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 دهیچک

 ش،یآزما نیبود. در ا داربلوط تانن های یرهبا ج شده یهتغذ یگوشت یهادر بافت پانکراس جوجه نیپسیرت ژن انیب ارزیابی پژوهش نیهدف از ا

روزه  42 ۀدر طول دور یگوشت یها جوجه یۀتغذ ی( براطبلو درصد 20 یحاو ۀریو جدرصد  15 یحاو ۀریکنترل، جشاهد یا ) رهجیاز سه 

کل از بافت  RNA( ماریهر ت یجوجه برا ششهر زمان،  یجوجه برا 18) یگوشت ۀجوج 36از  ،یروزگ 42و  21 یاستفاده شد. در روزها

افزار  ژن از نرم انیب یها داده تجزیۀ یشد. برا ژن مرجع استفادهعنوان  ن بهیژن بتا اکت از ،نیپسیترژن  انیب یبررس ی. برادشپانکراس استخراج 

REST,  2009, V2.0.13  وSAS .روزگی در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت  21نتایج نشان داد، وزن نسبی پانکراس در سن  استفاده شد

داری داشت. بیان ژن  یمعندرصد افزایش  15یمارهای شاهد و تدرصد نسبت به  20روزگی، وزن پانکراس در تیمار  42نداشت، اما در سن 

 20داری نداشت اما در همین سن بیان ژن تریپسین در تیمار  تیمار شاهد تغییر معنی درصد نسبت به 15روزگی در تیمار  21تریپسین در سن 

درصد بیان ژن تریپسین نسبت به تیمار شاهد  20و  15روزگی در تیمار  42داری افزایش یافت. در سن  یمعن طور بهدرصد نسبت به تیمار شاهد 

درصد بلوط در جیره منجر به افزایش بیان ژن تریپسین شد،  20روزگی سطح  21 داری نداشت. بر پایۀ نتایج این بررسی، در سن یمعنتفاوت 

داری  یمعنداری در بیان ژن تریپسین ایجاد نکرد. همچنین، همبستگی  یمعندرصد بلوط تغییر  20و  15روزگی  استفاده از  42که در سن  یدرحال

 (.>01/0Pروزگی مشاهده شد ) 42بین بیان ژن تریپسین در پانکراس و وزن نسبی پانکراس در روز 
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ABSTRACT 
The aim of this research was to investigate the expression of trypsin gene in the pancreas tissue of broiler chicken fed 

tannin containing oak diets. In this experiment, three diets (control, 15% and 20% oak) were fed to broilers from 1 to 

42 days of age. On days 21 and 42, total RNA extracted from pancreatic tissue of 36 broiler chicken (18 for each 

time, 6 for each treatment). To study of gene expression, the trypsin expression was compared with β-actin gene as a 

reference gene. Data of gene expression analzed, using REST, V2.0.13 2009 software. No significant association was 

found between pancreases relative weight and different treatments on day 21, but the relative weight of pancreases on 

day 42 was significantly for increased in diet with 20 percent of oak acorn in comparison to other treatments. The 

mRNA expression level of trypsin gene was significantly higher in 20 percent of oak acorn treatment on day 21, but 

their differences were not significant in compared to control diet on day 42. In addition, significant correlation was 

found between gene expression of trypsin and relative weight of pancreases on day 42. 
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 مقدمه

