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بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه دارویی عدسالملک (  )Securigera securidacaبر
عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجههای گوشتی
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وحید حبیبی ،1بهنام احمدیپور ،*2فریبرز خواجعلی ،2حسین حسن پور
 . 5دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .2گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد،

شهرکرد  -ایران.

 .3گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران.

دریافت 51 :اردیبهشتماه 99

پذیرش 1 :شهریورماه 99

چکیده
در این پژوهش تأثیر دانه عدسالملک بر عملکرد رشد ،وزن نسبی برخی اندامها ،فراسنجههای سررمی و خرونی ،بیران ننهرای اسرتی
کوانزیم  -آ کربوکسیالز ) (ACCو اسید ﭼرب سنتاز ( )FASدر کبد و همچنین خصوصیت آنتی هایپر لیپیردمیک ایرن دانره در جوجرههرای
گوشتی بررسی شد .برای این منظور از تعداد  211قطعه جوجه گوشتی سویه رأس  313در قالب طرح کامالً تصادفی برا  1تیمرار و  0تکررار
( 51جوجه در هر تکرار) به مدت  02روز استفاده گردید .جیرههای آزمایشی شام جیره شراهد (فاقرد دانره عردسالملک) همرراه برا ﭼهرار
سطح  7/1 ،1 ،2/1و  51گرم در کیلوگرم دانه عدسالملک بودند .نتایج نشان داد که استفاده از پودر دانه عردسالملرک افرزایش وزن بردن و
کاهش ضریب تبدی غذایی را در پی دارد ،همچنین در بازده الشه و ران افزایش معنیدار و در بازدهی کبد و ﭼربی محوطه بطنری کراهش
معنیداری بهوجود آورد ( .)P<1/11در تیمارهای حاوی  7/1و  51گرم دانه عدسالملک ،غلظرت مرالوندیالدئیرد ،ترریگلیسریرید و LDL
کاهش معنیداری نسبت به گروه شاهد دارد ( .)P<1/11تیمار حاوی  51گرم عدس الملک کراهش معنریداری را در بیران ننهرای  ACCو
 FASدر مقایسه با تیمار شاهد نشان داد ( .)P<1/11بهطور کلی میتوان نتیجهگیری کرد که تغذیه  7/1گرم در کیلروگرم دانره عردسالمک
در جیره جوجههای گوشتی موجب تقویت ظرفیت آنتیاکسیدانی و کاهش فرایند لیپوننز میگردد که این اثرات به وجرود ترکیبرات زیسرت
فعال موجود در این دانه بستگی دارد.

واژههای کلیدی :جوجهگوشتی ،دانه عدسالمک ،عملکرد ،ساخت ﭼربی ،آنتیاکسیدان.
مقدمه

مشکالت ذائقه ای را برای مصرفکننده بهوجود آورده است

صنعت مرغداری با توجه بره تقاضرای فزاینردهای کره
جامعه بشری به پروتئین حیوانی دارد پیشرفت ﭼشمگیر و
روزافزونی در جهان داشته است ،بهطوریکره انتخابهرای
ننتیکی فشرده ای که در ﭼند دهه اخیر در جهت افرزایش
سرررعت رشررد و کرراهش ضررریب تبرردی خررورا روی
جوجههای گوشرتی صرورت گرفتره اسرت ،موجرب تجمر
ﭼربی در بدن بهویژه در محوطه بطنری و نرواحی احشرایی
گردیدهاست .این موضوع از سرویی موجرب کراهش برازده
خورا و ضرر اقتصرادی بررای تولیرد کننرده و از جهتری

( .)57اکنون صنعت گوشت مرغ با ﭼرالش کنتررل ﭼربری
بیش از حد روبروست .ﭼربی بدن در مرغهای گوشتی به -
طور کلی از نظر فیزیولونیکی برای عملکرد بردن ضرروری
نیست ،اما بار سنگینی را به سیستم آنتری اکسریدانی وارد
میکند بهدلی اینکه اکثر ﭼربیهرای ذخیررهای در بردن
طیور بهصورت غیر اشباع هستند ،که مستعد اکسیداسیون
هستند ( .)59پراکسیداسیون لیپیدها یکی از دالی اصرلی
عدم کیفیت مواد غذایی و تولید طعم و بوی نامطبوع است.
استفاده از ترکیبات آنتیاکسریدانی مرؤثرترین روش بررای
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کنترل پراکسیداسیون لپیدهاست ،بنابراین ترکیبات آنتی -

مواد و روش کار

اکسیدانی در جیره غذایی طیور نقش اساسی در محافظت
از ﭼربیهای غیر اشباع در هنگرام هضرم و متابولیسرم در

این مطالعه در ایستگاه تحقیقراتی دانشرگاه شرهرکرد
اجرا شد .تعداد  211قطعه جوجه گوشتی از سویه تجاری
راس  313در  21واحد آزمایشی ( 51جوجه در هر پن) با
میانگین وزنی  03/1±5گرم بهصورت تصادفی پخش شدند

