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 نقش مهمی در آنابولیسم عضالت، بافت چربی و کبد دارد. تحریک ترشح انسولین باشد که از طریق دار میلوسین یکی از اسیدهای آمینه شاخه :زمینۀ مطالعه

های گوشتی نر ( و انسولین در جوجهIGF-1های فاکتور رشد شبه انسولین )اثرات سطوح متفاوت لوسین بر عملکرد، خصوصیات و کیفیت الشه و بیان ژن: هدف

 بررسی شد.

تیمار  5ب یک طرح کامالً تصادفی با روزه در قالقطعه جوجه نر یک 250درصد نیازهای سویه راس( با  140و  130، 120، 110،  100لوسین )-سطح ال 5: کارروش

گیری جوجه از هر تیمار( برای اندازه 10قطعه جوجه از هر تکرار ) 2های خون روزگی، نمونه 42قرار گرفت. در سن  ارزیابیجوجه در هر تکرار( مورد  10تکرار ) 5و 

-IGFهای گیری بیان ژننمونه برداری از عضله کبد و سینه برای اندازه ،هکیفیت الش ،خصوصیات و ها بررسیآوری شد. سپس این جوجهسرم جمع IGF-1بیان ژن 

 سرم و انسولین کشتار شدند. 1

درصد لوسین  140درصد افزایش یافت. کاهش ضریب تبدیل خوراک با مصرف سطح  100درصد لوسین در مقایسه با سطح  140وزن بدن با مصرف سطح  :نتایج

درصد لوسین باعث افزایش بیان ژن انسولین  110درصد افزایش یافت. بعالوه، مصرف سطح  110سینه و کبد با مصرف سطح عضله  IGF-1مشاهده شد. بیان ژن 

درصد لوسین  110درصد لوسین موجب بهبود مقادیر پروتئین، چربی و خاکستر گوشت گردید. همچنین مصرف سطح  130عضله سینه و کبد گردید. افزودن سطح 

 سرم شد. IGF-1موجب افزایش غلظت 

و انسولین و در نتیجه بهبود عملکرد، کیفیت الشه و کاهش درصد  IGF-1های گوشتی باعث افزایش بیان ژن مصرف لوسین در جیره جوجه: نهایی گیرینتیجه

 گردد.های گوشتی میچربی محوطه بطنی در جوجه

 IGF-1 ،یگوشت یهاژن، جوجه انیب ن،یلوس-ال ن،یانسول :کلیدی کلمات
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. بنابراین تغییر منبع (37یابد )ای افزایش میو والین در بافت ماهیچه

انرژی سلول به منابع چربی و کربوهیدرات موجب تغییر مسیر 

دار از مسیرهای متابولیک به سمت تولید اسیدهای آمینه شاخه

اکسیداسیون اسیدهای آمینه عبارت دیگر شود. بهپروتئین می

های گوشتی با سرعت رشد باال، بسیار زیاد وجهدار در جشاخه

دار به جای تولید ، اسیدهای آمینه شاخهتحت این شرایط .باشدمی

گیرد. پروتئین عضالت جهت تولید انرژی مورد استفاده قرار می

لوسین به عنوان منبع نیتروژن برای سنتز آالنین، گلوتامین و به 

نی جهت گلوکونئوژنز در کبد ساز برای تأمین اسکلت کربعنوان پیش

 (.34کند )ایفای نقش می

ای توسط کمپلکس های ماهیچهروند سنتز پروتئین در سلول

 mammalian target ofهدف راپامایسین پستانداران )

rapamycin- mTORهای گردد. گیرنده( تنظیم میmTOR 

هایی از ترکیبات خارج سلولی )که فعال کننده و یا مهار کننده پیام

تواند یکی از کنند. لوسین میباشند( را دریافت میسنتز پروتئین می

(. لوسین یکی از اسیدهای آمینه 2رسان باشد )این ترکیبات پیام

(. لوسین در مقایسه 27شود )دار است که در عضله اکسید میشاخه

دار دیگر، سرعت اکسیداسیون باالتری دارد آمینه شاخهبا دو اسید

های (؛ اولین نقش این اسید آمینه شرکت در ساختمان پروتئین37)

 (.3باشد )بدن می

های (، تنظیم کنندهIGFفاکتورهای رشد شبه انسولینی ) 

