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  چکیده

هاي گوشتی هاي خونی جوجهاین آزمایش براي ارزیابی اثرات سطوح مختلف چهار اسانس گیاهی نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد و فراسنجه
. تکـرار اختصـاص یافـت   گـروه مختلـف بـا شـش      13به ي آرین در قالب طرح کامالً تصادفی قطعه جوجه گوشتی نر سویه 312بدین منظور . انجام شد

ها در سه سـطح   با جیره پایه،  هر یک از اسانس بعد از دو روز عادت پذیري. هیه شدندهاي آزمایشی بر پایه ذرت و سویا و اسیدهاي آمینه سنتتیک ت جیره
در . ت و ضریب تبدیل غذایی و مصرف خـوراك محاسـبه شـد   کشی به صورت هفتگی انجام گرفوزن. ام مکمل خوراك پایه شدندپیپی 150و  100، 50

توسـط   LDL-cو  HDL-cگلیسرید،  ز قبیل پروتئین کل، کلسترول، تريهاي خونی اگیري به عمل آمد و برخی از فراسنجه قبل از کشتار خون 42روز 
نتـایج  . صورت گرفـت   RT-PCRکبدي نیز با استفاده از  نتاز و مالیک آنزیماسید سهاي فتیبیان نسبی ژن. هاي تجاري مورد سنجش قرار گرفتکیت

هـاي گیـاهی در مقایسـه بـا     مکمل نمـودن اسـانس  . ها در دوره رشد گردید دوز باالي اسانس نعناع موجب کاهش افزایش وزن روزانه پرندهکه نشان داد 
آنـزیم  رد سنجش نداشته است، در حالی کـه بیـان نسـبی ژن مالیـک    هاي خونی موسینتاز کبدي، و متابولیت اسید داري بر بیان ژن فتیشاهد، تأثیر معنی

ام تغذیه کـرده بودنـد در مقایسـه بـا گـروه شـاهد افـزایش        پیپی 150نعناع در سطح  کبدي در گروهی از پرندگان که از یک جیره مکمل شده با اسانس
هـا تـأثیر    و همچنین بر عملکرد پرنـده  گذاشته ریثأت مالیک آنزیم ژن بیان بر اندتویمام پیپی 150 نعناع  در سطح  اسانس نیبنابرا. داري نشان دادمعنی

 . سویی داشته باشد
  

   .شیمیایی خون هايمتابولیت هاي گوشتی، عملکرد،جوجه ،بیان ژن هاي گیاهی،اسانس: هاي کلیديواژه
 

    1 مقدمه
امروزه گیاهان دارویی مختلف به دلیل داشتن اثرات سـودمند بـر   

و ) 29(، اثـرات ضـد میکروبـی    )15(هـاي روده  طعمی و کـنش وشخ
ي بـه جیـره  ) 39(اکسـیدانی   ي آنتـی هـاي گسـترده  همچنین فعالیـت 

ي عمـل  دانش کنونی ما در مورد شیوه. شوندهاي اهلی افزوده می دام
. هاي کاربرد مواد فیتوژنیک در دامپروري کمابیش محدود استو جنبه

                                                             
 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه یاسوج، -1
 ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، طیور یریتو مد گروه پرورشدانشیار   -2
  دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساري، -3
  دانشجوي دکتري فیزیولوژي دام، دانشگاه تبریز، -4 
آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی  دانش -5

  ساري،
دیارگروه علوم دامی، دانشکده کشـاورزي و منـابع طبیعـی مغـان، دانشـگاه محقـق       استا -6

  .اردبیلی، اردبیل
 )fsamadian@yu.ac.ir                                                   :نویسنده مسئول(* 

هاي مختلفی گیـاهی بـر عملکـرد یـا      اسانس براي مثال در مورد تأثیر
هاي ضد و نقیضی وجـود   هاي گوشتی گزارش افزایش وزن بدن جوجه

) 21(تـا منفـی   ) 4(تأثیر  ، بی)1(دارد و نتایج مطالعات مختلف از مثبت 
هـاي  هاي مختلف بر فراسـنجه در مورد بررسی اثر اسانس. متغیر است

تنهـا مطالعـات معـدودي    هاي گوشتی نیـز  بیوشیمیایی سرم در جوجه
ـ زن). 33(وجود دارد   منبـع ( شـن یآو ،)ننیگامـاترپ  و مـول یت منبـع ( انی

 منبـع ( مـو یل و) و منتـول  کـاروون  منبـع ( عنعنـا  ،)منیسایپ و مولیت
 ثرهمـؤ  مـواد  لیدل به که باشندیم یاهانیگ جمله از) و ژرانیول  موننیل

