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چکیده
این آزمایش بهمنظور بررسی اثرات کربوهیدراتهای دیواره سلولی جیرههای غذایی مکملشده با آنزیم بر عملکرد و بیان ژنهای مؤثر در انتقال گلوکز
 قطعه جوجه1100  در این مطالعه تعداد.) در روده باریک جوجه گوشتی انجام شدMUC2( ) و تولید موسینPepT1(  پپتیدها،)GLUT2 SGLT1(
 پرنده در هر تکرار) بهمدت20(  تیمار و پنج تکرار11  در قالب طرح کامالً تصادفی با308  از سویه تجاری راس،)یکروزه مخلوط (جنس نر و ماده
 سبوس برنج و جو بدون پوشینه با و، سبوس گندم، جو، جیرههای حاوی گندم، جیرههای آزمایشی بهترتیب شامل جیره شاهد. روز استفاده شد42
42  جو و جو بدون پوشینه با آنزیم بر وزن زنده کل جوجههای گوشتی در سن، نتایج نشان داد که اثر جیرههای غذایی حاوی گندم.بدون آنزیم بودند
 سبوس گندم و سبوس برنج در جیرههای غذایی باعث افزایش، کربوهیدراتهای دیواره سلولی گندم.)P<0/05( روزگی دارای اختالف معنیدار بود
 وSGLT1  بیان ژنهای.)P<0/05(  واحد بهازای میلیگرم پروتئین بافت روده باریک) شدند5/99  گندم،3/02 فعالیت آنزیم آمیالز لوزالمعده (جو
 بیان ژنهای.)P<0/05(  مورد مطالعه در پرندگانی که جیرههای بدون آنزیم دریافت کردند بیشتر از پرندگانی بود که با جیره شاهد تغذیه شدندMUC2
.)P<0/05( مذکور تنها در پرندگانی که جیرههای حاوی سبوس گندم و سبوس برنج مکملشده با آنزیم دریافت کردند بیشتر از پرندگان شاهد بود
) وPepT1(  انتقال پپتید،)GLUT2  وSGLT1( مکملسازی جیرههای غذایی حاوی کربوهیدراتهای دیواره سلولی با آنزیم بر بیان ژنهای انتقال گلوکز
.) در ژژنوم روده باریک تأثیرگذار استMUC2( تولید موسین
. کربوهیدرات دیواره سلولی، فعالیت آنزیمی، جیره غذایی، جوجهگوشتی، بیان ژن:کلیدواژهها
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Abstract

The experiment was conducted to investigate the effects of cell wall carbohydrates with diet supplemented enzyme on the function and expression of
glucose transporter genes (SGLT1 and GLUT2), peptide transporter (PepT1) and mucin production (MUC2) in the small intestine of broilers. In this
study, 1100 mixeddayold chickens (male and female), Ross 308 were used based on a completely randomized design with 11 treatments and five
replications (20 birds per replication) for 42 days. Experimental diets included control diets, diets containing wheat, barley, wheat bran, rice bran, and
hull less barley with and without enzymes, respectively. The results showed that the effect of diets containing wheat, barley and hull less barley with
enzyme on the total live weight of broiler chickens at 42 days of age was significantly different (P <0.05).Cell wall carbohydrates of wheat, wheat
bran and rice bran in diets increased pancreatic amylase activity (barley 3.02, wheat 5.99 U/mg CP of small intestinal tissue) (P < 0.05). The
expression of the studied SGLT1 and MUC2 genes in the experimental diets without enzyme showed a significant increase compared to enzymes
supplemented diet (P < 0.05). Also, among the groups of enzyme-supplemented diets, only wheat and rice bran groups were able to increase the
expression of SGLT1, MUC2 and GLUT2 genes compared to the control group (P <0.05). In conclusion, supplementation of diets containing cell
wall carbohydrates with enzyme affects the expression of glucose transport genes (SGLT1 and GLUT2), peptide transport (PepT1) and mucin
production (MUC2) in the small intestine jejunum. This indicates the optimal function of the digestive system of broilers in terms of digestion and
absorption of nutrients.
Keywords: Broilers, Cell wall carbohydrates, Diets, Enzyme activity, Gene expression.
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مقدمه

