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نه یدآمیهدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی سطوح مختلف اس
اجات ین احتیانگی، مNRC] 1994اجات [ین (معادل احتیترئون

شتر ی] و ب2007اجات راس [ی، احت NRC]1994[ ]  و2007راس [
ان یبر ب جوجه درآوري]) و سنین بعد از 2007اجات راس [یاز احت

اجات یبود. احت یگوشت در بافت روده جوجه 8ژن اینترلوکین 
درصد  14)، 2007هاي راس (هین، مطابق توصیترئوناسیدآمینه 

اول، اثر  شین، در آزمایاست. بنابرا NRC) 1994شتر از (یب
در بافت ژژنوم روده  8ن ینترلوکیان ژن این بر بیترئوناسیدآمینه 

ش ین در آزمایه راس و همچنیهاي گوشتی نر سوکوچک در جوجه
ن ینترلوکیان ژن ایبر ب جوجه درآوريه بعد از ین اولیسن تأثیردوم، 

ن عبارت یش اول، سطوح مختلف ترئونیبررسی شد. در آزما 8
 NRC ،(2 (87/0اجات یدرصد (معادل احت 8/0) 1بودند از: 
درصد  94/0) 3و راس)،  NRCاجات ین احتیانگیدرصد (م

اجات راس). در یشتر از احتیدرصد (ب 01/1) 4اجات راس) و ی(احت
ک پرنده از هر تکرار کشته شد و از بافت ژژنوم یروزگی،  14سن 
اول ش یآزما 1مار یش دوم، از تیدر آزما ري به عمل آمد.یگنمونه

اجات یدرصد (معادل احت 8/0ره ین جینه ترئونیدآمیکه سطح اس
NRCک پرنده یروزگی از هر تکرار  9و  6، 3، 1ن ی) بود، در سن

ري شد. جهت یگش اول نمونهیکشته و از بافت ژژنوم مطابق با آزما
ج یتصادفی استفاده شد. نتا کامالًسات آماري، طرح یانجام مقا

در بافت ژژنوم در طول  8نینترلوکیا ژنان یشات نشان داد که بیآزما
ن تا یترئوننه یدآمیش سطوح اسیروز اول زندگی جوجه با افزا 14

ش یبا افزا نیز) و P>0001/0راس) ( اجاتیره (احتیدرصد ج 94/0سطح 
 ). P>01/0( یابدمیش یافزا ،سن
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ABSTRACT  
The aim of present research was to study 
influence of different levels of threonine amino 
acid (equal to requirements of NRC (1994), 
average of NRC (1994) requirements and ROSS 
(2007), requirements ROSS (2007) and more than 
requirements of ROSS (2007)) and age after 
hatching on interleukin-8 (IL8) gene expression in 
intestinal tissue in broiler chickens. Threonine 
requirements in accordance with the recommendations 
ROSS (2007) are 14% higher than NRC (1994). In the 
first experiment, effect of threonine on IL8 gene 
expression in the jejunum in Ross male broilers and 
also in the second experiment, effect of age on IL8 
gene expression was studied after hatching. In the first 
experiment, different levels of threonine were: 1) 0.8%, 
2) 0.87, 3) 0.94 % and 4) 1.01%. At 14 days, one bird 
from each replicate was killed and the jejunum tissue 
samples were obtained. In the second experiment, 
from first experiment 1 treatment that level of 
threonine amino acid diet was 0.8%, at 1, 3, 6 and 
9 days, a bird killed and jejunum tissue samples were 
obtained in accordance with first experiment. Trizol kit 
was used for RNA extraction. Then remove genomic 
remnants and cDNA was synthesized. Realtime 
PCR reactions using primers and SYBR Green kit 
was performed. Experiments results showed that 
IL8 mRNA expression in jejunum tissue 
increased during the first 14 days of live chickens 
with increase threonine amino acid level until 
0.94 percentage diet (P<0.0001) and also with age 
increase (P<0.01). 
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 مقدمه
اجات رشد و نگهداري یره، احتینه جیدهاي آمیاس

ی که یهارهیکنند و جن مییمأهاي گوشتی را تجوجه
شتر از یا بینه کمتر یدهاي آمیحاوي مقدار اس

ب باعث کاهش عملکرد و یاجات هستند، به ترتیاحت
 ,.Kidd et al( شوندتروژن مییش دفع نیافزا

