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امروزه استفاده از خوراکهای بومی مانند ميوهی بلوط در جيرهی غذايی جوجههای گوشتی
بهمنظور جايگزينی با ذرت ،مورد توجه پرورشدهندگان اين صنعت قرار گرفته است .آرد ميوهی
بلوط حاوی مقادير قابل توجهی از ترکيبات فنولی نظير تاننها میباشد .مصرف مواد غذايی حاوی
ترکيبات فنولی میتواند ميزان بيان ژنهای سيستم ايمنی را تحت تاثير قرار دهد .بنابراين ،هدف

واژههای کلیدی

از اين پژوهش ،بررسی اثر سطوح مختلف آرد ميوهی بلوط روی بيان ژنهای اينترفرونگاما

اینترفرونگاما

( ،)IFN-γاينترلوکين )IL-2( 2-و اينترلوکين )IL-13( 93-در بافت تيموس جوجههای گوشتی بود.

اینترلوکینها

در اين آزمايش ،از سه جيره (فاقد بلوط ،جيره حاوی  91درصد و جيره حاوی  20درصد بلوط)

بیان ژن

برای تغذيه جوجههای گوشتی در طول دورهی  22روزه استفاده شد .در سن  22روزگی پرورش،
 RNAکل از بافت تيموس  91جوجهی گوشتی ( 6جوجه برای هر تيمار) استخراج و بيان ژنهای

جوجه گوشتی

 IL-13 ،IL-2و  IFN-γبررسی و با ژن مرجع بتا اکتين مقايسه شد .برای آناليز دادههای بيان ژن از

سیستم ایمنی

نرمافزار  REST, 2009, V2.0.13استفاده شد .نتايج نشان داد که ميزان بيان ژنهای  IL-2و IL-13

در تيمار  91درصد ميوهی بلوط نسبت به تيمار شاهد افزايش معنیداری داشت ( .)P<0/01در تيمار
 20درصد ميوهی بلوط ،هيچ تغيير معنیداری در ميزان  mRNAژنهای  IL-2و  IL-13يافت نشد،
در حالی که بيان اين دو ژن در مقايسه با تيمار  91درصد ميوهی بلوط بهطور معنیداری کمتر بود
( .)P<0/01با توجه به نتايج اين پژوهش بهنظر میرسد که با مصرف ميوهی بلوط در جيرهی
جوجههای گوشتی در سطوح پايين تر ،افزايش توان سيستم ايمنی در بافت تيموس قابل مشاهده
است ،اما افزايش مقدار ميوهی بلوط میتواند منجر به سرکوب بيان ژنهای  IL-2و  IL-13در
بافت تيموس جوجههای گوشتی شود.
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مقدمه

میتوانند بر سیستم آنزیمی انتقال الکترون تاثیر بگذارند و منجر به

ایران است که مقدار زیادی میوه تولید میکند .کربوهیدراتها به

سلولهای سیستم ایمنی تعداد بسیار متنوعی از سیتوکینها را

ویژه نشاسته بخش اعظم میوهی بلوط را تشکیل میدهند و این

ترشح میکنند که در تنظیم پاسخهای ایمنی شرکت دارند.

خوراک پتانسیل استفاده بهعنوان منبع انرژی در جیره طیور را

سیتوکینها ،گلیکوپروتئینهایی هستند که از سلولهای ایمنی

دارد .میوهی بلوط عالوه بر ترکیبات تغذیهای مقادیر قابل توجهی

ترشح شده و عملکردهای مهم سلولی مانند بقا ،تکثیر و تمایز را

ترکیبات فعال بیولوژیکی دارد که از آن جمله میتوان به تانن،

تنظیم میکنند .بیان متفاوت سیتوکینها در بدن مشخصکنندهی

اسید گالیک  ،اسید االجیک و مشتقات گالویل یا هگزا

نوع پاسخ ایمنی از نوع  Th1یا  Th2است که خود این پاسخ

هیدروکسی دی فنوئیل اشاره کرد که تمامی این ترکیبات خواص

متفاوت نقش مهمی در بیماریزایی دارد .از مهمترین

آنتیاکسیدانی دارند ( .)Rakic et al. 2007میوهی بلوط یکی از

سیتوکینهای سلولهای  Th1میتوان به  IFN-γو

 IL-2اشاره

غنیترین گیاهان از نظر میزان ترکیبات فنولی و تانن بوده و به

کرد؛ درحالیکه  IL-10 ،IL-5 ،IL-4و  IL-13جزء سیتوکینهای

خاطر ترکیبات فالونوئیدی خاصیت ضد التهابی دارد .تاننها

 Th2هستند.

فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدرادیکالی داشته و میتوان از آنها به

در حال حاضر رابطهی بین اجزای رژیم غذایی و عملکرد سیستم

عنوان جایگزین آنتیاکسیدانهای مصنوعی استفاده کرد.

ایمنی روشن است ( .)Ramiro et al. 2005تمرکز اصلی پژوهش

فالونوئیدها نیز مجموعهی قابل توجهی از اقدامات بیوشیمیایی و

حاضر ،امکان تغییر سیستم ایمنی جوجههای سالم جهت بهبود

دارویی را نشانمیدهند که بر عملکرد سلولهای سیستم ایمنی و

سالمت از طریق تغذیه میباشد .بهعنوان مثال ،برخی از

التهابی نظیر سلولهای  ،Tسلولهای  ،Bماکروفاژها ،نوتروفیلها،

دانشمندان گزارش کردهاند که خوراکهای حاوی مواد مغذی

Garcia-Lafuente et

خاص ،بهویژه آنهایی که خواص آنتیاکسیدانی دارند ،ممکن

ماستسلها و بازوفیلها تاثیر میگذارند (

 .)al. 2009گزارش شده که ترکیبات فنولی موجود در علف چای

است باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن شوند (

توانایی تحریک سیستم ایمنی همورال ،سلولی و سلولهای

 .)Bendich 1996; Meydani et al. 1998با توجه به اثرات

فاگوسیت کنندهی تک هسته را دارند (.)Evstifeeva et al. 1996

آنتیاکسیدانی تاننها میتوان انتظار داشت که میوهی بلوط بتواند

همچنین گزارش شده که تاننها ایمنی همورال و پاسخ ایمنی را

سیستم ایمنی جوجهها را تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین ،هدف از

در جوجههای گوشتی افزایش میدهند و باعث کاهش عفونت

این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف آرد میوهی بلوط روی بیان

بورس فابریسیوس و طحال میشوند ( .)Lee et al. 2008از طرفی

ژنهای اینترلوکین ،2-اینترلوکین 11-و اینترفرونگاما در بافت

مشاهده شده که تغذیه جوجهها با درصد باالی اسید تانیک باعث

تیموس جوجههای گوشتی میباشد.

Kelly and

کاهش نرخ رشد و وزن نسبی بورس فابریسیوس ،تیموس و
طحال میشود و این نشان میدهد که ترکیبات پلیفنولی باعث
اختالل در رشد میشوند ( .)Marzo et al. 1990ترکیبات فنولی
به دلیل وجود گروههای هیدروکسیل متعدد در ساختار میتوانند
سیستم ایمنی بدن را تحریک یا سرکوب کنند .این گروهها

در این تحقیق از تعداد  292قطعه جوجهی یک روزهی نر و ماده
سویهی کاب  155در قالب طرح کامال تصادفی با سه تیمار و
چهار تکرار استفاده شد .تیمار اول ،با جیرهی بر پایهی ذرت

1

6

2

7

Gallic acid
Ellagic acid
3 Galloyl
4 Hexahydroxydiphenoyl
5 Flavonoids
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کنجالهی سویا (بدون استفاده از آرد میوهی بلوط) بهعنوان جیرهی

دمایی  11درجهی سانتیگراد به مدت  1دقیقه ،دمای  15درجرهی

شاهد ،و تیمارهای دوم و سوم بهترتیب با جیرههای حاوی  11و

سانتیگراد به مدت  95دقیقه و دمای  65درجهی سانتیگراد برای

 25درصد آرد میوهی بلوط تغذیه شدند .جیرهها بر اساس مقادیر

 1دقیقه صورت گرفت و برای ادامهی پژوهش cDNA ،سنتز شده

توصیه شدهی مواد مغذی برای جوجههای گوشتی

در دمای  -25درجهی سانتیگراد نگرهداری شرد .کیفیرت

(NRC )1994

cDNA

روزگی) با نرمافزار  UFFDAتنظیم شدند.

