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(تاریخ دریافت - 29/6/22 :تاریخ پذیرش)22/6/2 :

اسيد اورسوليک يک ترکيب طبيعی تری ترپن پنتا سيکليک است که در گلها و ميوهها و همچنين
در برخی گياهان دارويی همانند نعناع و ريحان و مرزه يافت میشود و روی ماهيچه اسکلتی تاثير
میگذارد .در اين مطالعه اثر اسيد اورسوليک بر سلولهای  C2C12و سلولهای ماهوارهای ()SC

واژههای کلیدی
اسید اورسولیک

جدا شده از جوجههای بومی يک روزه مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا سلولها با استفاده از
روش  pre-platingکشت داده شدند .سپس ،برای تعيين دوز مناسب اسيد اورسوليک از تکنيک
 MTTاستفاده شد .برای بررسی بيان ژنهای دخيل در تکثير و تمايز سلولهای ماهوارهای از
تکنيک  qRT-PCRاستفاده شد .تصاوير ميکروسکوپی و نتايج تکنيک فلوسيتومتری با استفاده از

سلولهای ماهوارهای

آنتیبادی  ،PAX7ماهيت سلولهای ماهوارهای رو تاييد کرد .نتايج نشان داد که اسيد اورسوليک

جوجههای بومی

در غلظت  1/11120ميلیگرم در ميلیليتر ،بيان ژنهای دخيل در تکثير و تمايز سلولهای

هیپرتروفی ماهیچه اسکلتی

ماهوارهای نظير  MyoD ،PAX7و  Myogeninرا افزيش داد ( .)p<0/05با توجه به نتايج اين
آزمايش ،اسيد اورسوليک با افزايش بيان ژنهای  Myogenin ،PAX7و  MyoDموجب هيپرتروفی
عضله در جوجههای بومی میشود .درنتيجه ،میتوان استفاده از اسيد اورسوليک را بهعنوان يک
مکمل غذائی برای بهبود رشد جوجههای بومی پيشنهاد کرد.
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مقدمه

 .)et al. 2010مستندات علمی موجود نشان میدهد که سلولهای

شده است ،انتظار میرود که جمعیت جهان در  31سال پیشرو

تغییرشکلدهندهی بتا ( ،)TGF-βعامل رشد فیبرو بالستی (،)FGF

دو میلیارد نفر رشد کند و از  7میلیارد و  711میلیون نفر در حال

میوستاتین و چندین فاکتور رونویسی مثل  ،Pax7عامل تنظیمی

حاضر به  2میلیارد و  711میلیون نفر درسال  21۰1افزایش یابد.

مایوژنیک ( ،)MRFعامل  1تمایز مایوژنیک ( )MyoDو میوژنین

بر همین اساس ،صنعت پرورش طیور نیز همگام با رشد جمعیت

تنظیم میشوند (

از رشد چشمگیری برخوردار بوده است بهطوری که تولید گوشت

 .)2002بنابراین ،شناخت این عوامل و چگونگی عملکرد آنها،

مرغ در سال  11۰ ،2116میلیون تن بوده است و بر اساس نظر

مسیر جدیدی رابهمنظور توسعهی برنامههای بهبود عملکرد در

سازمان غذا و کشاورزی جهانی (فائو) انتظار میرود این میزان تا

طیور گوشتی باز خواهد کرد.

سال  212۰میالدی به  131میلیون تن برسد .فشار وارده بر

در سالهای اخیر تالش زیادی برای درک سازوکارهای سلولی و

صنعت تولید گوشت مرغ سبب شده تا سرعت رشد پرنده ،بازده

مولکولی هیپرتروفی و آتروفی عضالنی صورت گرفته است

خوراک و حجم عضله افزایش یابد ( .)Halevy et al. 2000با

( .)Rahimi et al. 2011یکی از رویکردهایی که در راستای رشد

توجه به محدودیت مصرف آنتیبیوتیکها و بسیاری از

عضالنی هیپرتروفی مورد نظر قرار گرفته است ،استفاده از مواد

محرکهای رشد مصنوعی بهدلیل مشاهده آثار جانبی و گاهی

طبیعی با منشاء گیاهی مثل اسید اورسولیک است (

زیانآور آنها بر انسان ،شناسائی روشهای جدید و طبیعی

 .)2014اسید اورسولیک در واقع یک ترکیب چربیدوست

Bell et al.