بدن پرنده دارند که باعث تولید گوشرت برا کیفیرت براالتر
میگردد ( .)23بهتازگی عالقه زیادی به داروهرای گیراهی
وجود دارد که قادر به کاهش و یا تنظیم سطح کلسترول و
تریگلیسیرید سرم هستند .گیاهان دارویری حراوی طیر
گسرتردهای از ترکیبرات زیسرت فعرال هسرتند کرره دارای
فعالیرتهررای هایپولیپیرردمی هسرتند ( .)55پررژوهشهررای
متعددی خاصیت آنتی لیپیدمی دانه عدسالملک را تأییرد
کردهاسررت ( .)50گیرراه عرردسالملررک (
 )securidacaمتعلر بره خرانواده نخرود )(Leguminosae
است که کاربردهای گوناگونی دارد .مح رویش این گیراه
در اروپا ،استرالیا ،غرب آسیا و ایران اسرت کره برهصرورت
خودرو رشد میکند .این گیاه در فارسری تخرم شریرازی و
Securigera

گنده تلخه نامیده میشود .از آزمایشهرای فیتوشریمیایی
انجام شده مشخص شده است که مادهی مؤثرهی گیاه در
دانهی آن وجود دارد ( .)50مهمترین ترکیبراتی کره بررای
دانهی این گیاه گزارش شده است شرام  ،اسرتروئیدالهرا،
تری ترپنوئیدهای نوع ساپونین ،کاردنولیدها ،فالونوئیردها و
ترکیبات آنتیاکسیدان طبیعی اسرت ( .)20عصراره الکلری
گیاه عدس الملک حاوی  32/3میلیگرم در گرم ترکیبرات
پلی فنلی و  03/3میلیگرم در گرم ترکیبرات فالونوئیردی
است ( .)53فالوونوئیدها و پلیفنولها آنتیاکسریدانهرای
قوی با ظرفیت کاهش ﭼربری هسرتند ( .)0طرب مردرن
امرروزی نیرز نشران داده اسرت کره عصراره دانره گیراه
عدسالملک اثرات درمانی مختلفی از جمله :کاهش فشرار
خون ،کاهش قند خون ،کاهش ﭼربی خون ،اثر مداخلهای
بر حرکات منظم بدن مث فعالیت قلب ،اثر کاهنده پتاسیم
خون ،اثرات محافظتی و ضد ترشحی مخاط معردی ،اثررات
کاهندگی فاکتورهای اکسیداتیو مث مالوندیآلدئیرد دارد
( .)21در این پژوهش اثر دانره عردسالملرک برر پروفایر
لیپیدهای سرمی ،وضعیت آنتیاکسریدانی و بیران ننهرای
مررتب برا ﭼربرری از قبیر ،(FAS) Fatty acid synthas
) Acetyl-coA carboxylase (ACCدر جوجههای گوشتی
ارزیابی شد.
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و جیرههای آزمایشی را دریافت کردند .جیرههای آزمایشی
بر اساس راهنمای سویه راس ( )2159در دورههای مختل
پرورش و بر پایه ذرت -کنجاله سرویا در سره دوره آغرازین
( 5- 51روزگی) ،رشد ( 55- 20روزگی) و پایرانی (21- 02
روزگی) با نرمافزار  UFFDAتنظیم (جدول  )5و برهطرور
آز اد در اختیار پرندگان قرار گرفرت .تیمارهرای آزمایشری
شام جیره شاهد (بدون دانه عدسالملک) و تیمارهای ،2
 0 ،3و  1به ترتیب حاوی مقرادیر  7/1 ،1 ،2/1و  51گررم
پودر دانه عدسالملک در کیلوگرم جیره بود .دانه عردس -
الملک مورد استفاده از نظر آنرالیز شریمیایی دارای 2391
کیلوکالری در کیلوگرم انرنی خام 20/3 ،درصرد پرروتئین
خام 5/2 ،درصد ﭼربی 1/1 ،درصد فیبر خام ،کلسیم 1/51
درصد و فسفر  1/37درصد است.
عدسالملک گیاهی یکساله اسرت کره لگومهرای آن
محتوی  1- 9دانه ﭼهار پهلو و مسطح و قرمرز رنر مری -
باشررد .دانرره عرردس الملک از فروشررگاه داروهررای گیرراهی
خریداری شد و پس از تأیید از سوی کارشناس هربراریوم،
با آسیاب برقی به پودر تبدی و به جیرهها اضرافه گردیرد.
در طرول دوره پررورش ،از یرک برنامره نروری  23سرراعت
روشنایی و یک ساعت تاریکی استفاده شد.
در طول دوره آزمایش خورا وارد شده و در پایان هر
دوره آزمایش ( 20 ،55و  02روزگی) خورا برگشرتی و
وزن گروهی جوجههای هر تکرار اندازهگیری شرد .قبر از
وزنکشی به منظور حصول یرکنرواختی نسربی محتروای
گوارشی ،به پرندگان  3ساعت گرسنگی تحمی شد .رشد و
خورا مصرفی روزانه بهصرورت گررم در روز بره ازای هرر
قطعه و ضریب تبدی غذایی بهصورت گرم خورا مصرفی
به گرم افزایش وزن روزانه محاسبه شد .در سن  02روزگی،
با توجه به میانگین وزنی تکرارها  2پرنده از هر تکرار (هرر
تیمار  3قطعه جوجه) خونگیرری برهعمر آمرد و سرپس
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جدول  - 1مواد خوراکی و ترکی ب شیمیایی جیرهی پایه در دورههای مختل پرورش

آغازین ( 5- 51روزگی)

رشد ( 52- 20روزگی )

پایانی ( 21- 02روزگی )