 پرندگانیمنجر به تولید ی اصالح نژادی ها روشکاربرد 

تواند  شده است که از نظر تولید گوشت و تخم می

کند. دستیابی به  ینبخش مهمی از غذای انسان را تأم

ژنتیکی نیازمند فراهم کردن همۀ  ظرفیت بیشترین

ها است  ای آن نیازهای تغذیه ویژه بهنیازهای طیور 

عملکرد  کنندة یینتع نه تنها خوراککه  یطور به

ها  هزینه  ةبخش عمدبلکه  ،های پرورش طیور است گله

بنابراین شناسایی  دهد. به خود اختصاص می نیز را

ها را  تواند بسیاری از هزینه مواد غذایی جدید می

کاهش دهد. با توجه به خودرو بودن درخت بلوط و 

شتن بلوط در کشور و به دلیل دا ةتولید فراوان میو

توان از این مادة خوراکی  مواد مغذی با ارزش، می

یک مادة خوراکی جایگزین استفاده کرد  عنوان به

(Varmqany et al., 2004تاکنون بررسی .)  های چندی

ی گوشتی ها جوجهینۀ استفاده از بلوط در جیرة درزم

 بلوط ای، مدیترانه کشورهای انجام شده است. در

 های حیوان جیرة در رزانا انرژی منبع یکعنوان  به

 ,Kekos & Kaukiosدارد ) کاربرد فراوانی اهلی

(. افزون بر این، گزارش شده است که استفاده از 1985

های گوشتی، در  درصد بلوط خام در جیرة جوجه 15

نامطلوبی ندارد  گذاریمقایسه با گروه شاهد اثر

(Ghaedi et al., 2012; Hooshmane et al., 2015 .) 

جایگزین ذرت در  عنوان بهبلوط  ةاده از میواستف 

تواند منجر به کاهش وابستگی و خروج  یمجیرة طیور 

ارز از کشور شود ولی باید توجه داشت مشکل اساسی 

های  ترکیباز قابل توجهی  میزانمیوة بلوط، وجود 

 & Santos-Bulga) ستها ای از جمله تانن ضد تغذیه

Scalbert, 2000 .)های گیاهی  نی تانطورکل به

های فنلی محلول در آب هستند که وزن  ترکیب

 ,Jansmanدالتون دارند ) 3000تا  500ی بین مولکول

ها با کاهش دسترسی اسیدهای  (. این ترکیب1993

( منجر به کاهش Short, 1976آمینه برای طیور )

عملکرد طیور در رشد، مصرف غذا و بازدة تبدیل 

 Rostagno et al., 1973; Armstrongشوند ) یمغذایی 

et al., 1974ها در ترکیب با  (. این قابلیت تانن

هایی  های جیره موجب بازدارندگی عمل آنزیم پروتئین

شوند  کنندة پروتئین از جمله تریپسین می تجزیه

(Mahmood & Smithard, 1993.)  اندازة افزایش

شده با جیرة حاوی تانن،  یهتغذهای  پانکراس در جوجه

های تریپسین، کیموتریپسین و  آنزیم فعالیت به کاهش

 ,.Mahmood et al)آمیالز نسبت داده شده است 

 نتیجۀدر حقیقت، افزایش اندازة پانکراس در (. 1997

تانن از  تأثیرفعالیت زیاد این اندام برای خنثی کردن 

های گوارشی مانند تریپسین،  راه تولید بیشتر آنزیم

 (.Ahmed, 1991)دهد  یمکیموتریپسین و آمیالز رخ 

همچنین حساسیت فعالیت ویژة تریپسین به تانیک 

گزارش شده است  ة غذاییاسید موجود در جیر

(Marija et al., 2013 از سویی، بیان ژن تریپسین .)

 Lemosاست ) ة غذاییهای جیر متأثر از سن و ترکیب

et al., 1996رود با تغییر  (. بنابراین انتظار می

و افزایش سن بیان ژن مورد  ة غذاییهای جیر ترکیب

  .نظر نیز تغییر کند

رو، هدف این بررسی ارزیابی بیان ژن تریپسین  ینااز 

شده با میوة بلوط در دو  ی گوشتی تغذیهها جوجهدر 

 روزگی است. 42و  21درصد در سنین  20و  15سطح 

 

 ها مواد و روش 

 و نر روزة یک جوجۀ قطعه 264در این تحقیق از شمار 

با  تصادفی کامل طرح قالب در 500 کاب مادة سویۀ

استفاده  قطعه( 22تکرار با  هر( تکرار چهار و تیمار سه

 کنجالۀ سویا  -ذرت پایۀ بر جیرة با اول، تیمار شد.

جیرة شاهد، و  عنوان بهاستفاده از میوة بلوط(  بدون(

و  15های حاوی  یرهجتیمارهای دو و سه به ترتیب با 

ی ها یرهج میوة بلوط تغذیه شدند. درصد آرد 20

شدة مواد مغذی برای  توصیه میزانبر پایۀ  غذایی

برای دو دورة  NRC (1994)ی گوشتی ها جوجه

روزگی(  42تا  22روزگی( و پایانی ) 21تا  1آغازین )