نه باعث یي آمدهایهاي اس. استفاده از مکمل)2004
ن ینه شده و سطح پروتئیدهاي آمیبهبود تعادل کل اس

 Waldroup et(دهنداز را کاهش مییخام مورد ن
(al., 2005)60ن حدود ینه ترئونیدآمی. از کشف اس 

ن را به یه، ترئونیگذرد و متخصصان تغذسال می
هاي ره جوجهینه ضروري در جیدآمین اسیعنوان سوم

دانند ا مییجاله سوکن-ه ذرتیگوشتی بر پا
)Waldroup et al., 2005که  یی). از آنجا

کی از اجزاء ین به عنوان ینه ضروري ترئونیدآمیاس
 Horn(باشد مهم و موثر در رشد و توسعه روده می

et al., 2009(قا در یزان احتیاج آن دقید می، با
را یز ؛گوشتی مشخص شود ره جوجهیون جیفرموالس

نه یش هزینه باعث افزایآمدین اسیر اضافی ایمقاد
 دهايیشود و کمبود آن بازده استفاده از اسخوراك می

 ,Kiddدهد (ن را کاهش مییزیدار و لنه گوگردیآم
ره، بستگی به ین جی. بازده استفاده از ترئون)2000

  .)Kidd et al., 2004ن خام دارد (یسطح پروتئ
Schaart et al (2005) 80ن یگزارش کردند که ب 

-له روده سنتز مییره بوسین جیدرصد از ترئون 90تا 
هاي نین در سنتز پروتئیکه ترئونیی جا شود. از آن

روده  رود، نیاز معده، روده کوچک، مخاطی به کار می
 ین باالست. در حالیکبد به ترئون پانکراس و بزرگ،

 30نه حدودا یآم يدهایر اسیها، از سا که در این اندام
 یاصل ياز اجزا یکین یترئون شود. درصد استفاده می

ن منجر به یش ترئونین است. افزایساختمان موس
(شامل  ینه خنثیآم يدهایکاهش مصرف اس

 ؛شودیله مخاط روده مینه منشعب) بوسیآم يدهایاس
ن یهمچن ؛ن استیستم انتقال آنها مشابه ترئونیرا سیز

ابد. عالوه ییخاص و عام کاهش م يهانیسنتز پروتئ

 يهان بر هورمونیتعادل مصرف ترئونبر آن، عدم 
ن یسم پروتئیم کننده متابولیکه تنظ یعمومی و محل
. )Wang et al., 2007گذارد (یم تأثیرروده هستند، 

روده،  ین مخاطین، سنتز پروتئیترئون يادیا زیکمبود 
کند. کاهش یچه را کم مین ماهیها و پروتئنیموس
رد کرده و سنتز ان واین کبد زین به سنتز پروتئیترئون
ن در یها در روده کوچک و پروتئنیها و موسنیپروتئ
نسبت به کبد  يشتریزان بیبه م یچه اسکلتیماه

ن یمأت ياز براین مورد نیابد. ترئونییکاهش م
اجات یاز کل احت يداریاجات روده بخش معنیاحت

در  ین نقش مهمیترئون .دهدیل مین را تشکیترئون
ن پر، یاز پروتئ یقط به عنوان جزئسنتز پرها دارد، نه ف

 .باشدین مین و سریسیش ساز گالیبلکه به عنوان پ
ن یالعمل متقابل ب ک عکسین مطلب نشان دهنده یا

ن است. ین و ترئونین ، سریسیل رشد پر و گالیپتانس
 يهانین در گاماگلوبولیکه غلظت ترئون ییاز آنجا

پاسخ  ينه برایدآمین اسیجه ایجوجه باالست، در نت
ن به یباشد. عالوه بر ایاز میمورد ن یمنیستم ایس

ن در دستگاه ید موسین در تولیکه ترئون یعلت نقش
ن یاز ترئون یر قابل توجهیمقادنگهداري گوارش دارد، 
 است الزم ياجات نگهدارین احتیمأبه منظور ت

(Kidd et al., 2004)وجود  ين شواهدی. همچن
ن به منظور یات ترئوناجیش احتیاز افزا یدارد که حاک

 ییط استرس گرمایات پرنده در شرایح ییبهبود توانا
 . (Uni et al., 2001) باشد یم

د با یهاي پرندگان بامنی روده در گونهیستم ایس
منی یستم ایه سازگار شود. سیسرعت شروع تغذ