مواد خوراکی (درصد)

15 /10
01 /5

11 /1
31 /1

19 /1
32 /1

سبوس
روغن سویا
دی کلسیم فسفات

5
2/7
5 /92

5
3/3
5 /77

5
3 /1
5 /13

پودر صدف
نمک

5 /57
1/3

5
1/3

5
1/3

دی ال متیونین
ال لیزین هیدروکلراید

1 /31
1 /25

1 /31
1 /51

1 /21
1/5

ترئونین
مکم مواد معدنی5
مکم ویتامینی 2

1/5
1 /21
1 /21

1 /13
1 /21
1 /21

1 /11
1 /21
1 /21

ذرت
کنجاله سویا ( 00درصد پروتئین خام)
گندم *

ترکیبات شیمیایی محاسبه شده
انرنی قاب متابولیسم (کیلوکالری بر
کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین  +سیستین (درصد)
لیزین (درصد)
ترئونین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قاب دسترس (درصد)
سدیم (درصد)

2311

3121

3131

25 /3
1 /11
1/9
5 /33
5
1 /91
1 /03
1 /53

21 /0
1/0
1/3
5 /55
1 /73
1 /91
1 /31
1 /51

59 /11
1 /33
1 /71
1 /91
1 /71
1 /33
1 /31
1 /51

* در تیمارهای آزمایشی  0 ،3 ،2و  1در هر کیلوگرم جیره پایه به ترتیب مقادیر  7/1 ،1 ،2/1و  51گرم پودر دانه عردسالملرک جرایگزین سربوس گنردم
گردید.
 5مکم مواد ویتامینه در هر کیلوگرم خورا  .ویتامین  52111 Aواحد بینالمللی ،ویتامین  3111 D3واحد بینالمللی ،ویتامین  51 Eواحرد برینالمللری،
ویتامین  2/0 Kمیلیگرم ،ویترامین  1/15 B12میلیگررم ،ریبروفالوین  1میلیگررم ،نیاسرین  33میلیگررم ،اسرید فولیرک  1/7میلیگررم ،بیروتین 1/51
میلیگرم ،پیرودکسین  3/1میلیگرم ،اسید پنتوتنیک  9میلیگرم ،کولین کلراید  511میلیگرم ،بتائین  571میلیگرم بود.
 2مکم مواد معدنی در هر کیلوگرم خورا  .منگنز (اکسید منگنز) 511 ،میلیگرم .آهن (سرولفات آهرن 11 ،)Feso4 ،میلیگررم .روی (اکسرید روی)91،
میلیگرم .مس (سولفات مس 52 ،)Cuso4 ،میلیگرم ،ید (یدات کلسیم) 5/1 ،میلیگرم .سلنیوم (سدیم سلنیت) 1/3 ،میلیگرم.

کشتار گردیدند .نمونههای خون ( 3میلیلیتر) از سیاهرگ
بال هر پرنده اخذ و بهمنظور تهیه سرم در لولرههای فاقرد
مراده ضرد انعقراد ریختره شرد .غلظرت مرالوندیآلدهیرد
( )MDAسرم بر اساس روش نیر و ترنر ( )23انردازهگیری
گردید .طب این روش  71میلیلیتر از محلول  1/21نرمال

اسرررید کلریررردریک مخلررروط و  1/371گررررم از پرررودر
تیوباربیتوریک اسرید و  51گررم ترری کلرواسرتیک اسرید
) (TCAبه آن اضاف و بهتدریج حجم محلرول را برا اسرید
کلریدریک  1/21نرمال به  511میلریلیترر رسرید ،سرپس
برای پروتئینزدایی از سرم 911 ،میکرولیتر از محلول فوق
34

دوره  - 51شماره 5
دانه عدس الملک در تغذیه جوجه گوشتی

را به  511میکرولیتر سرم اضافه شد و بهمردت  51دقیقره

تانک حاوی ازت مرای ریختره شرد و ترا زمران اسرتخرا

در دمای جوش بنماری حدود  511درجه سانتیگراد قرار
داده شد و پس از آن که نمونهها به دمای اتاق رسیدند به -

 RNAدر فریزر  - 71درجه سانتیگراد نگهداری گردید .با
انجام آزمایشهای سررمی و انردازه گیرری فراسرنجههای

مدت  3دقیقه  2111 rpmسانتریفیون گردیدند .برا رسروب
پروتئین سرم از محلول صافشده باقیمانده بررای انردازه -
گیری غلظت مالون دی آلدهید اسرتفاده گردیرد .برا روش
اسپکتوفتومتری جذب نوری محلرول در طرول مرو 131
نررانومتر و پررس از بالنررک کررردن دسررتگاه خوانررده شررد.

مررتب برا ﭼربری از قبیر کلسرترول و ترریگلیسریرید و
مقایسه میانگین این صفات در برین تیمارهرا ،سرطحی از
دانه عدسالملک که بهترین تأثیر را نسبت به شاهد ایجراد
کرده بود از نظر بیان نن بررسی شد .برای استخرا RNA
به  511 mgاز بافت خرد شده کبرد ،محلرول دناتورکننرده

جذبهای نروری در فرمرول قررار داده شرده و برر حسرب
میکرومول بر لیتر گزارش شد.