 کلسـترول  دهکاهنخواص . اندگرفته قرارصنعت طیور  توجه مورد خود
ـ زن يبرا کبدي ییکارا افزایش و خون ـ ترک و سـایر ) 11( انی  يهـا بی

هـاي   در گونه. گزارش شده است)5(ی اهیگ فرار يهااسانس از خالص
درصد از سـاخت   95دهد و کبد طیور تولید چربی عمدتاً در کبد رخ می

اسـید   آنـزیم فتـی  .  )24، 6(گیـرد  هاي چرب را در بر مـی دنوآیی اسید
یک آنزیم محدود کننده در بیوسـنتز اسـیدهاي چـرب    ) FAS(از سینت
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 در هـا آنزیمترین  یکی از مهمو آنزیم مالیک نیز ) 18(باشد  کبدي می
 چـرب،  اسـیدهاي  سـنتز  میـزان  .باشـد  می چرب اسیدهاي سنتز مسیر
ـ مال میآنز تیفعال با یشکم حفره یچرب درصد و بدن یچرب درصد  کی

ها حاوي مخلـوطی   اسانس ).24( دارد یمیمستق ارتباط وریط در يکبد
گـزارش شـده اسـت کـه     . باشـند  از فالونوئیدهاي مختلف گیاهی می

هاي بتااکسیداسـیون  فالونوئیدهاي گیاهی با اثر بر تنظیم افزایشی ژن
، )17(هاي دخیل در سـنتز چربـی   و تنظیم کاهشی ژن) 17، 2(کبدي 

. شـوند ب مـی هاي گوشـتی را سـب  اثرات کاهنده چربی در خون جوجه
هاي گیاهی مذکور بـر  اي در مورد بررسی اثرات اسانستاکنون مطالعه
بنابراین هدف از مطالعه  .استهاي کبدي گزارش نشده روي بیان ژن

حاضر بررسی اثر چهار اسانس گیاهی نعناع، آویشن، لیمو و زنیـان بـر   
هـاي  عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سرم و بیان نسـبی ژن 

  .باشددر لیپوژنز کبدي در جوجه گوشتی میدخیل 
 

  هامواد و روش
ي آریـن  ي سـویه روزهي نر یـک جوجه 312در این طرح از تعداد 

در کـل  (گروه تیماري و یک گروه شاهد  12ها به جوجه. استفاده  شد
هاي گیاهی زنیان، آویشـن،  هر کدام از اسانس. تقسیم شدند) گروه 13

ام به صورت مخلـوط   پی پی 150و  100، 50در سه سطح لیمو نعناع و 
هـاي   بنـابراین گـروه  . هـا شـدند   در روغن جیره مکمل خوراك جوجـه 

افـزودن  ( 50-آویشن) 2) جیره پایه(شاهد ) 1آزمایشی عبارت بودند از 
افـزودن  ( 100-آویشـن ) 3) ام اسانس آویشن به جیـره پایـه   پی پی 50

افـزودن  ( 150-آویشـن  )4) ام اسانس آویشن به جیره پایه پی پی 100
 50افـزودن  ( 50-لیمـو ) 5) ام اسانس آویشن به جیره پایـه  پی پی 150
 100افـزودن  ( 100-لیمـو ) 6) ام اسـانس لیمـو بـه جیـره پایـه      پی پی
ام  پی پی 150افزودن ( 150-لیمو) 7) ام سانس لیمو به جیره پایه پی پی

ام  پـی  پـی  ppm 50افـزودن  ( 50-نعناع) 8) اسانس لیمو به جیره پایه
ام  پـی  پـی  100افـزودن  ( 100-نعنـاع ) 9) اسانس نعناع به جیـره پایـه  

ام  پـی  پـی  150افزودن ( 150-نعناع)  10)   اسانس نعناع به جیره پایه
ام اسانس  پی پی 50افزودن ( 50-زنیان) 11) اسانس نعناع به جیره پایه

نس ام اسـا  پـی  پـی  100افـزودن  ( 100-زنیان) 12) زنیان به جیره پایه
ام اسـانس   پـی  پـی  150افـزودن  ( 150-زنیان) 13) زنیان به جیره پایه
تعداد شش تکرار براي هر تیمار و چهار جوجه در ). زنیان به جیره پایه
ها به طور تصـادفی  جوجه. در نظر گرفته شد) قفس(هر واحد آزمایشی 

ي هاي غـذایی بـر پایـه   جیره. شدندهاي تیماري وارد به یکی از گروه
ي سـنتتیک مطـابق   و سویا و روغن گیـاهی و اسـیدهاي آمینـه    ذرت