ه هضمی پرندگان به طور کامل در یاکتسابی در ناح
دا یتوسعه پ ،وريدرآ ان هفته اول بعد از جوجهیپا

 و پیام انتقال يبرا ایمنی سیستم يهاسلولکند.  می
 و محصوالت ترشح نیازمند هاسلول سایر بر تأثیر

 .باشند هاپیام این اعمال واسطۀ تا هستند هاییوردهافر
 ایمنی سیستم يهاسلول توسط که پروتئینی يهامولکول

 تیآن سایر و هابه میکروب پاسخ در اختصاصی و ذاتی
 را متفاوتی اثرات یک هر و شده تولید ،موجود يها ژن



 3 ... درآوريجوجهاسیدآمینه ترئونین جیره و سنین بعد از  تأثیر :غضنفري و همکاران 

 1یا سیتوکین سلولی ترشح کلی نام هب ،کنند می ایجاد

ها نقش مهمی را در دفاع سیتوکین .شوندمی نامیده
 Sturm et( کننددر برابر عفونت ویروسی ایفا می

al., 2005( .ها نیز یکی از سیتوکین 8اینترلوکین
ترین عوامل پیش التهابی به شمار اشد که از مهمبمی
رود و نقشی مرکزي در التهاب و انهدام ویروسی می
-توسط انواع سلولها نظیر لنفوسیت 8اینترلوکین .دارد

 يهاسلول و هافیبروبالستها، ، مونوسیتTهاي 
 از ياگسترده طیف يرو بر و شده تولید اندوتلیال

 هالنفوسیت و هابازوفیل ها،نوتروفیل جمله از هاسلول
را با توجه به اثر  8 بار اینترلوکین اولین .گذاردمی تأثیر

 هانوتروفیل يرو بر آن کنندگی کموتاکسی و فعال
 کنندة فعال و جاذب یک پروتئین راآن و شناخته

 دانیم می امروزه ولی نامیدند NAP-1(2( یا نوتروفیل
 .است موثر هاسلول از يبسیار يرو بر فاکتور این که
 به هالنفوسیت و نوتروفیل ارتشاح در سیتوکین این

 صورت به و داشته يکلید نقش التهابی نواحی
 نیز يتومور هايسلول از يبسیار توسط يخودهخودب
 جمعیت ازدیاد موجب 8شود. اینترلوکینمی تولید
-می يساز رگ تحریک و ساز خون بافت يهاسلول
 است يورضر زخم التیام يبرا يساز رگ گرچه. شود
 باشد التهابی يهايبیمار و تومور رشد با اگر ولی

ق ین تحقیدر ا .(Modi et al., 1990) است خطرناك
سطوح  تأثیرش اول یدر آزما .ش انجام شدیدو آزما

-در جوجه 8 نینترلوکیان ژن ایره بر بین جیمختلف ترئون
ان ژن یش دوم بیآزما هاي گوشتی بررسی شد و در

گوشتی پس ن مختلف در جوجهیسندر  ،8 نینترلوکیا
منی مورد یستم ایتا کامل شدن س جوجه درآورياز 

 بررسی قرار گرفت.
  

 هامواد و روش
مرغداري تجاري در یک واحد ق در ین تحقیا

1. Cytokines 
2. Neutrophil Attractant / Activation Protein-1 
 

د. در یاجرا گرد 1391ه در بهار سال یدریح تربت
گوشتی نر در قطعه جوجه 320ش اول، تعداد یآزما

 10تکرار و  8مار، یت 4 تصادفی در کامالًقالب طرح 
به  ،م شدندیپن تقس 32قطعه پرنده در هر تکرار در 

ک یگر نزدیکدیها به ن وزنی جوجهیانگیکه ميطور
ها به نحوي رهیروز بود. ج 14ش یبود. طول دوره آزما

اجات یدرصد از احت 100فرموله و آماده شدند که 
ن کنند (جدول یرا تام NRC (1994)ه شده یتوص

ا یکنجاله سو - ه ذرتیهاي آزمایشی بر پاه). جیر1
 مشابهن و از لحاظ پروتئین یسطح مختلف ترئون 4با 
 8/0) 1ن عبارت بودند از: ی. سطوح مختلف ترئونندبود