( RNX PLUSمتعل به شرکت سینانن) اضافه شد و بعرد
از افزودن کلروفرم و اتانول ( )%71مرحله اسرتخرا RNA

( 5/11جررذب نرروری  = )11غلظررت مالوندیآلدهیررد
(میکرمول بر لیتر ) ،همچنین ،غلظت کلسترول )،(mg/dL
تریگلیسریرید ) ،(mg/dLلیپوپروتئینهرا برا دانسریته براال
 (mg/dL) HDLو لیپوپروتئینها با دانسریته پرایین LDL
) (mg/dLسرم با دستگاه اتوانراالیزر (، BT 3000ایتالیرا) و

به پایران رسرید .بررای تولیرد  cDNAاز کیرت مخصرو
 PrimeScript ™ RT Reagent Kitمحصرروالت شرررکت
بیوتکنولونی تاکارای ناپن ،استفاده گردید ( .)21ننهرای
 FASو  ACCبهعنوان نن هدف و نن  - actinبهعنروان
نن مرج انتخاب شد و پرایمرهای مورد نظر با نررم افرزار

با کیتهای شرکت پارس آزمون اندازهگیری گردید .بررای
تعیرین نسربی بیرران ننهرای اسید ﭼرب سنتاز ) (FASو
اسررتی کرروآنزیم -آ کربوکسرریالز ( )ACCقطعرراتی از کبررد
جوجههای کشتار شده جدا شرد و بالفاصرله نمونرههرا در

 Primer-Blastقابررر دسرررترس در شررربکه اینترنرررت (
?www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primerblast/index.cgi
 )LINK_LOC = BlastHomeطراحری گردیرد .جرردول 2

توالی پرایمرهای استفاده شده را نشان میدهد.

جدول  -2ترتیب و سایر مشخصات پرایمرهای بهکار گرفته شده در واکنش PCR

کد شناسایی

طول قطعه (جفت باز)

NM_205518.1

139

NM_205155.2

129

J03541.1

146

ترتیب پرایمر

نام نن
β-Actin

'F:5'-AGCGAACGCCCCCAAAGTTCT-3
'R:5'-AGCTGGGCTGTTGCCTTCACA-3
FAS
'F:5'-GCTGGCTACAGTGGTGGACT-3
'R:5'-CCACCTCGAACCACCAAAGC-3
ACC
'F:5'-CAACGAGTCGGGCTACTACC-3
'R:5'-GGTCCTTGGTCACGTATGGG-3
Abbreviations: FAS, fatty acid synthase; ACC, acetyl-coA carboxylase

نمونههرا برهمنظرور انجرام  Real – time PCRآمراده

اتصال پرایمرها در  ،31 – 10°Cگسترش  )31 – 72°Cبه

شدند .برای هر نمونه  51µLرنر اینترکالره سرایبرگرین
( ،Takaraناپن) 5µLپرایمرر و  ،FAS ، -actinو  ACCو
 5Lµاز  cDNAاستخرا شده اضافه و حجم مخلوط را برا
آب مقطر (یونیزه) به  21µLرسانده شرد و تعیرین کمیرت
نسبی با اندازهگیری تشعش فلورسرنس در نتیجره اتصرال

این ترتیب تنظیم گردید .)51( .برای بهدست آوردن بازده
) (efficiencyهر یک از نمونهها از برنامه کامپیوتری Line
 Reg PCRاسرتفاده شرد و از روش فافر ( )51برهمنظرور
ارزیابی بیان نن در تیمارهای آزمایشی استفاده گردید.
کلیه دادهها با نرم افرزار اکسر ویررایش و بررای تجزیره و

رن سایبرگرین با دستگاه ترموسیکلر
) USAانجام شد .برنامره حرارتری  RT-PCRبررای انجرام

تحلی آماری در یک طرح کامالً تصادفی با روش  GLMو
با نرم افزار آماری  SASانجام گردیرد ( .)27بررای مقایسره

سیک های مختل ( واسرشت اولیه  DNAدر 31 – 91°C
ثانیه ،بهدنبال آن  01دوره واسرشت در  01 – 90°Cثانیه،

میانگین تیمارها از آزمون ﭼند دامنه ای دانکرن در سرطح
معنیداری  1/11استفاده شد.

(Q 6000, Qiagen,
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دوره ( 5- 02روزگی) تیمار  7/1گرم افزایش معنیداری را
با تیمار شاهد نشان داد ( .)P<1/11از نظر ضرریب تبردی
خرورا برین تیمارهرا در دوره آغرازین و رشرد اخرتالف
معنیداری را بین تیمارها وجود نداشت ،اما در دوره پایانی
( 21- 02روزگی) و ک دوره ( 5- 02روزگری) تیمارهرای

نتایج
اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی
درجدول  2نشان داده شده است .سطوح دانه عدسالملرک
در جیررههرای آزمایشری ترأثیری برر خرورا مصررفی در
دورههای پرورش نداشرتند ( ،)P>1/11همچنرین افرزایش

دارای  7/1و 51گرم عردسالملرک کراهش معنریداری را
نسبت به تیمار شاهد نشان دادند (.)P<1/11

وزن بردن برین تیمارهرا در دوره آغرازین ،رشرد و پایرانی
اختالف معنیداری را نشان نرداد ( )P>1/11ولری در کر