فرایندهای جذبی و افزایش بیان ژنهای انتقالدهنده مواد

مواد مغذی از عوامل کلیدی کنترل بیان ژن و رونویسی به

مغذی در روده مؤثر باشند [.]7

DNA

تغییرات فیزیکوشیمیایی محیط روده ،تغییرات ساختاری

امکان درک چگونگی اثر تغذیه بر تعدیل بیان ژن و ارتباط

بافت پوششی و وجود متابولیتهای جدید در این محیط ،بر

آن با سالمت و عملکرد حیوانات را فراهم مینماید .مطالعه

کمیت و کیفیت بیان ژنهای مؤثر در انتقال مواد مغذی

نوتریژنومیکس همانند سایر زمینهها در صنعت طیور از

ازجمله گلوکز [ ،]4اسیدهای آمینه ،پپتیدها [ 22و  ]7تأثیر

اهمیت فراوانی برخوردار است ،ازآنجاییکه نوتریژنومیکس

میگذارد .پلیساکاریدهای غیرنشاستهای محلول به میزان

علم مطالعه چگونگی تأثیر مواد مغذی خوراکی بر بیان ژن

زیادی با گالیکوکالیکس که در غشای سلولی روده میباشد،

میباشد ،میتواند بهعنوان ابزاری جدید در زمینه تحقیقات

منجر به ایجاد ضخامت بیشتر در الیه مجاور موکوس

تغذیهای دستگاه گوارشی طیور جهت رفع مشکالت مربوط

پوششی روده شده که به میزان زیادی از جذب مواد مغذی

به سالمت و تولید در پرندگان مورداستفاده گیرد .یکی از

در دیواره پوششی روده میکاهد .ترشح موکوس روده،

مهمترین راهکارهای نوتریژنومیکس ،افزایش راندمان استفاده

تغییرات زیادی در تنظیمات هورمونی روده بهدلیل تغییر در

از جیرهغذایی طیور میباشد و میتوان از این طریق به

میزان جذب مواد مغذی از روده باریک ایجاد میکند .ژنهای

تحقیقات نوتریژنومیکس امیدوار بود [ 10و  .]17این

مؤثر در تولید موسین بهعنوان ماده اصلی ساخت موکوس

فناوریهای مولکولی ارزیابی سریع استراتژیهای تغذیهای را

پوششی بافت روده تأثیر مستقیم دارند [ .]15گزارش شده

نیز امکانپذیر میسازند.

است که الیگوساکارید مانان در جیرههای غذایی جوجههای

حساب میآیند [ .]20استفاده از فناوری ریزآرایی

در مورد تأثیر جیرههای غذایی بر بیان ژنهای مرتبط

گوشتی بیان موسین بهعنوان یک جز مهم در سد محافظ

با صفات تولیدی و تولیدمثل طیور اطالعات بسیار کمی

مخاطی روده ،را افزایش میدهد [ .]20در بررسی تطبیقی

وجود دارد و با درک اهمیت و شناسایی ارتباط بین مواد

پلیساکاریدهای غیر نشاسته منابع متفاوت غالت در بیان

مغذی خاص و تنظیم بیان ژن میتوان یک استراتژی مهم

ژنهای انتقال مواد مغذی در روده باریک جوجههای گوشتی

را آغاز کرد [ .]12افزایش سطح کربوهیدراتهای دیواره

گزارشهای محدودی وجود دارد .هدف از انجام این مطالعه

سلولی جیرهها سبب کاهش کارایی هضم و عملکرد

مقایسه اثر جیرههای غذایی با منابع مختلف کربوهیدراتهای

تولیدی پرندگان میشود [ .]3این آثار بهدلیل وجود

دیواره سلولی مکملشده با آنزیم ،بر بیان ژنهای انتقالدهنده

ترکیبات ضدمغذی نظیر پنتوزان (آرابینوزایالن) در گندم و

مواد مغذی و تولید موسین در ژژنوم جوجههای گوشتی بود.

بتاگلوکان در جو به همراه فیبر و اسید فایتیک است [19
و  .]5افزایش ترکیبات فوق در جیرهها عالوه بر تغییر

مواد و روشها

ویژگیهای فیزیولوژیک و فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  11تیمار و پنج

[ 6و  ،]21بر ظرفیت جذب و انتقال مواد مغذی [ ]8و

تکرار ( 20پرنده در هر تکرار) با استفاده از  1100قطعه

بیان ژنهای انتقال مواد مغذی از روده تأثیر مستقیم

جوجه یک روزه مخلوط دو جنس بهمدت  42روز اجرا شد.