درصد  NRC ،(2 (87/0اجات یدرصد (معادل احت
درصد  94/0) 3و راس)،  NRCاجات ین احتیانگی(م

اجات یاز احتشتر یدرصد (ب 01/1) 4اجات راس) و ی(احت
با  نیترئون-نه الیآمدیمارها با استفاده از اسیراس). ت
ک دگوسا، یاون (شرکتن یدرصد ترئون 5/98 خلوص

 .کننده ساخته شدندقیک رقیآلمان) در حضور 
ک پرنده از هر تکرار کشته یروزگی،  14در سن 

ها  ري به عمل آمد. نمونهیگشد و از بافت ژژنوم نمونه
انی ژژنوم گرفته شدند و یز قسمت ممتر) ا سانتی 4(

ع یتروژن مایبعد از شستشو با سرم فیزیولوژي در ن
در بالفاصله  و )Smirnow et al., 2006(منجمد 

 .ندشدنگهداري گراد درجه سانتی -80دماي 
ش اول که سطح یآزما 1مار یش دوم، از تیدر آزما

اجات یدرصد (معادل احت 8/0ره ین جینه ترئونیدآمیاس
NRC( روزگی از هر تکرار  9و  6، 3، 1ن یبود، در سن

ش یک پرنده کشته و از بافت ژژنوم مطابق با آزمای
 ري شد. یگاول نمونه

در  8نینترلوکیان ژن ایزان بیشدن م منظور مشخصبه
هاي منجمد شده در  بافت ژژنوم روده کوچک، بافت

ن شده و براي گهم کامالًگراد  درجه سانتی -80تروژن ین
دند. جهت استخراج یآماده گرد RNAراج استخ

RNA ه شده یزول مطابق روش توصیت ترایاز ک
ت یبا استفاده از ک cDNAسپس . ت استفاده شدیک

cDNA (آلمان) ساخته شد.  شرکت فرمنتاز
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با استفاده از  Realtime PCR هاي واکنش
 (شرکت نیبر گریت سایاختصاصی و کآغازگرهاي 

Applied Biosystems (ABI)،  آمریکا) و با
 ساخت همین شرکت ABIمدل دستگاه استفاده از 

ي ها ژنبراي اختصاصی  آغازگرهايانجام شد. 

 Park etبه ترتیب از مطالعات  s18و  8نینترلوکیا
al. (2008)  وPaczoska-Eliasiewicz et al. 

آغازگرهاي . توالی اقتباس و انتخاب گردیدند (2006)
گزارش شده  2جدول ش در یمورد استفاده در آزما

 است.
 

 روزگی) 14تا  1(ن یدر مرحله آغاز اتشیه آزمایره پایی جیایمیب شیترک .1جدول 
 )یروزگ 14تا  1( نیمرحله آغاز (%) یمواد خوراک

 55/60 ذرت 
 45/27 ایکنجاله سو

 79/5 کنجاله گلوتن ذرت
 22/1 گردان روغن آفتاب
 7/1 سنگ آهک

 19/1 م فسفاتیکلس يد
 23/0 یک معمولنم
 26/0 میکربنات سد یب

 4/0 1ینه و معدنیتامیمکمل و
 25/0 نیونیمت -دي ال

 25/0 دیدروکلرین هیزیل -ال
 6/0 2ق کنندهیرق
 1/0 کید گلوتامیاس -ال

   مقدار مواد مغذي محاسبه شده
 22/21 ن خام (%)یپروتئ
 Kcal/Kg( 9/2952قابل سوخت و ساز ( يانرژ
 1 م (%)یکلس

 45/0 فسفر قابل دسترس (%)
 1/1 ن (%)یزیل

 83/0 (%) نیستین + سیونیمت
 49/0 ن (%)یونیمت

 8/0 ن (%)یترئون
 23/0 پتوفان (%)یتر

 1 ن (%)یآرژن
گرم  میلی 65هر کیلوگرم جیره، شامل ترکیب مغذي زیر بود:  يمکمل معدنی، به ازا -1

 3/0گرم ید،  میلی 8/1گرم مس،  میلی 8 گرم آهن، میلی 50گرم روي،  میلی 55منگنز، 
گرم مولیبدن. مکمل ویتامینی به ازاء هر  میلی 16/0گرم کبالت،  میلی 2/0گرم سلنیم،  میلی