جدول - 4اثر سطوح مختل

پودر دانه عدسالملک روی مصرف خورا

در جوجههای گوشتی

سطوح پودر دانه عدسالملک در جیره (گرم در کیلوگرم جیره)
فراسنجه

شاهد()1

2/1

7/1

1

51

SEM

p-value

مصرف خورا (گرم)
 51تا  5روزگی (آغازین)
 20تا  55روزگی (رشد)

593/2
5120

599/1
5113/9

591/1
5117/3

593/1
5119/1

590/1
971

5/31
57/2

1/22
1/0

 02تا  21روزگی (پایانی)
 02تا  5روزگی (ک دوره)

2335/3
0510

2331/1
0139/0

2372/5
0171/0

2917/1
0571/7

2379/3
0109/3

37/3
91/2

1/31
1/30

افزایش وزن (گرم)
 51تا  5روزگی (آغازین)
 20تا  55روزگی (رشد)

530/1
135/0

531/0
152/5

530/31
197/9

530/0
199/2

531/7
131/1

5/13
53/20

1/07
1/73

 02تا  21روزگی (پایانی)
 02تا  5روزگی (ک دوره)

5097/7
2253/3b

5091/9
2200/3ab

5131/3
2213/5ab

5135/3
2311/1a

5192/3
2351/1ab

00/37
00/33

1/53
1/57

ضریب تبدی خورا
 51تا  5روزگی (آغازین)
 20تا  55روزگی (رشد)

5/07
5/71

5/07
5/10

5/01
5/13

5/00
5/19

5/02
5/11

1/151
1/137

1/20
1/21

 02تا  21روزگی (پایانی)
 02تا  5روزگی (ک دوره)

5/92a
5/31a

5/39ab
5/79b

5/33ab
5/31b

5/32b
5/71b

5/35b
5/71b

1/13
1/157

1/17
1/111

̵ ªᵇتفاوت معنیدار بین میانگینها را نمایش میدهد (.)P>1/11

تأثیر سطوح مختل دانه عدسالملک بر بازده الشه و
اجزای الشه نسبت به وزن زنده در  02روزگی در جدول 0
نشان میدهد .استفاده از سطوح  1تا  51گرم عدسالملک

عدسالملک کاهش معنیداری را نسبت به سرایر تیمارهرا
نشرران داد .از نظررر بررازدهی کبررد نسرربت برره وزن زنررده
تیمارهررای تغذیرره شررده بررا دانرره عرردسالملررک کرراهش

افزایش معنیداری در بازدهی الشره و سرینه نسربت بره
تیمررار شرراهد نشرران داد ،امررا در بررازدهی رانهررا تررأثیر

معنیداری در مقایسه با گروه کنتررل برهوجرود آورد بره -
طوری که باالترین درصد مربوط به تیمار کنترل و کمترین

معنیداری بین تیمارها مشراهده نگردیرد .برازدهی ﭼربری
محوطرره بطنرری در جیرههررای حرراوی  7/1و  51گرررم

درصد بازدهی مربوط به تیمارهرای  7/1و  51گررم اسرت
(.)P<1/11
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جدول  -3تأثیر سطوح مختل عدسالملک بر بازده الشه و اجزای الشه نسبت به وزن زنده در  02روزگی
سطوح پودر دانه عدسالملک در جیره (گرم در کیلوگرم جیره)
فراسنجه

شاهد()1

2/1

1

7/1

51

SEM

p-value

بازدهی الشه()%
بازدهی سینه()%
بازدهی رانها()%
بازدهی کبد ()%
بازدهی ﭼربی محوطه بطنی ()%

19/31c
20/99b
21/19
2/27a
5/91a

71/11bc
21/35b
21/72
2/19b
5/90a

71/21ab
21/90a
21/77
5/93b
5/31a

71/9a
21/55a
21/97
5/71c
5/10b

71/70ab
21/11a
22/53
5/75c
5/19b

1/31
1/27
1/71
1/177
1/172

1/130
1/1111
1/2003
1/1115
1/1115

̵ ªᵇتفاوت معنیدار بین میانگینها را نمایش میدهد (.)P>1/11

جدول  1تأثیر سطوح مختل پودر دانه عدسالملک
بر فراسنجههای سرمیجوجههای گوشتی را در  02روزگی
را نشان میدهد .مقایسه آماری نشان میدهد کره سرطوح
 7/1و  51گرم دانه عدس الملرک در جیرههرای آزمایشری

اما بین تیمارهایی که این دانه را دریافت کرده انرد از نظرر
غلظت این فراسنجهها اختالف معنیداری مشراهده نشرد.
بالعکس در سطوح  7/1و  51گررم را در غلظرت  HDLدر
مقایسرره بررا گررروه شرراهد افررزایش معنرریدار نشرران داد

غلظت مالوندیالدئید ،تریگلیسیرید ،کلسترول و  LDLرا
در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنریدار ( )P<1/11داد،

(.)P<1/11

جدول  - 4تأثیر سطوح مختل پودر دانه عدسالملک بر فراسنجههای سرمی جوجههای گوشتی در  02روزگی
سطوح پودر دانه عدسالملک در جیره (گرم در کیلوگرم جیره)
فراسنجه