سازی اسیدهای آمینه، مهمی برای تحریک رشد، تحریک طویل

سنتز پروتئین و تکثیر و تمایز انواع ، DNAمتابولیسم گلوکز، سنتز 

از  IGF-1(. انسولین و 38شوند )ها محسوب میمختلف سلول

یک تنظیم کننده  IGF-1(. 18باشند )های سنتز پروتئین میمحرک

های گوشتی های بدن جوجهکلیدی بالقوه رشد و ترکیب ماهیچه

 و یا mTOR(. لوسین با تحریک مستقیم فعال سازی 33باشد )می

ترشحی از کبد، نقش مهمی در سنتز  IGF-1از طریق تحریک سنتز 

سازی انسولین (. نقش دیگر لوسین فعال9،10کند )پروتئین ایفا می

به عنوان محرک سنتز پروتئین در ماهیچه بخصوص در هنگام 

(. در 14،34باشد )دسترسی به میزان کافی اسیدآمینه و انرژی می

صرف خوراکی لوسین موجب مطالعات گذشته معلوم شد که م

شود که سنتز پروتئین القاء شده با افزایش سطوح انسولین سرم می

عنوان یک (. لوسین به27،30کند )این اسید آمینه را تحریک می

ها های چربی و سایر سلولسیگنال غذایی، سنتز پروتئین را در سلول

کند های مستقل از انسولین تنظیم میاز طریق مکانیسم

 5/0(. گزارش شده است که افزایش لوسین به میزان 21،22،31)

های گوشتی میزان چربی الشه را گرم در کیلوگرم جیره در جوجه

ست ای ااسید آمینه لوسین تنها(. از آنجایی که 11کاهش داده است )

وابسته به قند  تواند موجب افزایش انسولین خون بصورت غیرکه می

 (،24،35کند )عضالت جلوگیری  از تجزیه پروتئینو  خون شود

دار، ترین اسیدآمینه شاخهسازی لوسین به عنوان مهمبنابراین مکمل

های بدن به ویژه ای در مورد تجزیه پروتئیننقش مهار کننده

با وجود منابع انرژی کافی )قند و چربی(  .(34ها دارد )ماهیچه

کمک  سازی لوسین به افزایش تولید پروتئین در عضالتمکمل

های گسترده متابولیک لوسین و کاهش سن با توجه به نقش کند.می

هایی با چربی کمتر و های گوشتی و لزوم تولید الشهکشتار جوجه

تر، اهمیت ارزیابی لوسین به عنوان عامل مؤثر در کیفیت مطلوب

های با کیفیت و تعیین سطوح مؤثر از این اسید آمینه تولید الشه

هدف از انجام این بنابراین  .دانی پیدا کرده استاهمیت دو چن

اثر سطوح مختلف اسید آمینه لوسین بر عملکرد، مطالعه، بررسی 

و انسولین در  IGF-1های خصوصیات و کیفیت الشه و بیان ژن

 بود. 308های گوشتی نر سویه راس جوجه

 کارمواد و روش

قطعه جوجه  250مطالعه حاضر بر پایه طرح کامالً تصادفی با 

 5روزگی در  42تا  1از  308خروس گوشتی یک روزه سویه راس 

جوجه در هر تیمار( انجام گردید. کلیه  10تکرار )با  5تیمار و 

ی حاصل از آنالیز مواد هابراساس دادههای غذایی برای آزمایش جیره

روزگی(، رشد  10احل آغازین )صفر تا مر یبراخوراکی مورد استفاده 

های ی( طبق نیازروزگ 42تا  25روزگی( و پایانی ) 24تا  11)

( 2014) 308ای ارائه شده در کتابچه راهنمای مدیریتی راس تغذیه

 140و  130، 120، 110، 100لوسین )-ند. پنج سطح الشد میتنظ

زمایشی های آعنوان تیمار(، به308 های سویه راسدرصد نیاز

 استفاده شدند.

های آزمایشی فاقد هر گونه داروی ضد کوکسیدیوز و جیره 

کیلوگرم از هر نمونه  1آنتی بیوتیک بودند. به منظور آنالیز شیمیایی، 

متر آسیاب گردید. میلی 1 تهیه و در آسیاب آزمایشگاهی با الک

ها طبق مقادیر ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر و چربی نمونه

گیری شد. به منظور ( اندازه2000) AOACهای توصیه شده شرو

گرم  500تعیین پروفایل اسیدهای آمینه ذرت و کنجاله سویا، مقدار 

از هر نمونه تهیه شد و پروفایل کلیه اسیدهای آمینه مورد استفاده 

های آزمایشی بخصوص اسید آمینه لوسین و ترکیب در جیره

کت دگوسا در تهران با استفاده از شیمیایی در آزمایشگاه مرکزی شر
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گیری شد. ( اندازهNear Infrared Spectroscopy) NIR روش