 تنظیم شدند. UFFDA افزار نرمبا 

جوجه  18روزگی و  21جوجه در سن  18شمار 

جوجه از تیمار  ششسن روزگی )در هر  42در سن 

درصد بلوط و  15جوجه از تیمار  ششبدون بلوط، 

درصد بلوط( از سالن  20جوجه از تیمار  شش

مرغداری دانشگاه یاسوج انتخاب شدند و میزان وزن 

استخراج یری شد. برای گ اندازهزنده و وزن پانکراس 

RNA جوجه  از بافت پانکراس هر یکوچک های هقطع
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 سرعت شد و بهجدا  (شدهلیسترا) سترون غیتوسط ت

کل  RNA. استخراج داده شدتانک نیتروژن قرار  روند

 تیک کاردستور بنا بربافت پانکراس و  گرم یلیم100 از

و  تیفیصورت گرفت. ک ناژنیاستخراج شرکت س

شده با روش الکتروفورز ژل  استخراج RNA تیکم

 (اسپکتوفوتومتر) سنج نوری طیف آگارز و دستگاه

از مستر  cDNAبرای ساخت )سنتز( . شد یابیارز

میکس لیوفیلیزه بایونیر شرکت تکاپوزیست استفاده 

پیکومول از آغازگر  10شد. بدین منظور میزان 

استخراج  RNAمیکرولیتر  2تصادفی هگزامر به همراه 

های حاوی مسترمیکس اضافه  (میکروتیوپریزلوله )به 

به  شده افزودهشد و درنهایت حجم نهایی مواد 

میکرولیتر  20به  RNase Freeتوسط آب  ها ریزلوله

 cDNAرسانده شد. پس از تهیۀ مخلوط کامل، ساخت 

 60درجۀ سلسیوس به مدت  15 ͦدر شرایط دمای

دقیقه و  60سلسیوس به مدت  ۀدرج 50ثانیه، دمای 

. درجۀ سلسیوس برای پنج دقیقه قرار گرفت 90دمای 

ۀ سلسیوس درج -20در دمای  cDNAپس از ساخت، 

ساخت شده  cDNAنگهداری شدند. همچنین کیفیت 

 درصد تعیین شد.   1با استفاده از ژل آگارز 

هدف و مرجع از آغازگرهای   برای بررسی بیان ژن

( که Wen et al., 2012اختصاصی استفاده شد )