میگذارد .بهبود فرایند هضم و جذب مواد مغذی ناشی از

قبل از شروع آزمایش ،ترکیبات کربوهیدراتهای دیواره

خوراک با میزان هضم بیشتر میتواند ،همراه با توسعه

سلولی مواد خوراکی استفاده شده ،با استفاده از کیت
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آزمایشگاهی مگازیم ( )Megazymeاندازهگیری شد (جدول

اسیدیته خنثی ( )7/2=pHدر داخل ورقههای آلومینیومی

 .)1جیرههای آزمایشی براساس دفترچه راهنما نیازمندی

استریل بستهبندی و ابتدا درون نیتروژن مایع قرار گرفت و

سویه راس  308برای دوره پایانی ( 42-24روزگی) تنظیم

سپس در انتهای کار به فریزر با دمای  -80درجه سانتیگراد

شد .جیرههای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون مواد

انتقال داده شد ،اندازهگیری شد .برای اندازهگیری فعالیت

آزمایشی) ،جیره حاوی گندم (واریته پیشتاز) با و بدون آنزیم،

آنزیمهای آمیالز ( )EC 3.2.1.1و لیپاز ()EC 3.1.1.3

جیره حاوی جو (واریته کارون) با و بدون آنزیم ،جیره

لوزالمعده ،یک گرم از بافت لوزالمعده پرندگان بعد از کشتار

حاوی سبوس گندم (کارخانجات آرد شهرستان کرج) با و

(سن  42روزگی از هر تکرار یک پرنده) برداشته و با 10

بدون آنزیم ،جیره حاوی سبوس برنج (رامسر مازندران) با و

میلیلیتر از محلول بافر استاندارد با دو میلیمول محلول

بدون آنزیم ،جیره حاوی جوبدون پوشینه (الینهای

 HEPES/KOHبا  pHحدود  6/5کامالً هموژنیزه و سپس

امیدبخش) با و بدون آنزیم بودند (جدول  .)2آنزیم تجاری

بهمدت  10دقیقه با  2200دور در دقیقه سانتریفیوژ شد.

به میزان  0/1درصد به جیرههای آزمایشی اضافه شد .بهازای

محلول بهدستآمده از قسمت باالی لوله جدا و با استفاده از

هر گرم آنزیم دارای  1000واحد فعال فیتاز و  180واحد

کیتهای اختصاصی ساخت شرکتهای پارس آزمون

فعال مولتی گالیکاناز بود .وزن زنده و مصرف خوراک در در

( ،TS.M.91.4.5ایران) و زیستشیمی (،TI.889-64604

پایان دوره ( 42روزگی) اندازهگیری و افزایش وزن و ضریب

ایران) بهترتیب فعالیت آمیالز و لیپاز طبق راهنمای شرکت

تبدیل محاسبه شد .پس از پایان دوره پرورش از هر واحد

سازنده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

(UV-

آزمایشی سه قطعه جوجه بهصورت تصادفی انتخاب و بعد

.VIS spectrophotometer Cary 100, Varian Australia

از وزنکشی انفرادی کشتار شدند .بهمنظور اندازهگیری بیان

 )PTY Ltd., Australiaاندازهگیری شد .آمیالز در طول موج

ژنهای انتقال گلوکز ( SGLT1و  ،)GLUT2انتقال پپتید

 580نانومتر ،لیپاز در طول موج  578نانومتر و نمونه پروتئین

( )PepT1و تولید موسین ( )MUC2قطعاتی به طول تقریبی

کل در طول موج  546نانومتر قرائت شدند .برای تعیین

 3سانتیمتر از منطقه میانی بافت ژژنوم جوجهها جداسازی

غلظت آنزیمهای آمیالز و لیپاز سرم نیز از کیتهای

شده و بعد از شستوشو با محلول  0/01بافر فسفات با

اختصاصی یاد شده و روش مشابه استفاده شد [.]25

جدول  .1ترکیبات کربوهیدراتهای دیواره سلولی مواد خوراکی مورداستفاده در آزمایش (درصد)
ماده خوراکی

کربوهیدرات

کل فیبر

کل فیبر

کل فیبر جیره

پلیساکاریدهای

کربوهیدراتهای

جیره

جیره محلول

نامحلول

غیرنشاسته

غیرفیبری

1/01

16/21

18/80

69/20

25/72

35/17

55/08

18/69

63/03
32/53
2/78

سلولز

همیسلولز

گندم

77/73

1/80

10/40

17/22

جو

85/28

4/40

23/62

30/72

4/45

جو بدون پوشینه

76/82

-

-

18/6

2/80

10/52

سبوس گندم

82/40

9/60

31/60

37/40

2/90

35/90

44/90

سبوس برنج

69/38

33/60

21/80

25/50

0/50

21/30

35/07

*

کل

کربوهیدراتهای غیرفیبری = ( - 100پروتئین  +عصاره اتری  +فیبرنامحلول در شوینده خنثی  +خاکستر)
* کل کربوهیدرات = ( - 100پروتئین  +عصاره اتری  +رطوبت  +خاکستر)
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جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی ( 42-25روزگی)
شاهد