لوسین مورد استفاده در مطالعه حاضر از شرکت ژاپنی -اسیدآمینه ال

 درصد( تهیه شد. 99آجینوموتو )با خلوص 

 به کشی شدند وزن یمحض ورود به صورت انفراده ها بجوجه

وجود نداشت.  یشیآزما یواحدها یهوزن اول ینب یتفاوت ی کهطور

ها در طول دوره آزمایشی تحت برنامه نوری سویه راس بودند جوجه

و در طول شبانه روز به صورت آزاد به آب و خوراک دسترسی 

آنالیز شیمیایی مواد خوراکی مورد استفاده در جیره و مقادیر  .داشتند

 UFFDAر نرم افزار اسیدهای آمینه قابل هضم برای جیره نویسی د

استفاده شد و جیره بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم تنظیم و 

ترکیب مواد مغذی جیره پایه گزارش شد. افزایش وزن، مقدار خوراک 

روزه(،  10 -1ی آغازین )هادورهمصرفی و ضریب تبدیل خوراک در 

گیری و محاسبه روزه( اندازه 42-25روزه( و پایانی ) 24-11رشد )

 ند.شد

 10قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی ) 2روزگی،  42در سن 

جوجه از هر تکرار( به طور تصادفی انتخاب، وزن کشی و جهت 

های کمی الشه )درصد گیری شاخصبرداری خون و اندازهنمونه

الشه، سینه، ران، کبد، روده کوچک و سنگدان نسبت به وزن بدن( 

، پروتئین و خاکستر( کشتار و کیفی الشه )درصد ماده خشک، چربی

روزگی صورت گرفت.  42گیری از ورید بال در سن شدند. خون

های استریل ریخته شد و سپس به مدت داخل لوله های خوننمونه

جدا  هاآندر دقیقه سانتریفیوژ گردید و سرم  3500دقیقه با دور  10

 IGF-1و کیت  ELISAسرم به روش  IGF-1گیری شد. اندازه

 .انجام شد LDNشرکت 

گرم ماهیچه سینه از هر مرغ  100کشی سینه، بعد از وزن

کشتار شده جداسازی و چرخش دو درصد ماده خشک با قرار دادن 

گیری ساعت اندازه 24گراد به مدت درجه سانتی 90ها در آون نمونه

( Sweden2050Soxtec,شد. درصد چربی خام به روش سوکسوله )

طور غیر مستقیم به وسیله روش سینه بهو درصد پروتئین ماهیچه 

 ,Foss ,کلدال با استفاده از دستگاه کلدال اتوماتیک )

Sweden2300TMKjeltec محاسبه شد. درصد خاکستر عضله )

درجه  650های فاقد رطوبت در کوره سینه با قراردادن نمونه

 .(AOAC،2000)ساعت تعیین شد  24گراد به مدت سانتی

های عضله سینه )پکتورالیس( و کبد روزگی، نمونه 42در سن 

 IGF-1های کشتار شده به منظور ارزیابی بیان ژن انسولین و پرنده

 20هولدر در دمای منفی  RNAاخذ گردید و در آزمایشگاه توسط 

)دو  Runدر دو  RNAگراد قرار گرفت و برای استخراج درجه سانتی

ان( استفاده گردید. ابتدا بافت کبد و بار آزمایش برای حصول اطمین

سینه به طور جداگانه در داخل هاون ریخته شده و ازت مایع به آن 

اضافه شد و به صورت مکانیکی با دسته هاون له شد تا پودر گردد. 

سی استریل ریخته سی 5/1پودر حاصله در داخل یک میکروتیوب 

کره  llGene Aشرکت  TMRibospinشد و با استفاده از کیت 

و  تعیین کمیت(. 20جنوبی طبق پروتکل مربوطه استخراج گردید )

 با استفاده از دستگاه نانواستخراج شده به ترتیب  RNAکیفیت 

 (.1تصویر و روش الکتروفورز انجام شد )دراپ 

 TMHyperScript با استفاده از کیت  RNAبعد از استخراج 

RT premix (with Random hexamer)  شرکت

GeneAll،cDNA  گراد درجه سانتی 70سنتز شد و در دمای منفی

ی پلیمراز برای بررسی صحت اهنگهداری شدند. واکنش زنجیر

 (1جدول های طراحی شده )با استفاده از پرایمر cDNAاستخراج 

با استفاده از  PCRمحصوالت  انجام گرفت. بعد از انجام واکنش،

تصویر درصد( مورد ارزیابی قرار گرفتند ) 1الکتروفورز با ژل آگارز )

1). 