میباشد که در پوست سیب ،نعناع ،رزماری ،پونه کوهی ،آویشن،

 .)2007از آنجایی که رشد ماهیچه در جوجهها از طریق

آلو و مرزه وجود دارد ( .)Garcia et al. 2006تاکنون ،اثرات

هیپرتروفی عضله اسکلتی رخ میدهد ،لذا بیشتر مطالعات بر

بیولوژیکی مختلفی برای این ترکیب گزارش شده است که

تقویت فرایند هیپرتروفی عضالنی متمرکز شده است.

میتوان به فعالیت ضدتوموری از طریق مهار مسیر  ،STATضد

هیپرتروفی عضله اسکلتی به نوبه خود تحت کنترل جمعیت

التهاب ،ضد دیابت ،ضد  ،HIVضد باکتری ،ضد اکسیداتیو و

میوبالست بالغ است که از آنها بهعنوان سلولهای ماهوارهای نیز

محافظت از کبد اشاره نمود (

یاد میشود .که این سلولهای تک هستهای عضالنی ساکن عضله

 .)2006; Chu et al. 2015مطالعات مختلف نشان دادهاند که

اسکلتی دارای ویژگیهای بنیادی بودن یعنی قابلیت خودنوسازی

اورسولیک اسید ضمن ممانعت از تحلیل ماهیچه اسکلتی ،باعث

و تمایز هستند ( .)Morgan et al. 2010در پرندگان ،رشد

افزایش حجم و قدرت آن در حیوانات آزمایشگاهی میشود

ماهیچهای پس از خروج از تخم وابسته به فعالیت سلولهای

( .)Kunkel et al. 2011گزارش شده است که اورسولیک اسید با

ماهوارهای و در نتیجه هایپرتروفی ماهیچه هاست که این سلولها

کاهش بیان ژنهای مسئول تحلیل عضالنی ( MURF1و

پس از خروج از تخم کامال فعال هستند ،اما در هفت روزگی

 )1و افزایش بیان ژنهای مسیر آنابولیک (پروتئین کیناز ،)Bباعث

فعالیت میتوزی آنها به یک سوم زمان خروج از تخم کاهش

افزایش حجم ماهیچه اسکلتی میشود (.)Kunkel et al. 2011

مییابد ( .)Moore et al. 2005بنابراین دسترسی به مواد مغذی

بهنظر میرسد که اسید اورسولیک با فعالسازی سلولهای

مناسب برای جوجهها بعد از خروج از تخم (دوره آغازین) ،شرط

ماهوارهای باعث بهبود عملکرد و افزایش سرعت رشد در هفته

ضروری برای تحریک تکثیر سلولهای ماهوارهای و در نتیجه

اول بعد از هچ شود .بنابراین ،هدف از این مطالعه ،بررسی تاثیر

Fernandes et

افزودن اسید اورسولیک به سلولهای ماهوارهای جداشده از

بهمنظور بهبود رشد و ترکیب الشه ضروری است (

ادغام آنها در میوفیبرها و رشد ماهیچهای است (

 .)al. 2009بهطوری که طی این دوره ،اختالل در دسترسی به غذا
منجر به کاهش فعالیت سلولهای ماهوارهای میشود
901

( Velleman
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Dhawan and Rando 2005; Cameron-Smith

Li et al.

Nuredin 2015; Garcia et al.