 مـواد  و ترکیب. راهنماي جوجه گوشتی براي سویه آرین تنظیم شدند
 1هاي گوشـتی در جـدول   پایه در سنین مختلف جوجه يجیره مغذّي

ساعت روشنایی  24سیستم نور دهی به صورت . نشان داده شده است
گـی صـورت گرفـت و ضـریب     وزن کشی به طـور هفت . اعمال گردید

  .تبدیل غذایی و مصرف خوراك محاسبه شد
یـک پرنـده کـه وزن آن نزدیـک بـه      ) روز کشتار(روزگی  42در  

گیـري از   میانگین وزنی قفس مربوطه بود از هر قفـس خـارج و خـون   
ــه عمــل آمــد  ــال آن ب ــد ب ،  HDL-کلســترول کــل، کلســترول. وری

پالسـمایی بـا    گلیسـریدهاي  ، پـروتئین کـل و تـري   LDL-کلسترول
هاي آزمایشی خریداري شده از شرکت پارس آزمون در  استفاده از کیت

  .گیري شدند هاي مختلف پالسما اندازهنمونه
هـاي سـر بسـته    هاي کبـد در روز کشـتار در داخـل تیـوب     نمونه

. آوري شـدند و بالفاصـله در داخـل ازت مـایع قـرار داده شــدند      جمـع 
 AccuZolTMتفاده از کیـت  هاي جگر بـا اسـ  نمونه RNAاستخراج 

و با توجه بـه دسـتور کـار کیـت انجـام       BIONEER Koreaشرکت 
ــت ــاي اســتخراج شــده در  RNAســپس . گرف ــر آب  50ه میکرولیت

RNase-free  حل شده، با سمپلر تیپ زرد چند بار مخلوط گشته و به
هـاي  نگه داشته شدند و سپس نمونه ᵒC 60دقیقه در دماي  10مدت 
RNA  در سرمايᵒC 80- جهـت سـاخت   . داري شدندنگهcDNA  از
شــرکت  Accupower® RocketScriptTM RT PreMixکیــت 

BIONEER Korea      استفاده شد  که همه اجـزاء مـورد نیـاز جهـت
 . باشد اي را دارا می تک رشته cDNAسنتز 

اجـزاي  . گشـایی شـدند  از فریزر خارج و یخ RNAهاي ابتدا نمونه
. قـرار گرفتنـد  ) درجه سلسیوس 20-25( کیت هم در دماي آزمایشگاه

افزوده شده تا بـه   RNAهاي ویژه کیت، اجزاء کیت و سپس در تیوب
 oC30ذوب پرایمر ( PCRپس از آن برنامه . میکرولیتر برسد 20حجم 

به مدت یک سـاعت،   oC60در دماي  cDNAدقیقه، سنتز  5به مدت 
پـس از اتمـام    .اجرا شد) دقیقه 5به مدت  oC95سازي  فعال دماي غیر

قرار گرفـت تـا در    -oC80سنتز شده در فریزر  PCR ،cDNAمرحله 
مورد اسـتفاده قـرار    Real-Time PCRهاي  ادامه براي انجام واکنش

 Master Mixاز کیـت   Real-Time PCRبـراي واکـنش    .گیـرد 
QuantiFast SYBER Green PCR    شـرکت کیــاژن بـا شــماره

بـه عنـوان ژن کنتـرل     β-actinژن . اسـتفاده شـد   204052کاتالوگ 
ــد  ــاب ش ــااکتین و ژن  . انتخ ــژه ژن بت  FASهــاي  آغازگرهــاي وی

)EC 2.3.1.85( و آنزیم مالیک ،)EC 1.1.1.40 (  از شرکت متـابیون
آورده  2اطالعات آغازگرهاي استفاده شده در جدول  .آلمان تهیه شدند

، هـا  به منظور کشیدن منحنی استاندارد براي هر یک از ژن. شده است
سازي بـر اسـاس   رقیق. نمونه تهیه شد cDNAشش رقت مختلف از 

اي کـه غلظـت نهـایی در اسـتاندارد      انجام شد، بـه شـیوه   1/0ضریب 
بـراي هـر نمونـه    . یک میلیونیم استاندارد شـماره یـک بـود    6شماره 

دسـتگاه مـورد    .مجهول، یک نمونه با بتا اکتـین در نظـر گرفتـه شـد    
بود که داراي روتـور   Corbettشرکت از  RotorGene 3000استفاده، 