 روش درآمده است.  1 در جدول ها آنهای  یژگیو

ی ضروری تعیین کمی بیان ژن تصحیح تغییر آزمایش

-βاست. برای این منظور، از یک ژن کنترل داخلی، 

Actin روزگی استفاده شد. برای  42و  21، در دو سن

 Q-RT-PCRاز مسترمیکس  Real time PCRواکنش 

شرکت سیناژن استفاده شد.. برای هر نمونه در هر 

میکرولیتر مسترمیکس سایبرگرین،  4تیوپ 

 1پیکومول،  5ظت میکرولیتر از هر آغازگر رفت با غل1

میکرولیتر آب  3شده و  ساخت cDNAمیکرولیتر 

DNase Free  اضافه شد که در کل حجم نهایی هر

میکرولیتر رسید. برای هر نمونه نیز دو 10به  ریزلوله

 دو تکرار در نظر گرفته شد. منظور به ریزلوله

 Real Timeدر واکنش  شده استفاده گرماییبرنامۀ 

PCR های  برای ژنβ-Actin  و تریپسین  شامل دمای

ثانیه در  5ثانیه،  30درجۀ سلسیوس به مدت  95

  60ثانیه در دمای 31درجۀ سلسیوس و  95دمای 

چرخه و در مرحلۀ جداسازی  40درجۀ سلسیوس با 

درجۀ سلسیوس به مدت  95نهایی در شرایط دمایی 

درجۀ سلسیوس به مدت یک  60ثانیه و دمای  15

ثانیه و  15سلسیوس به مدت درجۀ  95دقیقه، دمای

 ثانیه بود. 15درجۀ سلسیوس به مدت  60

روزگی  42و  21در پایان مقایسۀ بیان ژن در دو سن 

درصد بلوط با استفاده از برنامۀ  20و  15با تیمارهای 

REST  و بر پایۀ میزانCt  شمار چرخۀ مورد نیاز برای(

 Realتوسط  آمده دست بهرسیدن به یک سطح آستانه( 

Time PCR  .نسبت به گروه شاهد )کنترل( انجام شد

برای بررسی ارتباط بین وزن نسبی پانکراس و تیمارها، 

همبستگی بین بیان ژن تریپسین و وزن  همچنین تعیین

 استفاده شد. SAS افزار نرمنسبی پانکراس از 
 

 نتایج

یری وزن زندة جوجه، جداسازی گ اندازهپس از انتخاب و 

عیین وزن نسبی پانکراس، ارتباط بین بافت پانکراس و ت

محاسبه  SAS افزار نرمتیمارها و وزن نسبی پانکراس با 

 نشان داده شده است. 2شد که در جدول 

روزگی در  21وزن نسبی پانکراس در سن 

درصد بلوط نسبت به تیمار  20درصد و  15تیمارهای 

(. در سن P>05/0داری نداشت ) یمعنشاهد تفاوت 

درصد تفاوت  20ن پانکراس تیمار روزگی، وز 42

درصد بلوط  15داری با تیمار شاهد و تیمار  یمعن

داری  یمعن( ، تیمار شاهد تفاوت P<05/0نشان داد )

 درصد بلوط نداشت.  15با تیمار 

 
 . توالی، شمارة دسترسی و جایگاه آغازگرها1جدول

Table 1. The sequences, access numbers and locations of primers 
Reference Size bp Sequence GeneBankID Primer 

Wen et al., 2012 241 5´-CAGTGATGAGGATGATGACA-3´ 
5´-GTGACGGATGACTTTAGATG-3´ 

GGU15155 Trypsinogen 

Yang et al., 2013 139 5’-CTGTGCCCATCTATGAAGGCTA-3’ 
5’-ATTTCTCTCTCGGCTGTGGTG-3’ 

NM 205518 β-Actin 
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. مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن 2ول جد
 42و روزگی  21ی ها سننسبی پانکراس در 

Table 2. The mean comparison of experimental 
treatments on pancreatic relative weight at 21 and 42 

days age 
Treatment Day 21 Day 42 

Control 0.33 0.20a 
15% oak acorn 0.34 0.20a 
20% oak acorn 0.37 0.25b 
P value 0.07 0.001** 

 

مورد نظر از  های هپس از افزایش موفق قطع

ی تریپسین و بتا اکتین توسط آغازگرها ها ژن

(، مشاهدة محصوالت در ژل آگارز همراه با 1)جدول

(. 1یید کرد )تصویر تأرا  ها قطعهاندازة  درستینشانگر 

شود اندازة  یمویر مشاهده که در این تص طور همان

شده برای ژن تریپسین و بتا اکتین  افزونش های قطعه

 .استجفت باز  136و  241به ترتیب 

روزگی  21نتایج بررسی بیان ژن تریپسین در سن 

آمده است. در سن  3روزگی پرورش در جدول  42و 

درصد بلوط بیان ژن تریپسین  15روزگی در تیمار  21

داری نداشت  یمعنتفاوت نسبت به گروه شاهد 

(71/0P= اما بیان آن در تیمار ،)درصد بلوط  20

 (.=03/0Pداری با تیمار شاهد نشان داد ) یمعنافزایش 

درصد  15روزگی،  بیان ژن در تیمار  42در سن 

( و =79/0Pشاهد نداشت ) با گروهداری  یمعنتفاوت 

 20در همین سن نیز بیان ژن تریپسین در تیمار 

(. 2به گروه شاهد متفاوت نبود )تصویر  درصد نسبت

همبستگی بین وزن نسبی پانکراس و بیان ژن  بررسی

روزگی  21نشان داد که در سن  (r=13/0تریپسین )

داری بین این دو صفت  یمعنگونه همبستگی  یچه

روزگی این  42که در سن  یدرحالوجود ندارد 

 درصد 1بود که در سطح  60/0همبستگی برابر 

 (.P=008/0ی نشان داد )دار یمعن

 
روزگی  42و  21. میزان بیان ژن تریپسین در روزهای 3جدول

 بلوطدرصد آرد میوة 20و  15گوشتی با تیمار  یها جوجه
Table 3. Gene expression levels of trypsin in broiler 

chicken on days 21 and 42 with 15 and 20% oak acorn 

Results P value Expression  
rates Treatment Age 

- 0.71 0.75 15% oak acorn 
21 

UP 0.03 3.3* 20% oak acorn 
 0.79 0.77 15% oak acorn 

42 
- 0.13 1.3 20% oak acorn 
: عددها در ستون سوم میزان بیان نسبی ژن تریپسین در توجه