ماهیچه اسکلتی جوجه های یک روزه بومی است.

atrogin-
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مواد و روشها

 PBSو سرم یک درصد) به مدت  31دقیقه با پارافرمالدئید 4

درصد خریداری شد ،DMEM ،FBS .پنی سیلین-استرپتومایسین،

 PAX7متصل به یک آنتیبادی ثانویه فلورسانس ،به مدت یک

آنزیمهای گوارشی مانند کالژناز نوع اول و چهارم و همچنین

ساعت انکوبه شدند .بعد از تثبیت مجدد سلولها با پارافرمالدئید

دیسپاز از شرکت ( GIBCOگراند آیلند ،نیویورک) خریداری

یک درصد ،نمونهها برای بررسی بیان نشانگر سطحی توسط

شدند .آنتیبادیهای اختصاصی برای ،PAX7 ،β-actin

دستگاه

و

 Myogeninو  MyoDاز شرکت بیوتکنولوژی سانتا کروز (سانتا

نرمافزار  8/MDI2 Winدر آزمایشگاه هیستوژنوتک بررسی

کروز) و آباکام خریداری شدند .فسفات بافر نمکی،EDTA-

در نهایت سلولهای ماهوارهای جداشده از ماهیچه اسکلتی در

ژالتین ،کیت سنتز  ،PCR Master Mix ،DNAاز شرکت

محیط کشت فیبرو بالست ( DMEMبا محتوای گلوکز باال به

سیگماآلدریچ و سایر مواد شیمیایی از شرکت  Merckخریداری

عبارتی  4/۰میلی گرم در میلی لیتر) حاوی  10 FBSدرصد (،)v/v

شدند .جداسازی سلولهای ماهوارهای ماهیچه اسکلتی با استفاده

گلوتامین یک درصد ( )w/vو پنیسیلین/استرپتومایسین یک درصد

از روش  pre-platingصورت گرفت ( .)Wu et al. 2012از

( )w/vدر دمای  37درجه سانتیگراد در یک انکوباتور با  ۰درصد

آنجایی که سلولهای ماهوارهای در ماهیچه طیور جوانتر بیشتر

 CO2و  2۰درصد هوای مرطوب قرار داده شدند .سلولها در یک

یافت میشوند ،لذا برای دستیابی به جمعیت خالصتری از این

پلیت  29خانهای که در هر خانه  2111سلول قرار داشت ،به

سلولها از جوجههای بومی در سنین ابتدایی استفاده شد .سپس،

مدت  49ساعت کشت شدند .سپس ،سلولهای ماهوارهای به

ماهیچه اسکلتی به قطر  1میلیمتر از سینه طیور گوشتی جدا شده

مدت  7روز با غلظتهای مختلف (، 1/111 ،1/111۰ ،1/1112۰

و درون فالکون حاوی محلول آنزیمی ( 1/1درصد کالژناز نوع ،1

 1/111۰و  1/112میلیگرم در میلی لیتر) تیمار شدند.

 1/1درصد کالژناز نوع  4و  1/7۰ u/mgدیازپاز) به مدت یک

جهت بررسی اثر سایتوتوکسیتی اسید اورسولیک ،از روش رنگ

شب در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد تا هضم انجام

سنجی  - 4،۰(-3( MTTدی متیل تیازول)-2،۰-دی فنیل

شود .بعد از  24ساعت ،نمونهها به مدت سه و نیم ساعت در

تترازولیوم برمید) استفاده شد .پودر  MTTیک نمک تترازولیوم

دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند .سپس ،نمونهها از یک

محلول در آب است و هنگامی که این ترکیب در محیط کشت

صافی با منفذهای  71میلیمتری عبور داده شدند و به مدت 2

فاقد فنول یا بافر  PBSحل شود ،ترکیب زرد رنگی ایجاد میکند.

دقیقه در با دور  12۰1سانتریفیوژ شدند .سپس سلولهای جدا

اساس این تست شکستن نمک  MTTتوسط آنزیم سوکسینات

شده با افزودن به محیط کشت حاوی  D-MEMو ،%11 FBS

دهیدروژناز میتوکندریایی سلولهای زنده است .نتیجه این فعالیت

سوسپانسیون تک سلولی کشت شده و به مدت  1/۰ساعت در

ایجاد بلورهای نامحلول فورمازان ارغوانی رنگ است که توسط

pre-

دی متیل سولفوکساید ( )DMSOبهصورت محلول در میآیند.