ــود 72و  36 ــه ب ــی در . خان ــه حرارت داراي  Real-Time PCRچرخ
، جداسازي رشته هـا  )دقیقه 5به مدت  C°95(سازي اولیه  مراحل فعال

)C°95  (و تکثیر ) ثانیه 10به مدتC°60 در . بـود ) ثانیـه  30به مدت
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ــول   ــان محص ــارز  Real-Time PCRپای ــد  3/1روي ژل آگ   ارگذاري شدبدرص
  

 پایه  يجیره مغذّي مواد و ترکیب  -1 جدول
Table 1- Composition and ingredients of the basal diet  

 
  اجزاي جیره
Diet ingredients (g/Kg) 

 روزگی 37-49 روزگی 27-36 روزگی 18-26 روزگی 9-17 روزگی 1- 8

1-8 days 9-17 days 18-26 days 27-36 days 37-49 days 

  ذرت 
 Corn 

538 529 635 652 680 

  کنجاله سویا
Soybean meal 

400 355 306 288 260 

  روغن سویا
Soybean oil 

17.50 13.00 18.50 22.00 22.00 

  متیونین -ال -دي 
DL-Methionine 

2.90 2.80 2.45 2.30 2.05 

 هیدروکلراید - لیزین -ال
L-Lysine hydrochloride 

1.00 1.15 1.30 1.05 1.10 

 ترئونین
Threonine 

0.55 0.65 0.60 0.50 0.45 

 دي کلسیم فسفات
Dicalcium posphate 

18.40 16.00 16.80 15.50 15.80 

 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

11.60 10.00 10.00 9.60 9.60 

 نمک
NaCl 

3.20 3.00 2.80 2.80 2.80 

 جوش شیرین
Sodium bicarbonate 

1.50 1.40 1.00 1.00 1.00 

 مکمل ویتامینی
Vitamin Premix 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 مکمل معدنی
Mineral Premix 

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

 ترکیب محاسباتی  
Calculated composition 

 

 انرژي قابل متابولیسم 
 )kcal/kg(Metabolisabe energy  

2910 2950 3025 3070 3100 

 پروتئین
 Protein (%) 

22.00 20.70 18.90 18.20 17.10 

  کلسیم
Calcium (%)  

1.03 0.90 0.90 0.85 0.85 

  فسفر قابل دسترس
Available phosphorous (%) 

0.50 0.45 0.45 0.42 0.42 

 لیزین
Lysine (%)  

1.31 1.21 1.10 1.03 0.97 

 متیونین
Methoinine (%) 

0.61 0.58 0.52 0.50 0.46 

 سیستئین+متیونین
Methionin+cysteine (%) 

0.97 0.92 0.84 0.81 0.75 

 Threonone (%)0.69 0.73 0.77 0.85 0.90 ترئونین 
  Sodium (%)0.16 0.16 0.16 0.18 0.19  سدیم 

 Potassium (%)0.72 0.76 0.79 0.88 0.95 پتاسیم 
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  ااکتینهاي مرتبط با سوخت و ساز لیپیدي و بت آنزیممختص ژن  هاي آغازگر - 2جدول 
Table 2- Gene specific primers of lipid metabolism related enzymes and β–actin 

ها  توالی آغازگر  
Primers sequences (5′ -3′) 

 جهت
Orientation 

 اندازه ملکول
Product size (bp)  

 شماره بانک ژن
GeneBank accession no. 

 ژن
Gene 

TGCGTGACATCAAGGAGAAG 
TGCCAGGGTACATTGTGGTA 

Forward 
Reverse 300 L08165 

 بتااکتین
β-Actin 

GGAGTCAAACTAGTTATCCATGGCC 
AAAGGAGATTCCAGCATCGTGCAGC 

Forward 
Reverse 423 J04485 اسیدسینتاز فتی  

FAS1 
ATGAAGAGGGGCTACGAGGT 
CCCATTCCATAACAGCCAAG 

Forward 
Reverse 470 AF408407 آنزیم مالیک  

ME2 
1 Fatty acid synthase 
2 Malic enzyme 

  
Ct  هاي)Cycle Thereshold (    به دسـت آمـده از آنـالیزreal-

time PCR هاي هدف و ژن بتا اکتین، در روش محاسـباتی   براي ژن
هـا بـر    است قرار داده شد و بیان نسبی ژن CT∆∆-2که به صورت ) 27(

   .طبق آن محاسبه گردید
مالً تصـادفی و بـا مـدل    ها در قالب طرح کـا تجزیه و تحلیل داده

Y=µ+Ai+eij    صورت  گرفـت کـهµ   میـانگین وAi    اثـر تیمـار وeij 
 .باشدمانده میاثرات باقی