درصد آرد میوة بلوط نسبت به گروه شاهد را نشان  20و  15تیمارهای 
 .اند شدهدهد که نسبت به ژن اکتین نرمال  یم

 
شده توسط آغازگرها همراه با  های افزونش . قطعه1 شکل

شده از ژن  ( قطعۀ افزونشaجفت باز.  100نشانگر با اندازة 

 شده از ژن بتا اکتین ( قطعۀ افزونشbتریپسین و 
Figure 1. Amplified fragments using primers along 

with 100 bp ladder. a) Amplified fragment of trypsin 

gene and b) amplified fragment of β-actin gene 

 

 
شده با  ی گوشتی تغذیهها جوجه. بیان نسبی ژن در 2 شکل

های حاوی آرد میوة بلوط نسبت به گروه شاهد در دو  یرهج

روزگی،  21درصد در سن 15( تیمار aروزگی.  42و  21سن 

b روزگی،  21رصد در سن د20( تیمارc درصد در 15( تیمار

 روزگی 42درصد در سن 20( تیمار dروزگی و  42سن 
Figure 1. Expression of trypsin gene in broiler fed 

diets containing oak acorn relative to control group 

on days 21 and 42. a) 15% oak acorn on day 21, b) 

20% oak acorn on day 21, c) 15% oak acorn on day 

42 and c) 15% oak acorn on day 42. 

 

 بحث

در این پژوهش بین میزان استفاده از میوة بلوط و وزن 

دار  یمعنروزگی تفاوت  21نسبی پانکراس در سن 

روزگی، وزن نسبی پانکراس  42دیده نشد اما در سن 

ار داری با تیم یمعندرصد بلوط، تفاوت  20یمار در ت

های  خوراک تأثیردرصد بلوط نشان داد.  15شاهد و 

حاوی تانن بر وزن پانکراس در چندین پژوهش بررسی 

شده است. برای مثال، در بررسی وجود تانن سورگوم 
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پانکراس منجر  وساز سوختدر جیرة طیور، با افزایش 

 Mahmood etپانکراس شد ) (هایپرتروفی) پررشدیبه 

al., 2006های حاوی تانن باال مانند  (. مصرف خوراک

قابلیت هضم پروتئین و  (Sal seed)سال  انهدکنجالۀ 

های گوارشی )تریپسین، کیموتریپسین و  فعالیت آنزیم

آمیالز( را کاهش داده و وزن نسبی پانکراس را افزایش 

(. همچنین، نتایج یک Mahmood, 2006دهد ) می

تحقیق نشان داد، حضور تانن در جیرة غذایی 

های  ت هضم پروتئین و فعالیت آنزیمها، قابلی جوجه

پپتیداز(  گوارشی )تریپسین، کیموتریپسین، آمیالز، دی

را در روده کاهش داده و درنهایت وزن نسبی پانکراس 

. با توجه به (Mahmood, 2007)را افزایش داده است 

ارتباط معکوسی که بین اندازة بدن جوجه و اندازة 

 ,Mahmood & Smithardپانکراس وجود دارد )

ة انداز به(، با افزایش سن اندازة پانکراس نسبت 1993

یابد، از سوی دیگر، تانن موجود در  بدن کاهش می

تواند پروتئین را  یمجیره با پروتئین جیرة باندشده و 

)از جمله تریپسین(  کننده هضمهای  از دسترس آنزیم

یجه ترشحات آنزیم تریپسین از درنتکند.  خارج می

یابد و  تانن افزایش می تأثیربر  چیرگیی پانکراس برا

( که Ahmed, 1991شود ) می پررشدیپانکراس دچار 

تواند تأییدی بر نتیجۀ این تحقیق باشد. البته،  می

های چندی گزارش کردند که محتوای تانن  بررسی

یری بر وزن پانکراس و فعالیت ویژة تأثموجود در جیره 

 ,.Keshavarzi; 2015; Mariscal et alتریپسین ندارد )