برای بررسی بیان ژنهای هدف و ژن مرجع از آغازگرهای

در سن  22روزگی پررورش 11 ،جوجرهی گوشرتی ( 9جوجره از

اختصاصی استفاده شد که ویژگیهای آنها در جدول  1آمده

تیمار فاقد بلوط 9 ،جوجه از تیمار  11درصد بلوط و  9جوجره از

است .در روش تعیین کمی بیان ژن ،تصحیح تغییرات آزمایشی

تیمار  25درصرد بلروط) بره صرورت تصرادفی انتخراب و بافرت

ضروری است .برای این منظور ،از یک ژن کنترل داخلی،

β-

تیموس آن ها جدا شد .برای استخراج  RNAقطعرات کروچکی از

 ،Actinاستفاده شد .برای واکنش  Real Time PCRاز مسترمیکس

بافت تیموس هر جوجه توسط تیغ استریل جردا و سرریعا داخرل

( Q-RT-PCRشرکت سیناژن) استفاده شد .برای هر نمونه در هر

تانک ازت (دمای  -169درجهی سانتیگرراد) ترا شرروع آزمرایش

تیوب  1میکرولیتر مسترمیکس سایبرگرین 5/1 ،میکرولیتر آغازگر

ذخیره شد .استخراج  RNAکل از  155میلیگرم بافرت تیمروس و

رفت با غلظت  15پیکومول 5/1 ،میکرولیتر آغازگر برگشت با

طبق دستورالعمل کیت استخراج (شرکت سیناژن) صورت گرفت.

غلظت  15پیکومول 1 ،میکرولیتر  cDNAسنتز شده و 1

کیفیت و کمیرت  RNAاسرتخراج شرده برا روش الکتروفرورز ژل

میکرولیتر آب  DNase Freeاضافه شد که در کل حجم نهایی هر

cDNA

تیوب به  15میکرولیتر رسید .هر نمونه نیز در دو تکرار اجرا شد.

از مسترمیکس لیوفیلیزه بایونیر (شرکت تکاپوزیست) استفاده شرد.

برنامهی حرارتی مورد استفاده در واکنش  Real Time PCRبرای

برردین منظررور مقرردار  15پیکومررول از آغررازگر تصررادفی هگزامررر

ژنهای هدف شامل  15درجهی سانتیگراد به مدت  2دقیقه61 ،

بههمراه  9میکرولیتر  RNAاسرتخراج شرده بره میکروتیروبهرای

درجهی سانتیگراد به مدت  15دقیقه 61 ،درجهی سانتیگراد به

حاوی مسترمیکس اضافه شده و نهایتا حجم نهرایی مرواد افرزوده

مدت  11ثانیه و  95درجهی سانتیگراد به مدت  1دقیقه بود ،که

شده به میکروتیوب با آب  RNase Freeبه  25میکرولیترر رسرانده

دو مرحلهی آخر  25بار تکرار شدند.

آگارز و دستگاه اسپکتروفوتومتر ارزیابی شد .بررای سرنتز

شد .پس از تهیرهی مخلروط کامرل ،سرنتز  cDNAتحرت شررایط
جدول  -1توالی ،شماره دسترسی و جایگاه آغازگرها
Primer

Sequence

Reference

GeneBankID

SIZE bp

Haiwen et al.
2010
Haiwen et al.
2010

X99774.1

132

AF000631.1

129

ʹF:5ʹ- AAGTCAAAGCCGCACATCAAAC-3
ʹR: 5ʹ- CTGGATTCTCAAGTCGTTCATCG-3
ʹF: 5ʹ-TTCTGGGACCACTGTATGCTCTT-3
ʹR:5ʹ-TACCGACAAAGTGAGAATCAATCAG-3