 ،platingبا ذخیره سلولهای غیرقطبی و سلولهای جداشده

برای بهینهسازی غلظت اسید اورسولیک ،سلولهای ماهوارهای

توسط بافر فسفات سالین EDTA-انجام گرفت .این مرحله هر

ماهیچه با غلظتهای مختلفی اسید اورسولیک و یک میلیلیتر

روز تکرار شد و سلولها در یک فالسک حاوی محیط کشت داده

 DMSOبه مدت  7روز متوالی تیمار شدند .بعد از  4ساعت

شدند .در نهایت ،برای تشخیص سلولهای کشت دادهشده از

انکوباسیون با معرف  MTTدر دمای  37درجه سانتیگراد 111 ،

فلوسیتومتری آنتیبادی  PAX7استفاده شد.

میلیلیتر  DMSOاضافه شد و سپس چگالی نوری ( )ODهر

در این مرحله ،شناسایی سلولهای ماهوارهای با استفاده از

چاهک با استفاده از میکرو پلیت ریدر در  421نانومتر خوانده و

آنتیبادی اختصاصی اولیه  PAX7انجام شد .سلولها پس از

سرانجام ،درصد مرگ سلولی طبق فرمول ذیل (

شستشو با محلول شستشوی مخصوص فلوسایتومتری (شامل

 )2001اندازهگیری شد:

دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شد .اولین مرحله از

فلوسایتومتری

مدل

Bectin
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Dekenson

شدند.

Hazary et al.
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مرگ سلولهای ماهوارهای= ( ODنمونه کنترل منفی OD -

سپس حجم مخلوط واکنش به  21میکرولیتر رسانده شد .تکثیر

 RNAنمونهها به کمک کیت تجاری سیناژن از استخراج شد.

سانتیگراد به مدت  ۰ثانیه؛ مرحله  )2دناتوراسیون در  2۰درجه

سپس ،کمیت و کیفیت  RNAاستخراجی با استفاده از نانودراپ و

سانتیگراد به مدت  1۰ثانیه؛ مرحله  )3اتصال در  ۰2درجه

ژل آگارز تعیین شد .برای تعیین خلوص ،پس از تیمار نمونهها

سانتیگراد به مدت  1۰ثانیه؛ مرحله  )4گسترش در  72درجه

با  ،DNase Iمیزان جذب در  261و  291نانومتر و با استفاده از

سانتیگراد به مدت  21ثانیه؛ مرحله  )۰آنالیز منحنی ذوب .مراحل

نانودراپ اندازهگیری شد .برای تعیین کیفیت RNA ،استخراجی

 1تا  4برای  41چرخه تکرار شدند و تکثیر برای هر ژن در سه

روی ژل آگارز  1/۰درصد تفکیک شد و سپس باندهای مربوط به

تکرار انجام شد .اختصاصیت آمپلیکون توسط آنالیز منحنی ذوب

RNAهای  29و  S 19بررسی شدند .بعد از اطمینان از خلوص و

تأیید شد و برای محاسبه تغییر بیان ژنها توسط نرمافزار

کیفیت نمونهها ،از  RNAخالص بهمنظور سنتز  cDNAاستفاده

( 384نسخه ( )2بیکمن) از استانداردهای چرخه آستانه استفاده

شد .برای سنتز  cDNAاز کیت شرکت  Genet Bioاستفاده شد.

شد ( .)Beekman et al. 2016بیان ژنها در برابر ژن خانهدار

(β-

نمونهها یک ساعت در دمای  ۰1درجه سانتیگراد و سپس 11

 )actinنرمال شد و بهعنوان تغییر نسبی در بیان با توجه به کنترل

دقیقه در دمای  71درجه قرار گرفتند.