 

  نتایج
هاي گیاهی بـر  نتایج مربوط به اثر افزودن سطوح مختلف اسانس

روي افـزایش وزن بـدن، مصــرف خـوراك و ضــریب تبـدیل غــذایی     
نشان داده شـده   3ل هاي پرورشی در جدو هاي گوشتی در دوره جوجه
، افزودن دوز باالتر اسانس نعناع )روزگی 42تا  22(در دوره رشد . است

موجب کاهش اضافه وزن روزانه هر پرنـده  ) 150-گروه نعناع(به جیره 
شود  مشاهده میهمچنین ). P>05/0(نسبت به گروه شاهد شده است 

اسانس  باال بردن سطح افزودن) روزگی 21تا  1(رشد  که در دوره پیش
غـذایی   بـر ضـریب تبـدیل   ) ام پـی  پـی  150به  100از ( نعناع به جیره

  ). P>05/0(پرندگان تأثیر منفی داشته است
هاي آویشن، لیمو و زنیان به جیره  در این مطالعه با افزودن اسانس

داري مشـاهده   هـا تـأثیر معنـی    هاي گوشتی، بر عملکـرد پرنـده   جوجه
سازگار اسـت کـه   ) 12، 4(عات دیگر نگردید که با نتایج برخی از مطال

هـاي گوشـتی    ها بر روي عملکرد جوجـه  تأثیر بودن این افزودنیبر بی
افزودن اسانس نعناع در سـطح بـاالتر خـود بـه جیـره      . اند اشاره نموده

هـا در دوره رشـد تـأثیرات     هاي گوشتی، بر افـزایش وزن پرنـده   جوجه
دادنـد کـه افـزودن    نشـان  ) 21(لی و همکاران . منفی دربرداشته است

دو مــاده مـؤثره غالــب در  (کـارواکرول بـه جیــره بـر خــالف تیمـول     
گیري و مصرف دان  ام، وزن پی پی 200در غلظت ) هاي مختلف اسانس

همچنین کیرکپینار و همکاران ). 21(را در دوره رشد کاهش داده است 
بـه  ) mg/kg 300(کوهی  گزارش کردند که افزودن اسانس پونه) 19(

ها را کاسـته ولـی   روزگی جوجه 42داري وزن بدن به طور معنیجیره 
در مـورد  . کاهـد روزگی مـی  42-32ي مصرف خوراك را تنها در دوره

نشـان داده شـده اسـت کـه افـزودن      ) 16(اي  اسانس نعناع در مطالعه
و نـه در سـطح   (ام  پی پی 200ها در سطح  اسانس نعناع به جیره جوجه

ضریب تبدیل غذایی شـده اسـت کـه بـا      موجب بهبود) ام پی پی 400
با افـزودن  ) 38(اي دیگر  در مطالعه. است نتایج مطالعه حاضر متناقض

گرم بـر کیلـوگرم جیـره پـودر خشـک شـده نعنـاع بـه جیـره           5یا  4
هاي گوشتی، بهبودي در عملکرد  پرنده ها در کل دوره پرورشی  جوجه

سـازي   ح مکمـل مشاهده نگردید، در حالی که در همان مطالعه در سط
g/kg4 داري نسـبت بـه گـروه     روزگی به طور معنـی  28، وزن بدن در

هـاي   نتـایج مطالعـه حاضـر در تضـاد بـا یافتـه      ). 38(شاهد باالتر بود 
هـا،  انـد کـه مکمـل نمـودن اسـانس      مطالعاتی است که گزارش نموده

توانـد بـر روي   هاي خشک شده گیاهان دارویی میها یا قسمتعصاره
هـاي  رف خوراك یـا ضـریب تبـدیل غـذایی در جوجـه     وزن بدن، مص

ایـن نـاهمخوانی ممکـن    ). 40، 1(گوشتی اثرات مثبتی داشـته باشـند   
هاي گیاهی به جیـره و یـا   است به اختالفات در سطح افزودن اسانس
و ترکیـب ترپنــی  اسـانس   تفـاوت در اجـزاي اصـلی تشــکیل دهنـده    

و شـکل  ) نعنـاع  کاروون در مقابل منتول در مـورد اسـانس  ( ها اسانس
در مطالعـات  ) به شکل پودر خشک، عصاره و یا اسـانس (سازي  مکمل

عوامل مختلف دیگـري از جملـه قـدرت    ). 7(مختلف نسبت داده شود 
و روش اســتفاده شــده بــراي ) 7(کشــی، ترکیــب شــیمیایی  میکـروب 