Haiwen et al.
2010

AJ621250.1

123

ʹF:5ʹ- CTGCCCTTGCTCTCCTCTGT-3
ʹR:5ʹ- CCTGCACTCCTCTGTTGAGCTT-3

IL-13

Yang et al. 2013

NM_205518

139

ʹF:5ʹ- CTGTGCCCATCTATGAAGGCTA-3
ʹR: 5ʹ-ATTTCTCTCTCGGCTGTGGTG-3

β-actin

INF-γ
IL-2

جدول  -2میزان بیان ژنهای  IL-2و  IL-13در جوجههای گوشتی تغذیه شده با تیمار  11و  25درصد آرد میوهی بلوط
Expression rates

Results

P value

UP
-

0.011
0.915

*

Treatment

Gene

28.286
0.848

15% oak acorn
20% oak acorn

Interleukine-2

UP

0.023

*17.852

15% oak acorn

Interleukine-13

-

0.595

1.556

20% oak acorn
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جدول -1میزان بیان ژنهای  IL-2و  IL-13در جوجههای تغذیه شده با تیمار  25درصد بلوط نسبت به تیمار  11درصد بلوط
Results
Down

P value
0.046

Expression rates
*0.030

Treatment
20% oak acorn

Gene
Interleukine-2

Down

0.057

*0.087

20% oak acorn

Interleukine-13

 )cقطعه تکثیر شده از ژن بتا اکتین

در پایان مقایسهی بیان ژن در سن  22روزگی با تیمارهای  11و
 25درصد آرد میوهی بلوط با استفاده از برنامه

REST, 2009,

نسبت به گروه شاهد را نشان میدهد که نسبت به ژن بتا اکتین
نرمال شدهاند.

 V2.0.13و براساس مقادیر ( Ctتعداد چرخهی مورد نیاز برای

بیان ژنهای اینترلوکین 2-و اینترلوکین 11-در تیمار  11درصد

Real Time PCR

بلوط افزایش معنیداری نسبت به تیمار شاهد نشان داد .مقدار

نسبت به گروه شاهد انجام شد .اساس مدل ریاضی این نرمافزار

بیان ژن  IL-2در تیمار  11درصد  21/219برابر بیشتر از تیمار

بر بازده  PCRو میانگین مقادیر  Ctبین گروه شاهد و نمونه

شاهد میباشد ( )P=5/511و ژن  IL-13نیز  17/112برابر بیشتر

استوار است و با استفاده از تکنیک تصادفیسازی ،نسبت بیان ژن

از تیمار شاهد بیان شدهاست ( ،)P=5/521اما بیان این ژنها در

را نشان میدهد (.)Pfaffl et al. 2002

تیمار  25درصد بلوط تغییر معنیداری نسبت به گروه شاهد

رسیدن به یک سطح آستانه) بهدست آمده از

نداشت (شکل  .)2همچنین بررسی بیان ژنهای  IL-2و  IL-13در
تیمار  25درصد بلوط نشان داد که میزان بیان این ژنها در مقایسه

نتایج
پس از تکثیر قطعات مورد نظر از ژنهای اینترلوکین،2-
اینترلوکین 11-و بتا اکتین توسط آغازگرها (جدول  ،)1مشاهدهی

با تیمار  11درصد بلوط بهطور معنیداری کاهش یافته است
(جدول  .)1همچنین در این پژوهش ،ژن اینترفرونگاما بیان نشد.