(، هرچند در دئودنوم فعالیت ویژة تریپسین با 2004

گرم در کیلوگرم  10سطح تانن سورگوم )بیشترین 

 ,.Mariscal et alیافته بود ) یشافزادرصد  7/6جیره( به 

(. اما نتایج بررسی نشان داد، پرندگانی که از راه 2004

نسبی جیرة حاوی سورگوم، تانن را دریافت کردند، وزن 

به ترتیب  ها آنبدن، پیش معده، سنگدان و پانکراس در 

 44/0درصد و  47/0درصد،  09/3درصد،  29/3به میزان 

  (.Abdulla et al., 2016یافته است ) کاهشدرصد 

روزگی پرورش با  21بیان ژن تریپسین در دورة 

درصد بلوط تفاوتی با تیمار شاهد نداشت و  15تیمار 

بیان ژن در این دوره نسبت به گروه کنترل  میزان

های موجود در بلوط به  برابر بود. تانن 75/0حدود 

دلیل تلخی و خاصیت گسی مصرف خوراک را کاهش 

توسط پرندگان  خوراک کمدهند و به دلیل مصرف  می

( CCKبا جیرة حاوی تانن توانایی کولۀ سیستوکینین )

ابد و ی برای تحریک ترشحات پانکراس کاهش می

 ,Mahmoodشود ) آن ترشح تریپسین کم می موجب به

های  (. همچنین ممکن است تریپسین در بافت1997

دیگری به غیر از پانکراس بیان شده باشد. در مرغ بیان 

ژن تریپسین افزون بر پانکراس در تیموس، طحال و 

(. در دورة Kat et al., 1995گیرد ) کبد نیز صورت می

درصد بلوط، بیان ژن تریپسین  20روزگی با تیمار  21

افزایش یافت و میزان بیان حدود  شاهدنسبت به گروه 

شد که مخالف با نتیجۀ پژوهش  شاهدبرابر گروه  3/3

(. در این Marija et al., 2013در الرو پروانه بود )

پژوهش تانیک اسید موجود در جیرة الرو پروانه منجر 

زون بر این بیان به کاهش فعالیت ویژة تریپسین شد. اف

های جیره قرار  ژن تریپسین تحت تأثیر ترکیب

 ,Stratowa & Rutter, 1996; Fernandoگیرد ) می

 mRNA(. در پژوهشی روی موش، میزان 1995

تریپسین پانکراسی پس از تزریق کلسیم به موش 

 8تریپسین پس از  mRNAافزایش یافت و سطح 

بیشتر شد  برابر 11ساعت تغذیه با کلسیم به میزان 

(Stratowa & Rutter, 1996 همچنین رونویسی ژن .)

تریپسین پشه به هر دو میزان کمی و کیفی پروتئین غذا 

گلوبین و آلبومین سطح -وابسته است. هموگلوبین، گاما

 ایجاد کرد در حالی تریپسین را mRNAباالی تحریک 

های نمکی، ژالتین و هیستون سطح  آگارز، محلول

mRNA  ددارا کاهش تریپسین (Fernando, 1995).  

درصد بلوط،  20و  15روزگی با تیمار  42در دورة 

تفاوت  شاهدبیان ژن تریپسین نسبت به گروه 

داری نداشت و میزان بیان برای هر دو تیمار به  معنی

تواند متأثر از  احتمال می بود که به 3/1و  77/0ترتیب 

ارش، سن باشد. با افزایش سن و توسعۀ دستگاه گو

ممکن است دستگاه گوارش با تانن جیره سازگار شده 

دستگاه گوارش  (میکروفلورایریزگیاهان )یا توسعۀ 

پروتئین را -تانن را مهار کنند یا مجموعۀ تانن تأثیر

تخریب کنند. برای مثال، گزارش شده که استفاده از 

درصد تانن( در جوجۀ  1جیرة پایۀ سورگوم )حاوی 

روده منجر به تغییر  (فلور) گیاهان یر برتأثگوشتی، با 

درصد زیادی از الکتوباسیلوس و درصد کمتری از 
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 ,.Fagundes et alکلستریدیوم در زوائد روده شد )

(. نتایج یک بررسی نشان داد، با افزایش سن 2017

یابد و به دنبال آن  وزن نسبی پانکراس کاهش می

 ,Mahmoodیابد ) میزان ترشح تریپسین نیز کاهش می

های  (. همچنین ممکن است تریپسین در بافت1997

غیر پانکراسی بیان شده باشد و بیان آن در پانکراس 

(. نتایج این تحقیق Koshikawa, 1998تغییری نکند )