کنترل()1

2/1

1

7/1

51

SEM

p-value

مالوندیآلدئید ()μmol/L
تریگلیسیرید )(mg/dL
کلسترول )(mg/dL

2/53a
37/25a
217/53a

5/31ab
30/5a
599/19ab

5/72ab
71/3b
535/13ab

5/22b
71/13b
573/57b

5/57b
73/7b
573/73b

1/31
3/33
52/0

1/130
1/115
1/127

(mg/dL) LDL

95/53a
30/3b

31/51a
33/37ab

73/17ab
39/13ab

13/12b
511/3a

11/13b
515/13a

1/31
1/3

1/115
1/115

(mg/dL) HDL

 ᵇªتفاوت معنیدار بین میانگینها را نمایش میدهد (.)P>1/11

جدول  1اثر سطوح پودر دانه عردسالملرک برر روی
بیان ننهای استی کوانزیم  -آ کربوکسیالز ) (ACCو اسید

کاهش معنیداری ( )P˂1/11را در مقایسه با تیمار شاهد
نشان میدهد .بهطوریکه بیان این ننها در تیمار  51گرم

ﭼرب سنتاز ( )FASرا در کبد جوجههای مرورد آزمرایش،
نشران میدهرد .میرزان  mRNAننهرای  FASو  ACCدر

عدسالملک کاهش  71درصدی را نسبت به تیمرار شراهد
نشان میدهد.

تیماری که با  51گرم دانه عدسالملک تغذیه شده بودنرد،
جدول  - 4تأثیر سطوح مختل دانه عدس الملک روی بیان ننهای  FASو  ACACدر بافت کبد در  02روزگی
ACAC

شاهد ()1
 51گرم پودر دانه عدسالملک

FAS

1/1223a
1/1117b

1/1005
1/1512b

کنترل 51/گرم

1/21a
1 /113

1/23a
1 /113

p-value

1 /151

1 /1115

SEM

̵ ªᵇتفاوت معنیدار بین میانگینها را نمایش میدهد (.)P> 1/ 11
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بحث
انتخابهای ننتیکی که در ﭼند دهرهی اخیرر بررای
افزایش سرعت رشد مرغهای گوشتی انجام گرفتره اسرت،
موجب افزایش  3تا  0برابری سرعت رشد و افزایش ﭼربی
و بروز ناهنجاریهای مترابولیکی در جوجرههرای گوشرتی

فالونوئیدها دارای ساختار شیمیایی مطلوب برای مهار
رادیکالهای آزاد هستند .عالوه بر این ساپونینهرای جردا
شده از گیاهان مختل اثرات هایپولیپیدمی قابر تروجهی
در انسان و موش آزمایشگاهی بهوجرود مریآورد ( .)50در
مطالعه حاضر که اثرات هایپولیپیدمی و آنتیاکسیدانی دانه

گردیده است .تجم بیش از حد ﭼربی در محوطه شرکمی
مرغ برای تولیدکنندگان گوشرت مررغ ،صرنای فررآوری و
بستهبندی مواد غذایی و مصرفکنندگان نامطلوب است (5

عدسالملک در جوجرههای گوشرتی بررسری شرده اسرت،
نتایج نشان میدهد که مقدار  7/1و  51گرم ایرن دانره در
کیلروگرم جیرره موجررب افرزایش وزن و برالعکس کرراهش
ضریب تبدی خرورا گردیرده اسرت ،همچنرین برازدهی
الشه ،ران و سینه را افزایش داده است .ترکیبات پلی فنلی
طی گسترده ای از خوا بیولونیکی مفیرد ماننرد بهبرود
رشد و تقویت سیستم آنتیاکسیدانی و سیسرتم ایمنری را
برای بدن حاص میکند ( .)31پژوهشهای انجام شده بر
روی جوجههای گوشرتی نشران داده اسرت کره ترکیبرات
زیست فعال موجود در داروهای گیراهی برهدلیر داشرتن
خصوصیت آنتی اکسیدانی نسبتاً قوی با حذف رادیکالهای
آزاد و بهبود عملکررد سیسرتم قلبری  -عروقری و تنفسری
مقدار اکیسژن بیشتری را برای اندامهای با سررعت رشرد
باال از جمله سینه و ران فرراهم کررده و موجرب افرزایش
سرعت رشد گردیده است ( 1 ،0و .)7
ترکیب مالوندیآلدئید نشاندهنرده پراکسرید شردن
لیپیدها در بدن اسرت و برهعنروان شاخصری از تنشهرای
اکسرریداتیو اسررت .کرراهش غلظررت مالوندیآلدئیررد در
تیمارهای دریافتکننده عدسالملک دلیلی بر توان آنتری -
اکسیدانی این گیاه برای حذف و کاهش تولید رادیکالهای
آزاد اسررت ( 0 ،5و  .)1ترکیبررات فالوونوئیرردی از طریرر
مکانیسمهایی مانند شکستن مسرتقیم رادیکرالهرای آزاد،
فعال کردن آنزیمهای آنتی اکسیدانی ،ایجاد کیالت با یون -

آنتیاکسیدانهای طبیعی در تغذیه حیوانرات شرده اسرت.
متابولیتهرای ثانویرره گیرراه طی ر گسررترده ای از مزایررای
سالمتی از جمله خوا آنتی اکسیدانی را اعمال میکنند.
در میان تعد اد زیاد متابولیتهرای ثانویره گیراه ،ترکیبرات
زیست فعالی ماننرد فالونوئیردها ،پلری فن هرا ،تراننهرا و
آلکالوئیدها بهدلی خاصریت آنتریاکسریدانی نسربتاً قروی
اثرات مثبت براالیی دارنرد ( .)51امرروزه برهدلیر همرین
خصوصیات استفاده از گیاهان دارویی برای تقویت سیستم