محصوالت در ژل آگارز همراه با نشانگر ،صحت اندازهی قطعات
تایید شد (شکل  .)1همانطور که در این تصویر مشاهده میشود
اندازه قطعات تکثیر شده برای ژنهای اینترلوکین ،2-اینترلوکین-
 11و بتا اکتین بهترتیب  121 ،126و  116جفتباز میباشد .ژن
اینترفرونگاما نیز تکثیر نشد.
نتایج حاصل از بررسی میزان بیان ژنهای اینترلوکین 2-و

شکل  -2بیان نسبی ژنهای  IL-2و  IL-13در جوجههای گوشتی تغذیه شده

اینترلوکین 11-در سن  22روزگی پرورش در جدول  2آمده

با جیرههای حاوی آرد بلوط نسبت به گروه شاهد در سن  22روزگی )a .ژن

است .این جدول میزان بیان نسبی ژنهای اینترلوکین 2-و

 IL-2در تیمار  11درصد )b ،ژن  IL-2در تیمار  25درصد )C ،ژن  IL-13در

اینترلوکین 11-در تیمارهای  11و  25درصد آرد میوهی بلوط

تیمار  11درصد و  )dژن  IL-13در تیمار  25درصد
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شکل  -1قطعات تکثیر شده توسط آغازگرها همراه با نشانگر با اندازه  155جفتباز )a .قطعه تکثیر شده از ژن اینترلوکین )b ،11-قطعه تکثیر شده از ژن اینترلوکین 2-و

بررسی بيان ژنهای اينترفرونگاما ،اينترلوکين 2-و...

انسیه نوبخت و مصطفی محققدولتآبادی

تولید  TNF-αمتوقف میکنند ( .)Shen et al. 2011بهعالوه،

بحث
در این پژوهش در بافت تیموس جوجههای گوشتی و در سن 22
روزگی پرورش ،بیان ژنهای اینترلوکین 2-و اینترلوکین 11-در
تیمار  11درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیداری داشت .با
به علت داشتن ترکیبات محرک سیستم ایمنی میتواند باعث
افزایش بیان ژنهای اینترلوکین 2-و اینترلوکین 11-شود.
تاثیر ترکیبات فنولی بر سیستم ایمنی ،در چندین پژوهش بررسی
شده است .برای مثال ،گزارش شده که پلیفنولهای چای سبز
ترشح ژن اینترلوکین 2-را در انسان و موش افزایش میدهند و
این به ویژگی آنتیاکسیدانی پلیفنول چای مربوط است

( Katiyar

 .)et al. 1999; Chen et al. 2009همچنین گزارش شده که چای
سبز مصرف شده در یک رژیم غذایی متعادل ،وضعیت کلی
آنتیاکسیدانها را بهبود میبخشد و از آسیبهای اکسیداتیو در
انسان جلوگیری میکند ( .)Erba et al. 2005ساختار شیمیایی که
به فعالیت آنتیاکسیدانی موثر پلیفنولهای چای سبز کمک
میکند ،شامل ساختار دی هیدروکسی و تری هیدروکسی میباشد
که میتواند یونهای فلزی را جذب و از تولید رادیکالهای آزاد
جلوگیری کند ( .)Chen et al. 2009در همین راستا ،نتیجهی یک
مطالعه نشان داد که پلیفنولهای کاکائو باعث ترشح ژن  IL-4در
سلولهای تک هستهای خون محیطی انسان

میشوند ( Mao et al.

 .)2000در پژوهش دیگری نیز پس از افزودن پلیفنولهای کاکائو
ترشح ژن  IL-4به وضوح افزایش یافت ( .)Ramiro et al. 2005با
توجه به شباهت ساختاری و بیولوژیکی  IL-13با  ،IL-4بنابراین
افزایش بیان ژن  IL-13نیز قابل پیشبینی است .در پژوهشی تاثیر
همزمان پلیفنولهای موجود در چای و باکتریهای تولید کنندهی
اسید الکتیک روی بیان ژن در رودهی جوجههای گوشتی بررسی
شد ( .)Li et al. 2015نتایج این پژوهش نشان داد که خوراندن
پلیفنولهای چای و باکتریهای تولید کنندهی اسید الکتیک ،بیان
سیتوکینهای  TNF-α ،IL-10 ،IL-6 ،IL-1βو  IFN-γرا تحریک
میکند که این سیتوکینها نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن و
پاسخ التهابی ایفا میکنند .همچنین ،گزارش شده که پلیفنولهای
چای لیپوپلیساکارید ناشی از التهاب مزمن را از طریق سرکوب