ترسیم شد .عالوه بر این بهمنظور تعیین کمیت و کیفیت

سطح  mRNAنمونهها با استفاده از تکنیک

REST-

qRT-PCR

RNAهای استخراج شده نمونهها از ژل الکتروفوز و دسـتگاه

اندازهگیری شد ( .)Kunwar et al. 2012بهطور خالصه ،با استفاده

اســپکتروفتومتر نـانودراپ استفاده شد .دستگاه نانودراپ میتواند

از معرف  RNA ،Trizolکل از نمونهها استخراج شده و در آب

مقادیر کم نمونه را بـا دقـت و حساسیت باال اندازهگیری کند .این

حاوی دی اتیل پیرو کربنات ( )DEPCطبق دستورالعمل شرکت

اطالعات از طریق جـذب نوری ( )Optical Density: ODدر

سازنده حل شد .در ادامه cDNA ،از  3میکروگرم  RNAسنتز

طول موجهای  261 ،231و  082نانومتر بهدست میآید .همچنین

دستگاه Rotor Gene 3000

کل  RNAاستخراج شده روی ژل آگارز  1/۰درصد قرار گرفت

( )Corbett Researchانجام شد .جهت اجرای ،qRT-PCR

تا rRNAsهای  18Sو  28Sمشاهده شود .حداقل غلظت کل

مسترمیکس 11ایکس  SYBR green PCRبا  11میکرولیتر

 RNAاستخراج شده  2۰1نانوگرم در میلیلیتر بود .از

 cDNAبرای جوجههای تحت تیمار با اسید اورسولیک و 9

خالص برای سنتز  cDNAو انجام مراحل بعدی Real Time PCR

میکرولیتر برای جوجههای کنترل و همچنین  11پیکومول از هر

جهت بررسی بیان ژنها استفاده شد.

شده و سپس  qRT-PCRبا استفاده از

یک از آغازگرهای رو به جلو و عقب (جدول  )1مخلوط شد و

جدول  -1فهرست پرایمرهای مورد استفاده در این تحقیق
توالی (ʹ)۰ʹ-3

پرایمرها

901

توالی (ʹ)۰ʹ-3

PAX7

AAGAGGAAAGCCACATTGC

CCTGCTTGAAGTTCCTGCTC

Myogenin

GTGGAGGATATGTCTGTTG

CTTATGTGAATGGGGAGTG

MyoD

GTTCTGTTGTTTCCAGCCTCG

GAAGAGGGGTGCAGTTGGTG

β-actin

ATATCGCTGCGCTGGTCGTC

AGGATGGCGTGAGGGAGAGC
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دادههای حاصل از این تحقیق با استفاده از آزمون  t-studentو با

نتایج حاصل از آزمون  MTTمربوط به تعیین درصد مرگ سلولی

استفاده از نرمافزار  SPSSمقایسه شدند .نمودارها نیز با استفاده از

برای دوزهای مختلف اسید اورسولیک نشان داد که کمترین

 Excelترسیم شدند.

کشندگی سلولهای ماهوارهای ماهیچه مربوط به دوز 1/1112۰

نتایج
نتایج حاصل از آنالیز تصاویر میکروسکوپی ،هویت سلولهای
ماهوارهای را تایید کرد .همانگونه که در شکل  1مشاهده
میشود ،تکثیر سلولهای ماهوارهای با گذشت زمان افزایش یافت

 1/1112۰میلیگرم در میلیلیتر بر سلولهای ماهوارهای اعمال شد
و سپس بیان ژنهای مؤثر بر تکثیر سلولهای ماهوارهای ،PAX7
 Myogeninو  MyoDبا روش  qRT-PCRبررسی شد (نمودار
.)1

بهطوری که تفاوت آن در روز ششم با روز اول محسوس بود.
بررسی فلوسیتومتری با آنتیبادی  PAX7ماهیت این سلولها را
نیز تاییدکرد (شکل .)2

نمودار  -1نتایج آزمایش  MTTبرای تعیین درصد مرگ سلولی در دوزهای
مختلف اسید اورسولیک * .و** بهترتیب اختالف معنیداری را بین گروه
شکل  -1تصاویر سلولهای ماهوارهای جداشده از بافت سینه جوجه گوشتی
بومی تیمارشده با اسید اورسولیک از روز یکم تا ششم.

