250/250/250/25مکمل معدني

0/250/250/250/250/250/250/25مکمل ویتامیني

DL0/080/070/080/070/070/070/07 - متیونین

01/51/51/5222ماسه

آنالیز جیره غذایی

2970297029702970297029702970انرژي قابل متابولیسم

18/5618/5618/5618/5618/5618/5618/56پروتئین خام

0/860/860/860/860/860/860/86کلسیم

0/330/330/330/330/330/330/33فسفر غیر فیتاته

0/740/740/720/720/720/720/72متیونین و سیستئن

1/081/081/081/081/081/081/08الیزین

جدول 3- اقالم غذايي و آناليز مواد مغذي جيره هاي آزمايشي در دوره مياني)12-24 روزگي(
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)gr/bird/day( جدول 4- اثر منبع چربي، سطح چربي و جنس بر اضافه وزن بدن

درج حروف التين مختلف بر روي ارقام در هر ستون به معناي وجود اختالف معني دار p< 0/05  بين ميانگين ها است.
* ، **، *** و ns به ترتيب معني داري در سطح احتمال 0/05، 0/01 و 0/001 و عدم معني داري

مطالعه شرائط کشت رده سلولی سويه واکسن...
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)gr/bird/day( جدول 5- اثر منبع چربي، سطح چربي و جنس بر ميزان خوراک مصرفي

درج حروف التين مختلف بر روي ارقام در هر ستون به معناي وجود اختالف معني دار p< 0/05  بين ميانگين ها است.
* ، **، *** و ns به ترتيب معني داري در سطح احتمال 0/05، 0/01 و 0/001 و عدم معني داري
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جدول 6- اثر منبع چربي، سطح چربي و جنس بر ضريب تبديل غذايی

درج حروف التين مختلف بر روي ارقام در هر ستون به معناي وجود اختالف معني دار p< 0/05 بين ميانگين ها است.
* ، **، *** و ns به ترتيب معني داري در سطح احتمال 0/05، 0/01 و 0/001 و عدم معني داري

مطالعه شرائط کشت رده سلولی سويه واکسن...