( رتینول  Aواحد بین المللی ویتامین  9000ترکیبات مغذي بود: این کیلوگرم جیره، شامل 
گرم  میلی E ،6/0یتامین گرم و میلی D3 ،22المللی ویتامین  واحد بین 2100استات)، 
گرم اسید  میلی 14گرم نیکوتین آمید،  میلی 40گرم ریبوفالوین،  میلی B12   ،4/4ویتامین 

 10گرم تیامین،  میلی 3گرم اسید فولیک،  میلی 8/0گرم منادیون،  میلی 5/1پانتوتنیک، 
گرم  میلی 125گرم کولین کلراید،  میلی 560گرم بیوتین،  میلی 1گرم پیرودوکسین،  میلی

 .ماسه شسته شده -2اتوکسی کوئین. 



 5 ... درآوريجوجهاسیدآمینه ترئونین جیره و سنین بعد از  تأثیر :غضنفري و همکاران 

 Realtime PCRهاي  آغازگرهاي مورد استفاده در واکنشتوالی  .2جدول 
 (جفت باز) فرآوردهطول  )5׳-3׳( آغازگرتوالی  ژن

  رفت GGC TTG CTA GGG GAA ATG A 8اینترلوکین 
200 

AGC TGA CTC TGA CTA GGA AAC TGT برگشت  

s18 CGC GTG CAT TTA TCA GAC CA 148  رفت 
ACC CGT GGT CAC CAT GGT A برگشت  

 
 
 

در حجم Realtime RT-PCR  1هاي واکنش
ی ی. هر واکنش حاوي اجزاشدندتر انجام یکرولیم 20
کس یتر مستر میکرولیم 10 :باشدشرح میاین به 
تر براي یکرولیم ROX ،7/0ن حاوي رنگ یبر گریسا

تر نمونه یکرولیم 3ت و برگشت،رفآغازگر هر کدام از 
cDNA ، که  ،ریتر آب دو بار تقطیکرولیم 6/5که با

رسد. الزم به تر مییکرولیم 20به حجم  ،تیدر نها
 ،اختصاصی مورد استفادهآغازگرهاي ح است که یتوض

هاي  واکنشداشتند.  میکروموالر 10غلظتی معادل 
Realtime PCR انجام شدزیر حل امر طی: 

قه در دماي یدق 10به مدت  cDNA سازيواسرشته
C ْ95  سازي  واسرشته چرخه 40به دنبال آن و

cDNA قه در دمايیدق 1 به مدتC ْ95  و اتصال
پس از پایان . C ْ61قه در دماي یدق 1آغازگر به مدت 

با  PCRهاي  هر یک از فرآوردهمنحنی ذوب این مراحل، 
و  C ْ60ماي قه در دیدق C ْ95 ،1ه در دماي یثان 15شرایط 

هاي  ترسیم شد. واکنش C ْ95ه در دماي یثان 15
Realtime PCR توسط هاي ذوب  و تشکیل منحنی

، آمریکا) Applied Biosystems(شرکت  ABIدستگاه 
  انجام شد.

بر اساس بازدهی  8نینترلوکیامیزان بیان ژن 
PCR  تفاوت انحراف شماره سیکل آستانه (وCt ژن (

مورد ک نمونه یدر  2رجعهدف نسبت به یک ژن م
 CtΔΔنمونه شاهد و به روش  نسبت به  مطالعه

 Bustin et al., 2009(. mRNA(برآورد گردید 

1. Realtime Reverse transcription polymerase chain 
reaction  

2. Housekeeping (Reference) Gene 

s18 ژن مرجع مورد استفاده قرار گرفت. در  به عنوان
مربوط به ژن  Ctر ین مقادیانگین روش، میا
تفاوت آنها از محاسبه شده و  s18و ژن  8ن ینترلوکیا

CtΔ  ادیر مثبت براي آمد. مقبدستCtΔ  نشاندهنده
کاهش میزان بیان ژن هدف در مقایسه با ژن مرجع 
(با بیان ثابت در هر شرایط) و برعکس مقادیر منفی 

سپس . باشد حاکی از افزایش بیان ژن هدف می
 NRCره مطابق با یماري که به طور آزاد با جیت

در نظر گرفته  شاهدمار یت به عنوان ،ه شده بودیتغذ
براي هریک از تیمارهاي مورد  CtΔانحراف شد و 