گندم

جو

سبوسگندم

سبوس برنج

جو بدونپوشینه

مواد مغذی (درصد)
ذرت

59/54

42/50

42/41

43/8

44/80

47/74

سویا

33/27

30/5

30/27

26/2

26/5

25/1

2/9

2/85

3/47

6

5/54

4

-

20

-

-

-

-

جو

-

-

20

-

-

-

سبوس گندم

-

-

-

20

-

-

سبوس برنج

-

-

-

-

20

-

جو بدون پوشینه

-

-

-

-

-

20

دی کلسیم فسفات

1/84

1/74

1/71

1/67

1/00

1/00

کربنات کلسیم

1/13

1/14

1/13

1/2

1/14

1/14

کلرید سدیم

0/3

0 /3

0/3

0/3

0/3

0/3

کربنات پتاسیم

0/12

0/12

0/11

-

0/12

0/12

دی ال -متیونین

0/25

0/25

0/05

0/23

0/08

0/08

0/15

0 /1

0/05

0/1

0/02

0/02

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

100

100

100

100

100

100

روغن سویا
گندم

ال -لیزین

HCl

پیش مخلوط ویتامینی
پیش مخلوط معدنی

*

*

جمع
مواد مغذی محاسبهشده

2950

2950

2950

2950

2950

2950

19

19

19

19

19

19

انرژی متابولیسمی (کیلوکالری بر کیلوگرم)
متیونین  +سیستین (درصد)

0/85

0/85

0/84

0/84

0/85

0/85

لیزین (درصد)

1/2

1/19

1/11

1/18

1/19

1/19

کلسیم (درصد)

0/95

0/95

0/87

0/95

0/95

0/95

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/45

0/42

0/43

0/43

0/42

0/42

سدیم (درصد)

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

کلر (درصد)

0/22

0/23

0/23

0/22

0/23

0/23

پتاسیم (درصد)

0/87

0/87

0/87

0/84

0/87

0/87

-

22/20

22/82

24/05

20/58

19/33

پروتئین (درصد)

پلیساکارید غیر نشاسته (درصد)

* مکمل مورد استفاده در ترکیب جیرهها در هرکیلوگرم ،دارای مواد زیر بوده است :ویتامینها شامل  44000واحد جهانی آ 7200 ،واحد جهانی د440 ،3 -
میلیگرم ای 40 ،میلیگرم ک 70 ،میلیگرم کوباالمین 65 ،میلیگرم تیامین 320 ،میلیگرم ریبوفالوین 290 ،میلیگرم اسید پانتوتنیک 1220 ،میلیگرم نیاسین65 ،
میلیگرم پیریدوکسین 22 ،میلیگرم بیوتین و  270میلیگرم کولین کلراید .مواد معدنی شامل (میلیگرم در کیلوگرم) 99/200 :میلیگرم اکسید منگنز (85 ،)MnO
میلیگرم اکسید روی ( 50 ،)ZnOمیلیگرم سولفات آهن ( 10،)FeSo4میلیگرم سولفات مس ( 0/2 ،)SuSo4میلیگرم سلنیوم (سدیم سلنیت) 13 ،میلیگرم ید
(یدات کلسیم) و  250میلیگرم کلین کلراید.

بهمنظور جداسازی  ،RNAبافت ژژنوم روده هموژنیزه

 )Germanyساخت شرکت فرمنتاز مطابق با دستورالعمل

Gene

شرکت سازنده استخراج شد .جهت سنتز  cDNAاز

Fermentas, St. Leon-Rot, ( Jet RNA purification kit

ReverseTranscription

شد و  RNAبا استفاده از کیت اختصاصی تخلیص

 mRNAنمونهها از کیت
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تأثیر کربوهیدراتهای دیواره سلولی خوراک بر عملکرد رشد و بیان ژنهای درگیر در انتقال مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک
جوجههای گوشتی
QIAGEN, Exiqon, Vedbaek,

( )GraphPad Software Inc., CA, United Statesتجزیه و

( cDNA synthesis kit

Real-Time

تحلیل شد .جهت بررسی توزیع طبیعی دادهها از آزمون

) PCR(qPCRبا استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای

شاپیرو -ویلک استفاده شد .با توجه به اینکه دادهها از توزیع

هر یک از ژنهای موردنظر [ ]8انجام شد (جدول .)3

طبیعی برخوردار بودند تفاوت در میزان بیان ژنهای موردنظر

بهمنظور تعیین کارایی واکنش  ،qPCRرقتهای سریال

با استفاده از آزمون  tمقایسه شد .دادههای مربوط به عملکرد

تهیهشده از نمونه  cDNAوارد واکنش  qPCRشدند.

با استفاده از نرمافزارآماری ( SASنسخه  )9/1با رویه مدل

اندازگیری کمی مقدار  mRNAهر نمونه (تعیین سطح

خطی عمومی برای مدل ( )2تجزیه و میانگینها با آزمون

بیان ژن) از طریق مقایسه منحنیهای حاصله با منحنی

چند دامنهای دانکن مقایسه شدند.