، ممکن است نتیجه یک آزمـایش را  )12،20(استخراج اسانس از گیاه 
ند، از این رو مقایسه نتایج با کارهاي قبلی مشـکل  تحت تأثیر قرار ده

اثـر مفیـد مـورد انتظـار از      عدم مشـاهده . تواند دقیق باشد بوده و نمی
هاي اسانسی، ممکن است به دوز مورد استفاده، شرایط پرورشی مکمل

گفتـه شـده اسـت کـه     . ي پایـه بسـتگی داشـته باشـد    و ترکیب جیره
وبی، هنگامی ممکن اسـت تـأثیر   ها به عنوان عوامل ضد میکر اسانس

بیشتري داشته باشند که جیره مورد استفاده قابلیت هضم پایینی داشته 
  ).  21(باشد 

سینتاز اسیدهاي مالیک آنزیم و فتینتایج مربوط به بیان نسبی ژن
هاي مربوط بـه  متأسفانه داده. نشان داده شده است 4کبدي در جدول 

داري تفاوت معنـی . زارش نگردیداسانس زنیان، قابل گ ppm50سطح 
هایی که اسـانس گیـاهی را دریافـت    در بین گروه FASبین بیان ژن 
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 150اسانس نعناع در سـطح   .هاي تیماري باالتر بود برخی از گروه

آنـزیم کبـدي در   دار بیـان ژن مالیـک  ایش معنـی ام موجب افـز پی پی
  ). P>05/0(مقایسه با شاهد گردید 

هـاي نعنـاع و زنیـان در     نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اسـانس 
بـه  (هاي دخیـل در سـنتز چربـی     سطوح باالتر خود، بر روي بیان ژن

بـر جـاي گذاشـته      اي تأثیرات افزاینـده  )FASو  MEهاي  ترتیب ژن
فرضیه اول این اسـت  . این افزایش براي ما ناشناخته استدلیل . است

زاي و سـمیتی دوز بـاالتر    ممکن است به اثرات تـنش که این تأثیرات 
، تحریـک چــالش ایمنـی و یــا   )امپــی پـی  150دوز (هــا  ایـن اسـانس  

در پرنده ) آدرنال-هیپوفیز-محور هیپوتاالموس(برانگیختن محور تنش 
مطالعات قبلی گزارش بر ایـن شـده    نسبت داده شود، به طوري که در

است که تحریک محور تنش یا تحریک چالش ایمنی، موجب افزایش 
، 31، 30(کبدي شده است  MEو  FASهاي  بیان ژنی و فعالیت آنزیم

هـا بـا اثـر     همچنین ممکن است چنین تفسیر شـود کـه اسـانس    ).42
یتین هماننـد لسـ  (ها  ها بر قابلیت هضم چربی کنندگی احتمالی تحریک

و افزایش بخشیدن به سوخت و ساز چربی در چرخه ) 14سویا در منبع 
هاي لیپوژنیک کبدي ها، موجب تنظیم افزایشی بیان ژنزندگی جوجه

در صورتی که چنین تصـور  . شده باشند) سینتازاسیدآنزیم، فتیمالیک(
ام بـا افـزایش هضـم و     پـی  پـی  150نماییم که اسانس نعناع در سطح 

 FASها موجب افزایش بیـان   دن به سوخت و ساز چربیسرعت بخشی
ها تأثیر سـویی بـر    شده باشد، در این حالت نباید بر افزایش وزن پرنده

گذاشت، بنـابراین در مـورد ایـن گـروه تیمـاري فرضـیه اول        جاي می
ممکن اسـت ترکیبـات موجـود در اسـانس     . رسد تر به نظر می محتمل

سازي بر روي کبد پرنـده   الي مکملدر دوز با) کاروون و منتول(نعناع 
هایی تبدیل شود کـه موجـب ایجـاد     اثر سویی داشته و یا به متابولیت

اختالل متابولیکی در حیوان شوند، به عبارتی یک تنش متـابولیکی در  
شود براي روشن شدن بیشـتر اثـر    پیشنهاد می. بدن پرنده ایجاد نمایند

در مـورد تـأثیر   . گیـرد این ترکیبات اسانسی مطالعات بیشتري صورت 
هاي مرتبط با سامانه  ها و گیاهان دارویی بر روي بیان ژن فیتونوترینت

و ) 25(وسـاز چربـی    و سوخت) 23، 22، 5(، سامانه ردوکس )8(ایمنی 
، مطالعات معدودي وجود دارد، ولی در مورد تـأثیر  )43(کیفیت گوشت 