های فلزی فعال و کاهش فعالیت آنزیمهای تولیرد کننرده
رادیکال آزاد مانند زانتین اکسیداز ( ،)XOنیکروتین آمیرد
آدنرررین دی نیکلوتیرررد فسرررفات اکسررریداز ( )NADPHو
لیپواکسیژناز ( )LOXsموجب کاهش تنشهای اکسریداتیو
میگردند ( .)22عالوه بر فالوونوئیدها ،استرولهای موجود
در دانه عدسالملک از مسیر گیرندههای استروننی وابسته
به فسفو اینوزیترول  3کینراز ( )PI3-kinaseموجرب فعرال
شدن آنزیمهای آنتی اکسیدانی و حرذف رادیکالهرای آزاد
میشرروند ( ،)3همچنررین تغذیرره دانرره عرردسالملررک در
جوجههای گوشرتی پررورش یافتره در منطقره جغرافیرایی

و  ،)2خصوص ًا وجود ﭼربری براال در مرواد غرذایی یکری از
عوام خطرنا آترواسکلرز و اخرتالل عملکررد انردوتلیال
عروق در انسان اسرت ( .)25گوشرت مررغ یکری از منراب
تأمین کننده پروتئین انسان است به همرین دلیر همرواره
تالش میشود گوشتی با ﭼربی کمتر تولید شود .ﭼربری در
مرغهای گوشتی به طور کلری از نظرر فیزیولرونیکی بررای
عملکرد بدن ضروری نیست ،اما بار سنگینی را به سیسرتم
آنتی اکسیدانی وارد میکند بهدلی این که اکثر ﭼربیهای
ذخیره ای در بدن طیرور برهصرورت غیرر اشرباع و مسرتعد
پراکسیداسیون هستند ( .)21پراکسیداسیون لیپیدها یکری
از دالی اصلی پایین آمدن کیفیت مواد غرذایی و موجرب
ایجاد بو و طعم نامطبوع در مراده غرذایی میگرردد (.)35
آنتیاکسیدانها عوام مهمی هسرتند کره از آسریبهرای
بیولونیکی ناشی از استرسهای اکسیداتیو در بافرت طیرور
جلوگیری میکنند .با توجه به این که دمای بدن و سرعت
متابولیسرم در طیرور براالتر از پسرتانداران و طیرور زمرران
بیشرتری در معرر روشرنایی قرررار میگیرنرد ،لرذا بررروز
تنشهای اکسیداتیو در آنها بیشتر است .به همین دلیر
آنتیاکسیدانها برای طیور دارای اهمیت براالیی هسرتند.
تمای استفاده از محصوالت طبیعی منجرر بره اسرتفاده از

ایمنی و درمان بیماریهای مختل در انسران و حیوانرات
کاربرد زیادی پیدا کردهاست.
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مرتف ا ز سطح دریا موجب افزایش بیان ننهرای کاتراالز،

با افزایش رسپتورهای  LDLدر سطح سرلولهرای کبردی

گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در بافتهای
ریه و بطن راست قلب گردید که با افزایش توان آنزیمهای

موجب افزایش برداشت  LDLو تسرری در کاتابولیسرم آن
موجب کاهش غلظت  LDLخون میگردند (.)9

آنتیاکسیدانی درون تنی ،میزان حرذف رادیکالهرای آزاد
افزایش یافتره و در نتیجره موجرب بهبرود تروان سیسرتم
ایمنی بدن ،افزایش صفات عملکردی و کاهش عارضه فشار
خون ریوی در جوجهها گردیدهاست ()1
در طیور مح اصلی ساخت ﭼربی کبد است و هرﭼه

عرالوه برر مکانیسرمهای کره بره آنهرا اشراره شرد،
آنزیمهای متعددی نیز در فرایند متابولسم ﭼربری فعالیرت
دارند که افزایش یا کاهش فعالیت هر کدام از این آنزیمها
میتواند در افزایش یا کاهش ذخیره ﭼربی بدن تأثیر داشته
باشرد .برهعنروان نمونره فعالیرت آنزیمهرای Peroxisome

مقدار ساخت ﭼربی بیشتر باشد ،برهدلیر تجمر در کبرد
وزن این عضو افزایش مییابرد ( .)29دادههرای حاصر در

)،proliferator-activated receptor α (PPARα
Acetyl-CoA ،Carnitine palmitoyltransferase 1A

آزمایش حاضر تأثیرات آنتی لیپیردمی عردسالملرک را در
جوجههای گوشتی نشان داد ،به طوریکه در سطوح  7/1و
 51گرررم وزن کبررد و ﭼربرری محوطرره بطنرری کرراهش و
فراسنجههای سرمی مربروط بره شراخص لیپیردی اعرم از
تریگلیسیرید ،کلسترول و  LDLنیز کاهش یافته است .در

)،Fatty acid synthase (FAS) ،carboxylase (ACC
) Apolipoprotein A-I (APOA1موجرررب افرررزایش
فاکتورهای لیپیدی در بدن میشود و میرزان ترشرح آنهرا
بستگی به بیان ننهای مرتب به ایرن آنزیمهاسرت (.)52
دو آنزیم مؤثر در ساخت ﭼربی در بدن پرندگان آنزیمهای