استاندارد حاصل از یک ژن  house keepingمانند بتااکتین

رابطه )2

 )Denmarkاستفاده شد .انجام واکنشهای

Yij = µ + Ti + eij

صورت گرفت .در ادامه ،منحنیهای چرخههای

که در این رابطه ،µ ،میانگین مشاهدات؛  ،Tiاثر تیمار

بهدستآمده حاصل از واکنش  qPCRدر گروههای

(داده مربوط به iامین تیمار)؛  ،eijاثر اشتباه آزمایشی (jامین

آزمایشی انجام گرفت و بازده تکثیر مقایسه شد .انجام

مقدار اشتباه از iامین) است.

واکنشهای  qPCRبا کمک دستگاه )eppendorf( PCR
انجام شد ،درون هر چاهک مخلوطی به حجم نهایی 20

نتایج و بحث

میکرولیتر متشکل از یک میکرولیتر  ،cDNAیک

اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی در جدول ()4

میکرولیتر آغازگر جلویی ) ،(Forward Primerیک

نشان داده شده است .بیشترین افزایش وزن روزانه

میکرولیتر آغازگر برگشتی ) (Revers Primerاختصاصی

مربوط به جیرههای غذایی حاوی گندم ،جو و جو بدون

هر ژن ،هفت میکرولیتر آب  DEPCو  10میکرولیتر

پوشینه با آنزیم نسبت به جیره غذایی شاهد و بدون آنزیم

Qiagen, Exiqon, Vedbaek,

بود ( .)P<0/05سبوس برنج با و بدون آنزیم کمترین

( Quanti FastTM SYBR

 )Denmarkتهیه شد .هر واکنش با سه تکرار انجام شد.

افزایش وزن بدن و بیشترین ضریب تبدیل خوراک را

دادههای حاصل از بیان ژنها با استفاده از نرمافزار

نشان داد ( .)P<0/05جیرههای غذایی مکملشده با آنزیم

 Excelو فرمول محاسباتی استاندارد ( 2 -∆∆Ctرابطه  )1و

تأثیر معنیداری بر عملکرد پرندگان از لحاظ افزایش وزن

 β-actinبهعنوان گروه کنترل داخلی تجزیه شدند [.]13

بدن داشت ( .)P<0/05این اثرات بهدلیل آنزیم فیتاز و

رابطه )1

شکستهشدن پیوندهای عرضی بین واحدهای تشکیلدهنده

= ∆∆Ct

(Ct mean target gene - Ct mean ß.Actin) – (Ct mean
)control gene - Ct mean ß.Actin
آستانه چرخه ( )CTبا استفاده ازGraphPad Prism8

زنجیرههای آرابینوزایالن و بتا گلوکان در مواد آزمایشی و
بازشدن باندهای کمپلکس فیتات در ساختار این اقالم بود.

جدول  .3مشخصات ژنها و پرایمرهای مورداستفاده
Product length
282
169
181
228
270

Reverse Primer
GACAGTCACGTTCTGAAGA
CAGGTATCCGCACATCACAC
ACACAGTGGGGTCCTCAAAG
TGTCCATCTGCCTGAATCACAGGT
TCTTCTCTCTGTTGGCTTTG
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Forward Primer
ACTGTCAATCCAATCCTG
CATCTTCCGAGATGCTGTCA
CCGCAGAAGGTGATAGAAGC
TCACCCTGCATGGATACTTGCTCA
CTGTGTTCCCATCTATCGT

Gene
PepT1
SGLT1
GLUT2
MUC2
ß-Actin

اکبر یعقوبفر ،رضوان یعقوبفر ،احسان زارع بنادکوکی

جدول  .4تأثیر منابع مختلف کربوهیدراتهای دیواره سلولی بر عملکرد جوجههای گوشتی درکل دوره پرورش (یک تا  42روزگی)
خوراک مصرفی روزانه (گرم)

تیمار /صفت

1

افزایش وزن روزانه (گرم)

ضریب تبدیل غذایی

شاهد

92/7b

52/5a

1/65 b

گندم

87/6

46/9

1/69

c

b

گندم  +آنزیم
جو
جو  +آنزیم

ab

سبوس گندم  +آنزیم

ab

سبوس برنج
سبوس برنج  +آنزیم
جو بدون پوشینه

c

93/6
92/9

49/1

43/7
49/1

d
d

98/8

b

37/5

38/5

49/03

ab

97/45

49/4

51/3

b

105/38

b

جو بدون پوشینه +آنزیم

93/8

a

102/5

ab
a

b

95/1

ab

سبوس گندم

ab

92/1

ab
a

c

51/57

b
b

1/70

b

1/71

b

1/64

b

1/91

b
a
a
a

1/72
2/74
2/55
2/40

b

2/08

SEM

1/13

1/03

0/08

p-value

0/007

0/0001

0/001

 :a-dتفاوت میانگینها با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)P<0/005
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