. نـدك اسـت  هاي گیاهی بر روي بیان ژن مطالعات به مراتب ا اسانس
روز از  26 ام بـراي  پـی  پی 100 تا 25ها در سطوح هنگامی که خروس

کبدي ) FAS(اسیدسینتاز  کردند، فعالیت فتیلیمونن خوراکی تغذیه می
منبع (گزارش شده است که عصاره آبی شاه توت  ).34(متأثر نشده بود 

هاي دخیل در بیوسـنتز چربـی    با تنظیم کاهشی بین ژن) ها آنتوسیانین
)SREBP-1c ،FAS  ــرول و ــفراز  -3گلیس ــیل ترانس ــفات آس و ) فس

گلیسـرید و کلسـترول    سطوح تـري ) HMG-CoA(بیوسنتز کلسترول 
هـا در   در مطالعه حاضـر اسـانس  ). 26(کاهد  پالسمایی و کبدي را می

نشان ندادنـد کـه ممکـن      FASمقایسه با گروه شاهد تأثیري بر بیان 

هاي مورد استفاده بـا   است به تفاوت در نوع ترکیبات موجود در اسانس
اي اثر سـه   در مطالعه. توت مربوط باشد مواد موجود در عصاره آبی شاه

کارواکرول، سـینامالدئید و  (فیتونوترینت مشتق شده از گیاهان دارویی 
ي مـرتبط بـا ایمنـی،    ها بر روي تنظیم بیان ژن) کپسایسین اولئورزین

اي بـا تـوان    فیزیولوژي و سوخت و ساز، با اسـتفاده از آنـالیز ریزآرایـه   
تنی بیماري کوکسیدیوز مرغی مـورد   عملیاتی باال و مدل چالش درون

اي نشـان داد کـه تغییـرات     آنـالیز ریزآرایـه  ). 25(مطالعه قرار گرفـت  
خت و سـاز و  ها، با سـو گري شده با فیتونوترینتبرداري میانجینسخه

نماي وسیع ژنومی بیان متمایزي را به . ایمنی سلولی مرتبط بوده است
وسیله سه تیمار خوراکی نشان داد و آنـالیز بیوانفورماتیـک، مسـیرها و    

هـا را مشـخص نمـود کـه بـه وسـیله کـارواکرول،        هـایی از ژن شبکه
در کل چنین گفته . شدندسینامالدئید و کپسیکوم الئورزین تحریک می

هـا از طریـق تنظـیم بیـان ژن در روده     ده اسـت کـه فیتونوترینـت   ش
ها بر روي سامانه ایمنی و شرایط متابولیکی حیوان میزبان اثرات  جوجه

ها به ترکیبات فیتوژنیک پاسخ سلول). 25(شوند سودمندي را سبب می
هـاي اسانسـی بـا    مسـتقیم متابولیـت   ممکن است از طریـق واکـنش  

هاي دخیل در انتقـال پیـام و یـا از طریـق     آنزیمهاي سلولی یا گیرنده
شـواهد روز افزونـی وجـود دارنـد کـه      ). 41(تغییر در بیان ژنی باشـد  

فالونوئیدهاي گیاهی ممکن است نقش مهمی در فرایندهاي مولکولی 
رسانی درون سـلولی  هاي آبشارهاي پیامکننده به ویژه به عنوان تعدیل

در ). 41(ل حیـاتی هسـتند   هـاي سـلو  داشته باشند کـه بـراي کـنش   
) مـاده مـؤثره در زردچوبـه   (اي مشخص گردید که کورکـومین   مطالعه

شود و منجـر  می NF-ƘBرسانی از قبیل  موجب حذف آبشارهاي پیام
هـاي دخیـل در تکثیـر سـلولی و آپوپتـوزیس      به کاهش بیان پروتئین

هاي گیاهی بر به منظور بررسی ساز و کار اسانسدرکل ). 28(شود  می
ها و یـا سـایر مسـیرهاي سـلولی در طیـور،       روي سوخت و ساز چربی

هاي مختلف سلولی صورت  تري باید بر روي بیان ژن مطالعات گسترده
  . گیرد

نشـان داده شـده    5هاي خونی در جدول نتایج مربوط به فراسنجه
داري بـین  شـود هـیچ تفـاوت معنـی    همان طور که مشاهده می. است

وشیمیایی سرم در بین تیمارهاي مختلـف  سطوح مختلف متغیرهاي بی
ترین مقـدار کلسـترول خـونی بـه اسـانس      پایین. آزمایشی وجود ندارد

نتایج مطالعه حاضر در . شودام آن مربوط می پی پی 100زنیان و سطح 
ي ترپنوئیـدها و  انـد تغذیـه   تضاد با مطالعاتی است کـه گـزارش کـرده   