پژوهشی استفاده خوراکی عصاره الکلی دانه عردسالملرک
با سطوح  211 511 ،11میلیگرم بررای هرر کیلروگرم در

 ACCو  FASاست ( .)0باتوجه به اینکره در کبرد طیرور
فرایند ساخت ﭼربی با توان  21برابر بیشتر از بافت ﭼربری

روز ( )mg/kg/dayطی مدت  21روز به موشهرای تغذیره
شده با جیرره هرایپر لیپیردمیک ،فراسرنجههای سررمی از

با وزن برابر انجرام میپرذیرد ( .)29مهرمتررین مسریرهای
درگیر در ساخت اسیدهای ﭼرب در پرندگان شام تبدی

قبیررر ترررریگلیسررریرید و کلسرررترول ترررام و  LDLو
مالوندیالدئید را برهطرور معنریداری کراهش و  HDLرا
افزایش دادهاست که با نتایج آزمایش حاضرر تطراب دارد،

آنزیم ACC

استی  CoA-به مالونی  CoAاست که توس
کاتررالیز میشررود و آنررزیم  FASکاتالیزکننررده تشررکی
پالمیتررات از یررک مولکررول اسررتی  CoA-و  7مولکررول

همچنین رسوب ﭼربی در بافت کبرد موشهرای دریافرت -

مالونی  CoA-است .با افزایش ساخت پالمیتات ،اسیدهای
ﭼرب بهصورت تری اسی گلیسرول در بافت ﭼربی ذخیره

پژوهشهایی که اثر آویشن ،دارﭼین ( )3و فلف قرمرز ()2
را بر شاخصرههای ﭼربری در جوجرههای گوشرتی بررسری
کرده بودند ،نتایج مشابه با پژوهش حاضرر برود .ترکیبرات
فنلی موجرود در گیاهران خصوصراً سراپونینها برا کراهش

میشود و موجب افزایش ﭼربی محوطره بطنری میگرردد
( .)1نتایج آزمایش حاضر نشان میدهد کره تیمرار حراوی

کننررده عصرراره کرراهش یافترره بررود ( ،)50همچنررین در

جذب رودهای کلسترول ،افزایش ترشح کلسترول از طری
دفر صرفراوی و ممانعررت از سرنتز کلسرترول درون تنرری
موجب کاهش کلسترول بدن میگردند (.)53
ترکیبات پلی فنولیک فعالیت آنرزیم  - 3هیدروکسری -
 - 3متی گلوتاری کروآنزیم  Aردوکتراز ) (HMG-CoAرا
مهار میکنند در نتیجه ساخت کلسترول نیز مهار میگردد.
مهارکنندههای  HMG-CoAردوکتاز ،غلظت تریگلیسرید
و  LDLپالسما را کاهش و بهمیزان ناﭼیزی غلظرت HDL
را افزایش میدهد ( .)7ترکیبات فالوونوئیدی عدسالملرک
45

 51گرم دانه عدسالملرک بیران ننهرای  ACCو  FASرا
بهطور معنیداری کاهش داده است .برهطروریکره همرین
فرایند کاهش بیان ننی نسبت مستقیمی با کاهش ﭼربری
محوطه بطنی و همچنین تریگلیسیرید را در ایرن تیمرار
نشان میدهد .در پژوهشهای دیگری نیز نشان داده است
که ترکیبات فالوونوئیدی و فتالیدی موجود در گیاه گرفس
کوهی نیز برا کراهش بیران ننهرای ACC ,FAS, Malic
 enzyme ,Lipoprotein lipaseدر کبد جوجههای گوشرتی
دارای تأثیرات قوی آنتی هایپر لیپیدمیک اسرت و موجرب
کاهش غلظت کلسرترول ،ترریگلیسریرید LDL ،و ﭼربری
محوطه بطنی گردیرده ( )0کره برا نترایج آزمرایش حاضرر
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Summary
In this study, the effect of Securigera securidaca (Securigera S.) seed powders on growth
performance, relative weight of some organs, serum and blood parameters, expression of Acetyl-CoA
carboxylase (ACC) and Fatty acid synthase (FAS) genes in the liver and antihyperlipidemic properties
of this seed in feeding broilers were investigated. A total of 200-day-old broilers (Ross308) were used
in a completely randomized design with 5 treatments, 4 repetitions (10 pieces per pen) for 42 days.
The experimental diets included a control group (without Securigera S. seed powder) with four levels
of 2.5, 5, 7.5 and 10 g/kg of Securigera S. seeds. The results showed that the use of Securigera S.
increases body weight gain and reduced feed conversion ratio (P<0.05). It also showed a significant
increase in carcass and thigh efficiency and a significant decrease in liver and abdominal fat efficiency
(P<0.05). In treatments containing 7.5 and 10 g of Securigera S. seeds, the concentration of
malondialdehyde, triglyceride and LDL was significantly decreased compared to the control group
(P<0.05) Treatments containing 10 g of Securigera S. showed a significant decrease in the expression
of ACC and FAS genes compared to control treatment (P<0.05). In general, it can be concluded that
feeding 7.5 g/kg of Securigera S. seeds in broilers increases the antioxidant capacity and reduces the
process of lipogenesis, which depends on the presence of bioactive compounds in this seed.
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