تحت درمان با گروه شاهد با  P <0.05و  P <0.01نشان دادند.

در راستای مطالعه تاثیر اسید اورسولیک بر بیان ژنهای ،PAX7
 Myogeninو  MyoDبا روش  ،qRT-PCRارزیابی خلوص و
کیفیت  RNAانجام شد .نتایج ارزیابی خلوص  RNAاستخراج
شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر نشان داد که نسبت

OD

 260/280تمام نمونههای استخراج شده در حدود  1/22تا 1/27
بود که نشان از کیفیت خوب استخراج بود .همچنین ،ارزیابی
کیفیت  RNAاستخراجشده با استفاده از روش ژل الکتروفورز و
مشاهده باندهای  18Sو  28Sمرتبط با  RNAریبوزومی بهعنوان
شاخص کیفیت  RNAاستخراجشده نشان داد که تخلیص مولکول
 RNAدارای کیفیت مناسبی برای ادامه کار میباشد (شکل .)3
شکل  -2نتایج فلوسیتومتری آنتیبادی  .PAX7باال :نمونه بافت ماهیچه حاوی
سلولهای ماهوارهای و پایین :کنترل منفی.
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میوبالست یا سلولهای ماهوارهای میباشد ( .)Zammit 2004با
توجه به این موضوع ،مطالعه اثر اسید اورسولیک بر تکثیر و تمایز
سلولهای ماهوارهای در جوجههای گوشی حائز اهمیت است.
سلولهای  C2C12و سلولهای ماهوارهای ( )SCجدا شده از
جوجههای بومی یک روزه اجرا شد .نتایج حاصل از آنالیز
تصاویر میکروسکوپی ،هویت سلولهای ماهوارهای را تایید کرد.
شکل  -3تفکیک  RNAاستخراجشده بر روی ژل آگارز  :M .1/۰مارکر

بر اساس مقایسه این تصاویر ،تکثیر سلولهای ماهوارهای با

مولکولی؛  1و  :2نمونه تیمار؛  3و  :4نمونه کنترل.

گذشت زمان افزایش یافت بهطوری که تفاوت آن در روز ششم

بعد از تایید خلوص و کیفیت  qRT-PCR ،RNAاجرا شد .بعد از
تیمار سلولهای ماهوارهای با اسید اورسولیک ،سطح بیان ژنهای
 Myogenin ،PAX7و  MyoDترتیب حدود  91 ،23و  17برابر
در مقایسه با کنترل افزایش یافت (نمودار  .)2افزایش چشمگیر
سطح بیان  MyoDو  PAX7در سلولهای ماهوارهای بهعنوان
شاخص طالیی حالت فعالشدن سلولهای ماهوارهای شناخته
شده است (.)Zammit 2004

با روز یکم محسوس بود .این نتایج با یافتههای کانکل و همکارن
( )2111مطابقت داشت ( .)Kunkel et al. 2011آنها در پژوهش
خود بر روی بررسی اثر اسید اورسولیک بر تکثیر سلولهای
ماهوارهای نشان دادند که اثر این ترکیب بر سلولهای ماهوارهای
وابسته به زمان است بهطوریکه با گذشت زمان بر تعداد
سلولهای ماهوارهای افزوده میشود.
نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار اسید اورسولیک باعث افزایش
چشمگیر سطح  MyoDو  PAX7در سلولهای ماهوارهای میشود
که بیان همزمان این دو فاکتور بعنوان شاخص طالیی حالت