به همین دلیل انرژی آزاد افزایشیافته ،مواد مغذی

اختالف معنیداری را بر فعالیت آنزیم آمیالز لوزالمعدهای

(پروتئین ،نشاسته و چربی) و مواد معدنی (کلسیم و

روده باریک جوجههای گوشتی داشت (.)P<0/05

فسفر) به میزان بیشتری قابلدسترس میشود و در فرایند

ازآنجاییکه آنزیمهای دستگاه گوارش مسئول نهایی هضم

جذب بهتر مورداستفاده قرار میگیرد و در نهایت رشد

اغلب مولکولها و سوبستراها در روده هستند ،بنابراین

بیشتری حاصل میشود [ 7و  .]22جیره غذایی طیور

دارای یک نقش حیاتی در تنظیم مقدار مواد مغذی در

مکملشده با آنزیم با شکستن باندههای هیدروژنی و

دسترس برای جذب محسوب میشوند [ .]11فعالیت

کواالنسی پلیساکاریدهای غیر نشاسته و با کاهش

آنزیمی تحت تأثیر تنظیم جیره و شرایط تغذیه میباشد و

گرانروی محتویات هضمی و آزادسازی مواد مغذی بهدام

به همین دلیل آنزیمها روی ترکیبات ضدمغذی نظیر

افتاده سبب بهبود هضم و جذب مواد غذایی میشود .به

بتاگلوکان ،پنتوزانها و اسید فایتیک اثر بهبوددهنده خوبی

همین علت سبب تسهیل عمل فیتاز روی کمپلکسهای

را نشان میدهند [ 11و  .]14مکملسازی جیرههای دارای

غیر قابل هضم فیتات میشود و آزادسازی و میزان جذب

غالت با آنزیمهای با منشأ خارجی بر عملکرد و کارایی

مواد مغذی را در این شرایط افزایش میدهد [ 7 ،1و .]22

هضمی جیره و میزان ترشح آنزیمهای با منشأ داخلی

تیمارهای آزمایشی با منابع متفاوت (گندم ،جو ،جو

بهدلیل اثرات دیواره سلولی پلیساکاریدهای غیر نشاسته

برنج)

در دیواره بافت روده باریک از جمله آنزیمهای مترشحه

کربوهیدراتهای دیواره سلولی مکملشده با آنزیم،

از روده و لوزالمعده اثرات متفاوتی را نشان میدهد [.]23

بدون

پوشینه،

سبوس

گندم

و

سبوس
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تأثیر کربوهیدراتهای دیواره سلولی خوراک بر عملکرد رشد و بیان ژنهای درگیر در انتقال مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک
جوجههای گوشتی

جدول  .5تأثیر منابع مختلف کربوهیدراتهای دیواره سلولی

در انتقال پپتید از روده باریک ،بیشترین بیان ژن  PepT1با

بر فعالیت آنزیمی لوزالمعده جوجهها

مقادیر  2/83 ،3/30و  2/82بهترتیب مربوط به تیمارهای

(واحد در میلیگرم پروتئین خام)
تیمار /صفت

آمیالز

شاهد

cde

گندم

a

گندم  +آنزیم

5/99

bcd

جو

ef

3/98
4/42

لیپاز
158/43

سبوس برنج ،گندم و جو میباشد .همینطور کمترین بیان
ژن مربوط به گروههای مکملشده با آنزیم بود [ .]2الزم به

190/22

ذکر است مکملسازی جیرههای دارای سطوح باالی

135/13

کربوهیدراتهای دیواره سلولی با آنزیم نیز باعث افزایش

3/02

88/11

جو  +آنزیم

3/29 def

166/48

معنیدار میانگین بیان ژنهای شد ،که حاکی از تأثیر مثبت

سبوس گندم

4/8 abcd

124/91

سبوس گندم  +آنزیم

abc

این آنزیمها در تعدیل انتقال پپتیدها از روده کوچک جوجهها

196/70

میباشد .به این ترتیب اضافهکردن گندم و جو و سبوس

4/99

سبوس برنج

ab

5/88

103/16

سبوس برنج +آنزیم

5/81ab

153/72

جو بدون پوشینه

4/24 def

170/51

جو بدون پوشینه +آنزیم

def

مطالعه وجود دارد و مکملسازی این جیرههای غذایی با

173/72

آنزیم منجر به تعدیل و کاهش میانگین بیان ژنهای مزبور

SEM
p-value

4/36

0/82

74/81

0/0001

0/63

گندم به جیرههای غذایی ،امکان افزایش بیان ژنهای مورد

شد.
حضور مقدار و ترکیب مناسب مواد مغذی در روده

 :a-dتفاوت میانگینها با حروف متفاوت در هر ستون معنیدار است (.)P<0/005

باریک برای توسعه بافت روده ضروری بوده و بهعکس
منابع کربوهیدراتهای دیواره سلولی مانند گندم ،جو،