، 32، 10(ح کلسـترول  هاي گیاهان دارویی توانسته است سـطو عصاره
لیپیــدهاي کــل و یــا ) 36، 33(گلیســریدهاي پالســمایی  و تــري) 34

نشان داده ) 21(اي در مطالعه .را در طیور کاهش دهند) 35(ی پالسمای
تیمــول خــوراکی اســت کــه  شـده اســت کــه ایــن کــارواکرول و نــه 

از . دهـد  گلیسـریدهاي پالسـمایی را کـاهش مـی     فسفولیپیدها و تري
شده است که اسانس آویشن به صورت خوراکی، سطح  سویی گزارش
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سـرمی   HDL-و کلسترول LDL-گلیسرید، کلسترول پالسمایی تري
نتایج مطالعه حاضر بـا نتـایج   ). 3(برد هاي گوشتی باال می را در جوجه

اسـت خورانـدن ترکیبـات      اي منطبق است که گـزارش کـرده   مطالعه
ج هفته، هیچ گونـه اثـر   مختلف اسانسی به صورت روزانه و به مدت پن

ایـن محققـین   ). 13(هایپوکلسترولمیکی در پرندگان نشان نداده است 
ها در کبد و دار ترکیبات اسانسی را به تجزیه سریع آناین اثر غیرمعنی

یـک  (ردوکتـاز   HMG-CoAیا ممانعت غیر مـؤثر از فعالیـت آنـزیم     
شـده  مشـخص  . نسبت دادنـد ) آنزیم محدود کننده در سنتز کلسترول

هـا در یـک   است که وجود یا عدم وجود اثرات کلسـترولمیک اسـانس  
). 20(حیوان به جنسیت، نـژاد، سـن و ترکیـب خـوراك بسـتگی دارد      

اثرات هایپولیپیدیمیکی گیاهان دارویی ممکن اسـت بـه جلـوگیري از    
کننـده بـر روي    اثـر ممانعـت   و) 37(ها از دستگاه گوارشی جذب چربی

) HMG-CoA( »ردوکتـاز Aکوآنزیم  گلوتاریل متیل هیدروکسی«آنزیم 
همچنین چنین پنداشته شده است که افـزایش   ).20(شود نسبت داده 

دکنژوگه شدن و دفع اسیدهاي صفراوي شده و بـه تبـع آن تحریـک    
جایگزینی این اسیدها از کلسـترول پالسـمایی ممکـن اسـت موجـب      

ــی  ــین ). 9(شــود  کــاهش ســطوح کلســترول خــونی م ــاهمخوانی ب ن
هاي مختلف بیوشیمیایی سرم هاي مختلف در تعیین فراسنجه مایشآز

اختالفـات در اثربخشـی   : تواند ناشی از یک تعداد از عوامل شـامل  می

ي اسـانس  ها، غلظـت، ترکیـب اصـلی سـازنده    ها در بین گونهاسانس
ــژاد و )کیفیــت و مشخصــات شــیمیایی( ــوانی، جــنس، ن ، ژنتیــک حی

عوامـل در مجمـوع اثربخشـی    همچنین ترکیب خـوراك باشـد، ایـن    
بنابراین بـراي  . نماینداسانس در کاهش کلسترول سرم را مشخص می

هـاي گیـاهی    روشن شدن ساز و کار اثـرات هایپولیپیـدمیک اسـانس   
 .مطالعات بیشتري مورد نیاز است

 
  گیري کلی  نتیجه

هاي لیمو، آویشن و زنیان و نعناع  افزودن سطوح مختلفی ازاسانس
هـاي بیوشـیمیایی    هاي گوشتی آرین بر روي فراسـنجه  به جیره جوجه

ــون و عملکــرد پرنــده   ــر نداشــته اســت      خ ــا اثــر مثبتــی درب . ه
ام اسانس نعناع به جیره موجب کـاهش اضـافه وزن    پی پی150افزودن

هاي گوشتی در دوره رشد گردید، همچنـین بیـان نسـبی     روزانه جوجه
داري  معنـی آنزیم مالیک کبدي را نسـبت بـه گـروه شـاهد، بـه طـور       

ممکن است بتوان چنین تفسـیر نمـود کـه افـزودن ایـن      . افزایش داد
ها  سطح از اسانس نعناع به جیره موجب تنش متابولیکی در بدن جوجه

هـاي لیپوژنیـک    شده باشد و در اثر این تنش، بر عملکـرد و بیـان ژن  
 .کبدي اعمال اثر نموده باشد
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