*
93.05

100

فعالشدن سلولهای ماهوارهای در نظر گرفته میشود (

80

 .)2004افزایش بیان ژن  MyoDوابسته به  PAX7است که نشان

60
40

fold change

80.44

20
17.39

1

1

1

0
PAX7

1
MyoD

Zammit

میدهد  PAX7برای رفتار معمول سلولهای ماهوارهای و
بازسازی عضالت اسکلتی ضروری است (.)Martin 2012
همراستا با نتایج پژوهش حاضر ،القاء بیان  Pax7در سلولهای
ماهوارهای ماهیچه موش توسط ( Bakhtiyari et al. )2016نیز
گزارش شده است .آنها پیشنهاد کردند که این ژن نقشی مهمی

نمودار  -2بیان ژنهای  Myogenin ،PAX7و  MyoDدر سلولهای

در تغییر بیان ژنهای درگیر در تکثیر سلولهای ماهوارهای دارد.

ماهوارهای بعد از تیمار اسید اورسولیک در مقایسه با کنترل .عالمتهای ستاره

همچنین ،نشان داده شده است که این عامل توانایی تحریک

گویای وجود اختالف معنیداری در سطح پنج درصد بین نمونه تیمارشده با

سلولهای ماهوارهای غیرفعال را داشته و از تولید میوبالستهای

اسید اورسولیک و کنترل است.

مشتق شده از سلولهای ماهوارهای ممانعت بهعمل میآورد
( .)Peter et al. 2006بنابر این میتوان اینگونه استنباط کرد که
اسید اورسولیک از طریق افزایش بیان  PAX7باعث تقویت تکثیر

بحث
تولید فرآوردهای گوشتی همانند مرغ همگام با رشد جمعیت
مستلزم اتخاذ رویکردهای مختلف مانند تقویت فرآیند هیپرتروفی
فیبر عضالنی است که به نوبه خود تحت کنترل جمعیت
901
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سلولهای ماهوارهای میشود.
عالوه بر ژن  ،PAX7خانوادهی ( MRFفاکتور تمایز مایوژنیک)
شامل فاکتورهایی همچون  Myogeninو  MyoDنیز در فرایند
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میرسد که اسید اورسولیک از طریق فعالسازی سلولهای

 این فاکتورها در.تکثیر سلولهای ماهوارهای درگیر هستند

.ماهوارهای بر فرایند هیپرتروفی عضله اسکلتی تاثیر میگذارد

سلولهای ماهوارهای فعال بیان میشوند اما در سلولهای

مطالعات دیگر نشان دادهاند که اسید اورسولیک میتواند حجم

.)Alison et al. 2006( ماهوارهای غیرفعال بیان نمیشوند

عضله را با فعال شدن سنتز پروتئین و مهار اتروفی عضله افزایش

 یکی از اولین نشانگرهای شناختهشده در فرایند،MyoD فاکتور

.)Chu et al. 2015( دهد

عضلهزائی است و در تنظیم تمایز عضله ایفای نقش میکند

نتیجهگیری کلی
سلولهای ماهوارهای بهعنوان اصلیترین سلولهای بنیادی
مشارکتکننده در هیپرتروفی عضله اسکلتی تحت تاثیر عوامل
 بدین معنی که فعالشدن و تکثیر،تغذیهای مختلف قرار میگیرند
.و تمایز این سلولها متاثر از فاکتورهای داخلی و تغدیهای است
پژوهش اخیر نشان داد که اسید اورسولیک قادر به فعالسازی
،PAX7 سلولهای ماهوارهای از طریق افزایش بیان ژنهای
 بهنظر میرسد که این افزایش بیان. استMyoD  وMyogenin
نیز به نوبه خود باعث تقویت تکثیر سلولهای ماهوارهای و
 با.افزایش حجم ماهیچه اسکلتی در جوجههای بومی شود
 درک دقیق مکانسیمهای درگیر در این تاثیرگذاری و بهبود،اینحال
.حجم ماهیچه اسکلتی نیازمند مطالعات بیشتر است
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