ازدیاد مواد ضدتغذیهای باعث عدم توسعه بافت روده یا

سبوس گندم ،سبوس برنج و جو بدون پوشینه در جیرههای

تغییر ویژگیهای رشد و نمو آن میشود [ .]24افزایش سطح

غذایی باعث افزایش بیان ژن  SGLT1و  MUC2شدند .اما

مصرف کربوهیدراتهای غیر نشاستهای با ساختار پرزهای

با مکملکردن جیرهها با آنزیم ،تنها در گروههای سبوس

روده در منطقه جذبی روده [ 22و  ]10ظرفیت جذب و

گندم و سبوس برنج این افزایش بیان مشاهده شد ()P <0/05

انتقال مواد مغذی از سلولهای انتروسایت روده [ ]10و بیان

(نمودار  .)1بیان ژن  GLUT2تنها در گروههای گندم ،جو،

ژنهای انتقال مواد مغذی تأثیر مستقیم دارد [ 10و .]4

سبوس گندم ،سبوس برنج افزایش یافت ( )P<0/05و در

تغییرات فیزیکوشیمیایی محیط روده بههمراه تغییرات

گروه جو بدون پوشینه و گروههای مکملشده با آنزیم اثر

ساختاری بافت پوششی و وجود متابولیتهای جدید در این

قابلتوجهی بر بیان این ژن مشاهده نگردید (نمودار  .)1بیان

محیط ،همگی بر کمیت و کیفیت بیان ژنهای مؤثر در انتقال

ژن  PepT1در تمامی گروههای آزمایشی افزایش یافته بود

مواد مغذی از جمله گلوکز ،اسیدهای آمینه ،پپتیدها و ژنهای

(نمودار  .)1همچنین جیرههای آزمایشی مکملشده با آنزیم

مؤثر در تولید موسین بهعنوان ماده اصلی ساخت موکوس

قادر به افزایش بیان ژن  PepT1بودند ( .)P<0/05که حاکی

پوششی بافت روده مؤثر میباشند [ 10 ،6 ،4و  .]22بهبود

از تأثیر مثبت مکملسازی جیرهها با آنزیم در نحوه انتقال

فرایند هضم و جذب و بهرهوری مواد مغذی و تأثیر آنها بر

ماده مغذی مانند گلوکز از روده باریک جوجهها میباشد.

تغییر بیان ژنهای مرتبط با انتقال مواد مغذی از سطح جذبی

همچنین در مورد بیان ژن  GLUT2بیشترین بیان این ژن

روده بهطور کامل شناسایی نشدهاند .یکی از احتماالت بیان

مربوط به تیمار سبوس گندم ( )2/10بود .در مورد ژن مؤثر

ژن انتقالدهنده مواد مغذی میباشد [.]10
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SGLT1
25

****
***

**

***

2

***
***

*

15

1

05

0
جو بدون

جو بدون

پوشینه +آنزی م

پوشینه

+

برن

سبو

سبو

برن

گندم

گندم  +سبو

سبو

جو  +آنزیم

جو

گندم

گندم  +آنزیم

آنزیم

آنزیم

SGLT1

کنترل

GLUT2
3

***

25

***
2

**
*

**

**
15

1

05

0
جو بدون
پوشینه+

برن

جو بدون سبو
پوشینه

سبو

برن

سبو

سبو

آنزیم

گندم

گندم +

 +آنزیم

جو  +آنزیم

جو

گندم +

گندم

آنزیم

آنزیم

GLUT2

کنترل

Pept1
4
***

***

35

***

3

**
***

25

**

**

*

*

2

*

15
1
05
0

جو بدون

جو بدون

سبوس برنج  +سبوس برنج سبوس گندم  +سبوس گندم جو  +آنزیم

پوشینه +آنزیم

پوشینه

آنزیم

آنزیم

Pept1

جو

گندم  +آنزیم

گندم

کنترل

MUC2
4
***

35

***

3
25
**

**

*

**

*

2
15
1
05
0

جو بدون

جو بدون

پوشینه +آنزی م

پوشینه

سبو

برن
آنزیم

 +سبو

برن

سبو

گندم  +سبو

گندم

جو  +آنزیم

جو

گندم  +آنزیم

گندم

آنزیم
MUC2

کنترل

نمودار  .1مقایسه اثرات منابع مختلف کربوهیدراتهای دیواره سلولی بر بیان ژنهای مسئول انتقال مواد مغذی از روده کوچک جوجهها.
( )P <0/05( ** ،)P <0/05و *** ( )P <0/05از نظر آماری معنیدار تلقی میشوند).
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جوجههای گوشتی