پانکراس، بیشترین بیان ژن  جز بهنشان داد، در انسان 

است. در موش ریه، طحال، کبد، تریپسین در طحال 

 ةکوچک و رود ةمعده، رودپوست، کلیه، مغز، نای، 

که در  نشان دادندبزرگ نیز فعالیت تریپسین را 

کوچک، مری، معده، مایع مغزی،  ةپانکراس، پوست، رود

 ,Koshikawa) طحال و کلیه فعالیت تریپسین باال بود

های  ی تأثیر تانن تحت تأثیر عاملطورکل به(.  1998

وزن، های مورد بررسی )افزایش  متفاوتی مانند فراسنجه

مصرف خوراک و بازدة خوراک(، منبع و غلظت تانن، 

های مربوط به حیوان )گونه، سن، سطح تولید( و  عامل

 ,Jansmanگیرد ) تحت تأثیر ترکیب رژیم غذایی قرار می

 ( که نیاز به بررسی دارد.1993

نتایج بررسی همبستگی بین بیان ژن تریپسین و 

در  روزگی پرورش 42وزن نسبی پانکراس در سن 

تیمارهای مختلف بین وزن نسبی پانکراس و بیان ژن 

(.  >01/0Pداری نشان داد ) یمعنتریپسین همبستگی 

داری  یمعناگرچه در این بررسی، در این سن افزایش 

برای بیان ژن تریپسین مشاهده نشد ولی این 

های دیگر پانکراس  یمآنزتواند مربوط به  یمهمبستگی 

سین، لیپاز و کربوکسی از جمله آمیالز، کیموتریپ

ی، تغذیۀ میزان زیاد تانن طورکل بهپپتیدازها باشد. 

باعث افزایش اندازة پانکراس به دلیل افزایش اندازة 

شود که این  ها می ( در جوجهپررشدیهای آن ) یاخته

افزایش اندازه در اثر فعالیت زیاد این اندام برای خنثی 

های  زیمتانن از راه تولید بیشتر آن تأثیرکردن 

، در نتیجه استتریپسین، کیموتریپسین و آمیالز 

یرة ج تأثیرشود. در بررسی  می پررشدیپانکراس دچار 

های قابل  یژه گالوتاننو بههای گیاهی ) حاوی تانن

گرم  50و  25، 5/13هیدرولیز( را در سطوح آبکافت یا 

های پانکراس  در کیلوگرم جیره را بر فعالیت آنزیم

(. نتایج نشان داد، Ahmed et al., 1991بررسی شد )

ها در جیره، وزن پانکراس بیشتر  با افزایش سطح تانن

های آمیالز و تریپسین  شد. همچنین فعالیت آنزیم

شده با باالترین سطح تانن  پانکراس در پرندگان تغذیه

در مقایسه با گروه شاهد دو برابر باالتر بود. جلوگیری 

روده، همزمان با افزایش  از فعالیت تریپسین در مجرای

 (.Ahmed et al., 1991تانن جیره، افزایش یافت )

 

 گیری کلی یجهنت

، این نخستین تحقیق آمده دست به ایه دادهبر پایۀ 

ی گوشتی ها جوجهینۀ بیان ژن تریپسین در درزم

شده با آرد میوة بلوط است. نتایج این پژوهش  یهتغذ

 21پسین در سن رغم بیان باالی ژن تری نشان داد، به

درصد بلوط، بیان این ژن در سن  20روزگی با تیمار 

درصد آرد میوة بلوط  20و  15روزگی با تیمارهای  42

نداشت. با توجه به  شاهدداری با گروه  تفاوت معنی

های گوارشی، نتایج  یمآنزین جیره و پروتئیر تانن بر تأث

 درصد آرد میوة  20این بررسی نشان داد، میزان 

 یر منفی بر عملکرد پانکراس تأثط می تواند بلو

داشته باشد ولی با افزایش سن و سازگاری دستگاه 

شود ولی  یمیر ناچیز تأثگوارش به تانن جیره، این 

تانن جیره منجر به افزایش وزن پانکراس  هرحال به

 شود.  یم

 

 سپاسگزاری

 خاطر پشتیبانی به یاسوج معاونت پژوهشی دانشگاه از

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشکدة  زنی و مالی

کمک  برای زاده یحاجکشاورزی سرکار خانم مهندس 

 .گرددمی قدردانیتشکر و  این پژوهش، به انجام
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