به  2تیمار شاهد محاسبه شد. آنگاه  CtΔمطالعه از  
بیانگر بیان ژن کمی براي هر   CtΔΔتوان منفی 

) خواهد بود و نشان RQ( 3تیمار نسبت به تیمار شاهد
دهد بیان ژن هدف در تیمار مورد نظر نسبت به  می

برابر  ندمعادل یک) چ RQتیمار شاهد (با نسبت 
افزایش (مقادیر مثبت) و یا کاهش (مقادیر منفی) 

ها و  ي تفاوتدار معنیآزمون  جهت انجامداشته است. 
از ، انحرافات میزان بیان ژن در تیمارهاي مختلف

 ) و نیز آزمونANOVA(انس یه واریتجز روش
به  آماري دار معنیهاي با تفاوت  نیانگیسه میمقا

خطاي  در سطح احتمالاي و  چند دامنهروش دانکن 
انجام ) SAS )SAS ،2005افزار  نرمبا استفاده از % 5

تصادفی  کامالًطرح زیر در قالب شد. مدل آماري 
قرار استفاده  براي توصیف مشاهدات موردمتعادل 

 گرفت:
Yi = μ +Ti + ei 

3. Relative Quantification  
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 :که در آن
 Yi،مقدار هر مشاهده =μ ن جامعه، یانگی= مTi  اثر =
i مار و ین تیامei =  آزمایش (مجموع اثرات خطاي

 .باقیمانده)
 

 ج ینتا
هاي گوشتی  ژنوم جوجهژدر  8نترلوکینیبیان ژن ا

افتن از وجود ینان یتشخیص داده شد. براي اطم
، در PCRنظر در محصول  ر شده موردیقطعات تکث

ر شده روي ژل آگارز یانتهاي واکنش محصوالت تکث
 ).1برده شد (شکل  1%

ژن ان یشان داد که بش اول نیآزماج ینتا
روز اول  14در بافت ژژنوم در طول  8ن ینترلوکیا

ن تا ینه ترئونیدآمیش سطح اسیزندگی جوجه با افزا
ابد یش مییاجات راس) افزایدرصد (احت 94/0سطح 

)0001/0<Pان ژن ین بر بی). اثر سطوح مختلف ترئون
گزارش شده  3در بافت روده در جدول  8ن ینترلوکیا

درصد  01/1ره حاوي یه شده با جیهاي تغذجهجودر است. 
بیان  8ن ینترلوکیا ژناجات راس)، یشتر از احتین (بیترئون

حاکی از آن  احتماالً) که P>0001/0( کمتري داشتند
از به یشتر از حد مورد نین بیش غلظت ترئونیکه با افزااست 

ستم انتقالی ینه با سیدهاي آمیاس نیعلت رقابت ب
نه عدم تعادل یدهاي آمیاسن ین، بیبا ترئون مشابه

 8ن ینترلوکیاژن ان یجه بیجاد خواهد شد و در نتیا
زه ین متابولیسیمازاد به گل نیابد. ترئونیکاهش می

ن یل کراتیتشک صرف ازین مازاد بر نیسیشود و گلمی
نوترانسفراز خواهد یدیم آمین و آنزیبا استفاده از آرژن

ن، ید کراتیتولن ی). همچنBird et al., 1984(شد 
ن و کم شدن یونین و متیشتر آرژنیباعث مصرف ب

و  شود میاتی ینه ضروري و حیدهاي آمین اسیر ایذخا
ن یت ممکن است باعث بروز عدم توازن این وضعیا

کاهش راندمان استفاده از گردد. این نه یدآمیاس دو
ک پالسما و ید اوریش غلظت اسینه، افزایدهاي آمیاس

 موجبک را ید اورین به صورت استروژیشتر نیدفع ب
سطوح باالي مصرف ، . به عبارت دیگرشودمی

باعث کاهش عملکرد خواهد شد  احتماالًن، یترئون
)Bird et al., 1984(. ن بار یش براي اولین آزمایا

 Sepehri افت نشد.یقی مشابه آن یانجام شده و تحق
Moghaddam et al. (2011) اي سطوح تغذیه

اگر بررسی کردند.  2بیان ژن موسین  ترئونین را بر
داري از سطوح مختلف ترئونین بر معنی تأثیرآنها چه 

مشاهده نکردند، با این حال بیان  2بیان ژن موسین 
درصد  01/1پرندگانی که سطح  2ژن موسین 