افزایش سطوح کربوهیدراتهای دیواره سلولی باعث

ایجاد سطح لغزنده برای تسهیل عبور مواد از جمله مواد

افزایش تراکم انتقالدهندههای مواد مغذی مانند گلوکز در

خشبی و فیبری و تسهیل انتقال مواد مغذی به سمت

غشاهای سلولی روده باریک شده و این افزایش به

سلولهای جذبی روده را دارد .موسین بهصورت دو الیه

موازات افزایش سطوح  mRNAمربوط به ژن  SGLT1در

شل و سخت بوده که ترکیب و عمل آنها متفاوت از هم

این سلولها میباشد [ .]18همچنین این افزایش در مورد

بوده و الیه سخت دارای مکانهای اتصالی غشایی برای

انتقالدهندههای پپتید و افزایش سطح  mRNAمربوط به

جذب مواد میباشد [ .]17عوامل مختلف شامل مقدار و

ژن  MUC2گزارش شده است [10و .]17انتقالدهندههای

ترکیبات جیرههای غذایی (فیتات ،فیبر خوراکی و

اسیدهای آمینه و پپتیدها در روده جوجهها تحت تأثیر

پلیساکاریدهای غیر نشاسته) ،کمبود اسیدهای آمینه قادر

عوامل مختلف نظیر انتخاب ژنتیکی ،ترکیبات و میزان

به تغییر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موسین از جمله

مصرف خوراک ،نحوه رشد و نمو بافت روده ،کیفیت و

گرانروی و یکپارچگی آن شده و در نهایت درجه سنتز و

کمیت پروتئین جیره و سطح فیبر خوراک میباشد [ 17و

دفع آن را تغییر میدهند [ 3و  .]15در این راستا نتایج

کربوهیدراتهای

حاصل از مطالعه ما نشان داد که گروه تیمارهای گندم،

غیرنشاستهای محلول در آب باعث تاخیر و اختالل رشد

جو ،سبوس گندم ،سبوس برنج مکملشده با و بدون

بافت روده و سنتز و ترشح موسین و در نهایت تغییر

آنزیم ،قادر به افزایش بیان ژن  MUC2بودند .که با

[.]18

افزایش بیان این ژن مولد موسین سبب افزایش سنتز

کربوهیدراتهای قابل جذب در دوران اولیه رشد نقش

موسین میشوند و در فرایند حفظ شرایط پوششی روده

بهسزایی در توسعه طبیعی بافت روده ،الیه موکوسی و

تأثیرگذار میباشد .این مطالعه نشان داد که عملکرد

عمل صحیح سلولهای جذبی روده دارد [ 24و .]16

دستگاه گوارش جوجههای گوشتی تحت تأثیر جیرههای

تمامی اثرات ذکرشده بهواسطه تنظیم بیان ژن

غذایی با منابع متفاوت پلیساکاریدهای دیواره سلولی

انتقالدهندههای مواد مغذی از لومن روده ،از خالل الیه

میباشد .چون در عملکرد دستگاه گوارش برای هضم و

موکوسی به سمت سلولهای انتروسایت جدار پوششی در

جذب مواد مغذی و بیان ژنهای مرتبط با انتقال مواد

منطقه جذبی روده صورت میگیرد [ 8و  .]4در این

مغذی و تولید موسین تأثیرگذار است.

.]9

ترکیبات

ساختار

الیه

ضدمغذی

موکوسی

نظیر

روده

میشود

آزمایش جیرههای دارای گندم ،جو و سبوس برنج باعث
افزایش بیان ژن  MUC2شدند .ازآنجاییکه جیرههای

تشکر و قدردانی

غذایی دارای فیبر یا کربوهیدراتهای دیواره سلولی بودند

از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور-

در نتیجه باعث افزایش دفع موسین یشوند .که افزایش

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تأمین و

سطح مصرف اقالم خوراکی حاوی این مواد باعث افزایش

حمایت مالی اجرای این پژوهش ،تشکر و قدردانی

بیان ژن مولد موسین و افزایش نرخ سنتز موسین شوند

میگردد.

[ .]17همچنین موسین در جدار پوششی روده نقشهای
حیاتی مهمی از جمله محافظت بافت روده در مقابل

تعارض منافع

کیموس اسیدی معده و آنزیمهای هضمکننده لوزالمعده،

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود
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ندارد.
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