 1βو  IL-6و افزایش بیان پروتئینهای ضد التهابی در موشهای
مقاوم به انسولین شدند ( .)Qin et al. 2010ترکیبات فنولی موجود
در پوست درخت  Pinus radiataنیز بهطور قابل توجهی باعث
افزایش بیان سیتوکین تولید شده توسط سلولهای )INF-γ( Th1
و کاهش بیان سیتوکین تولید شده توسط سلولهای )IL-6( Th2
در جوجههای سفید لگهورن شدند ( .)Park et al. 2011همچنین
مشاهده شده پرندگانی که با سورگوم قرمز دارای تانن تغذیه
شدند پاسخ ایمنی همورال بهتری داشتند (.)Kumar et al. 2007
در بافت تیموس و با تیمار  25درصد بلوط ،بیان ژنهای
اینترلوکین 2-و اینترلوکین 11-نسبت به تیمار شاهد تغییر
معنیداری نداشت اما نسبت به تیمار  11درصد بهطور معنیداری
بیان این ژنها کاهش یافت .جیرهی حاوی  25درصد آرد میوهی
بلوط بهعلت دارا بودن ترکیبات فنولی و مواد ضد تغذیهای بیشتر
مانند تاننها ،خوشخوراک نبوده و منجر به کاهش مصرف خوراک
میشود ( .)Nedaei et al. 2017از آنجایی که یکی از ترکیبات
مهم و موثر در جیره پروتئین است و از طرف دیگر ساخت
اینترلوکینها نیازمند پروتئین میباشد ،به نظر میرسد کاهش
مصرف خوراک بتواند باعث کاهش تولید اینترلوکینها شود که با
نتایج بهدست آمده در این پژوهش همسو میباشد .در همین
راستا ،گزارش شده حضور تانن در میوهی بلوط باعث کاهش
مصرف خوراک میشود ( .)Hamou et al. 2012میوهی بلوط به
علت مزهی تلخ و گس بودن خوشخوراک نبوده و در نتیجه
مصرف خوراک را کاهش میدهد ( .)Bouderoua et al. 2003در
واقع تاننها با گلیکوپروتئینهای بزاق تشکیل کمپلکس میدهند
( )Fahey and Jung 1989و با تاثیر مستقیم بر گیرندههای
چشایی ،حس نامطلوبی را در دهان ایجاد کرده که موجب ایجاد
خاصیت گسی در زمان مصرف آنها میشود (.)Quideau 2008
در پژوهش حاضر ژن اینترفرونگاما بیان نشد .اینترفرونگاما در
نتیجهی تحریک میتوژنها و پادگنها ساخته میشود .بنابراین،
سلولهای طبیعی تا زمانی که برای سنتز اینترفرونگاما القا نشده
باشند ،معموال این کار را انجام نمیدهند و عفونتهای ویروسی
)Tumor necrosis factor alpha (TNF-α
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توجه به این نتایج بهنظر میرسد که مصرف سطوح پایینتر بلوط

پلیفنولهای چای در  9هفته باعث کاهش فراوانی

IL- ،TNF-α

... و2- اينترلوکين،بررسی بيان ژنهای اينترفرونگاما
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 افزایش توان سیستم ایمنی را میتوان،محرک سیستم ایمنی

 با توجه به این که.یکی از عومل قوی تولید اینترفرونها هستند

 اما افزایش مقدار مصرف آرد میوهی بلوط و به.مشاهده نمود

در این پژوهش جوجهها تحت تاثیر چالش ایمنی قرار نداشتند و

دنبال آن افزایش بیش از حد تانن در جیره میتواند باعث

 بهنظر میرسد،میوهی بلوط نیز دارای ترکیبات میتوژنی نمیباشد

 وابسته به11- و اینترلوکین2-سرکوب بیان ژنهای اینترلوکین

.که میوهی بلوط نتواند باعث تحریک بیان ژن اینترفرونگاما شود

.سیستم ایمنی شود
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