 کردند تمایل به کاهش داشت.ترئونین دریافت می
Smirnov et al. (2006)  گزارش کردند که

گرم ترئونین بر کیلوگرم  2/8و  3/3شامل اي  جیره
 يتأثیرها در جوجه 2روز بر بیان ژن موسین  7براي 

نداشت و ارتباطی بین ترشح پروتئین موسین و بیان 
 ها وجود نداشت.در جوجه 2موسین  ژن

 
 

 8اینترلوکین       
 

      18s 
 

 جفت باز  200د قطعه بر روي ژل آگازر و تولی Real Time PCRمحصول بیان  .1شکل 
 s18جفت باز براي ژن  148و  8براي ژن اینترلوکین 

 ج
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ان ژن ین بر بیسطوح مختلف ترئون تأثیر .3جدول 
 در بافت روده 8ن ینترلوکیا

 )=8n(  8ن ینترلوکیان ژن ایب ن (%)یترئون
 d1 )شاهدمار ی(ت 8/0

87/0 b2/2 

94/0 a4/3 

01/1 c6/1 

رد میانگین خطاي استاندا
)SEM( 

02/0 

 >p( 0001/0احتمال (
a-b-c: دار استتفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر مشابه معنی 

)05/0<P  .( 
 

  8 نینترلوکیا ژنان ین مختلف بعد از هچ بر بیاثر سن
زندگی جوجه در  روز اول 9در بافت ژژنوم روده در طول 

م نشان ش دویج آزمایگزارش شده است. نتا 4جدول 
ش یافزا 8ن ینترلوکیان ژن ایش سن، بیداد که با افزا

یید کننده تأ احتماالًش ین افزای). اP>01/0ابد (یمی
منی یستم ایدر توسعه س 8 نینترلوکینقش مهمی است که ا

به عنوان  8 نینترلوکی. ااول و دوم بعد از هچ دارد در هفته
 CCو  CXCهاي خانواده نیموکین کیترکی از عمدهی

ها را به تیکوسوک، ترشح لیهاي کموتاکت گنالیاست. س
 8ن ینترلوکیا ،. همچنیندنکنم مییتنظ ها درون بافت

در  دیلوئیاي و توسعه ماهاي تک هستهدر استفاده از سلول
 Sick et al., 2000; Kaiser et( باشندمیر یدرگ جوجه

al., 1999(. Friedman & Bar-Shira (2006)  ارتباط
ي دفاعی از ها ژنان یش بیمنی را با افزایجی ایتدر توسعه

شده  هاي گوشتی تازه هچدر جوجه 8 نینترلوکیجمله ا
گزارش  Smirnov et al. (2006)نشان دادند. همچنین، 

 کردند
 

روز  3انکوباسیون تا  17 روز موسین از ژنکه بیان 
 . یابدمیبعد از هچ افزایش 

 
ان ژن یز هچ بر بن مختلف بعد ایسن تأثیر .4جدول 

 در بافت روده 8ن ینترلوکیا
 )=8n(  8 نینترلوکیان ژن ایب ن (روز)یسن
 c 1 )شاهدمار ی(ت 1

3  bc06/1 
6 b23/1 
9 a6/1 

خطاي استاندارد میانگین 
)SEM( 

05/0 

 >p( 01/0احتمال (
a-b-c: دار استمشابه معنی تفاوت ارقام در هر ستون با حروف غیر 

)05/0<P  .( 
 

 گیريبحث و نتیجه
 ژنان یش سن، بیق نشان داد که با افزاین تحقیا
 احتماالًو  ابدیش مییبافت روده افزادر  8 نینترلوکیا

کند. منی کمک مییستم ایبه عملکرد بهتر س
تواند اي که میهیکی از فاکتورهاي تغذین یهمچن

نه یدآمیش دهد، اسیبافت روده را افزا 8 نینترلوکیا ژنان یب
در حد احتیاجات سویه راس ن است که استفاده از آن یئونتر
و  8 نینترلوکیابهتر ژن به عملکرد  احتماالًدرصد)  94/0(

 .انجامدمیمنی یستم ایت سیتقو
 

 سپاسگزاري
دانشگاه تهران به  -پردیس ابوریحانسندگان از ینو

 07/27341شماره گرنت ت مالی تحت یخاطر حما
 پاس را دارند.ن طرح کمال سیبراي اجراي ا
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