 و انسولین با IGF-1ای پلیمراز برای ژن واکنش زنجیره

انجام شد. برای سنجش بیان  Reacon-TCYدستگاه ترموسایکلر 

از نوع  Real-Time PCRو انسولین از تکنیک  IGF-1های ژن

ین همچناستفاده گردید.  SYBR Greenسنجش کمی به روش 

عنوان ژن کنترل داخلی انتخاب شد. جهت محاسبه به GAPDHژن 

 (.26استفاده شد ) CTΔΔ -2بیان ژن هدف نسبت به رفرنس، از روش 

ΔCT = CT Target – CT GAPDHهاگروه 

ΔCT = CT Target – CT GAPDHکنترل 

ΔΔCT) (-CT Refrence RQ = 2Δ –CT sample = ΔΔΔCT  

 5های مطالعه در قالب یک طرح کاماًل تصادفی با کلیه داده

و  GLMتکرار برای هر یک با استفاده از رویه  5تیمار و 

UNIVARIATE  نرم افزار آماریSAS (2002 مورد تجزیه و )

ها، از آزمون چند تحلیل قرار گرفتند. برای مقایسه میانگین تیمار

درصد استفاده گردید. برای آنالیز  5ای دانکن در سطح احتمال دامنه

 استفاده شد. RESTاز نرم افزار  Real Time PCRهای داده

 مدل آماری مطالعه به شرح زیر بود: 

Yij =µ+ τi+ϵij 

اثر میانگین جامعه  µمقدار هر مشاهده،  Yijن مدل که در ای

 خطای آزمایشی بود. εijاثر تیمار آزمایش و  τiو 
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 های آزمایش: سطح اسید آمینه لوسین در دوره آغازین، رشد و پایانی.اجزای خوراکی و مواد مغذی جیره .1جدول 

 پایانی )درصد جیره( رشد )درصد جیره( آغازین )درصد جیره( اجزای جیره آغازین

 39/63 70/58 43/53 ذرت

 01/30 02/35 24/40 کنجاله سویا

 72/2 04/2 41/1 روغن گیاهی

 28/0 32/0 34/0 متیونین-ال-دی

 17/0 18/0 19/0 الیزین کلراید-ال

 04/0 06/0 07/0 ترئونین-ال

 89/0 95/0 52/1 پودر صدف

 63/1 87/1 2 کلسیم فسفاتدی 

 25/0 25/0 25/0 *مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 25/0 **مکمل معدنی

 27/0 26/0 25/0 نمک طعام

 1/0 1/0 1/0 کربنات کلسیم

 100 100 100 جمع کل

    مواد مغذی

 3103 3007 2910 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری/کیلوگرم(

 9/18 8/20 3/22 پروتئین خام )درصد(

 9/0 9/0 1 کلسیم )درصد(

 37/0 42/0 46/0 فسفر قابل استفاده )درصد(

 15/0 15/0 15/0 سدیم )درصد(

 22/0 22/0 22/0 کلر )درصد(

 78/0 88/0 95/0 پتاسیم )درصد(

 11/1 25/1 39/1 الیزین )درصد(

 56/0 62/0 68/0 متیونین )درصد(

 87/0 96/0 04/1 متیونین+سیستین )درصد(

 22/1 37/1 53/1 آرژنین )درصد(

 61/1 76/1 87/1 لوسین )درصد(

 75/0 85/0 94/0 ترئونین )درصد(

 78/0 87/0 28/0 تریپتوفان )درصد(

 88/0 97/0 06/1 والین )درصد(
 0 گرم /3K، 5 1 گرم /E ،6 گرم 3D، 4/14 گرم 12B،6/1 گرم 6B، 6/0 گرم 3B، 2/1 گرم 2B ، 4 گرم 1B ،3/3 گرم A، 72/0 گرم 2/7های مکمل ویتامین شامل ویتامین *

3B ،5 12 گرمB، 2 2 گرمH ،400  گرم  44گرم اکسید روی،  100گرم اکسید منگنز،  64مکمل معدنی شامل  **بود. گرم در کیلو گم مکمل  88/550کولین کلراید و گرم

 گرم در کیلوگرم مکمل بود. 36/767گرم پرمیکس سلنیوم و  8گرم یدات کلسیم،  64/0گرم سولفات مس،  16سولفات آهن، 
 

 

 نتایج

دهد نشان می 2جدول های داده وزن بدن(:عملکرد )افزایش 

های سویه راس از درصد نیاز 140و  120، 110که مصرف سطوح 

های لوسین باعث افزایش وزن باالتری در مقایسه با تیمار شاهد در دوره

و  120(. در دوره پایانی، مصرف سطوح P<05/0آغازین و رشد گردید )

موجب افزایش وزن کمتری در مقایسه با شاهد شد  درصد لوسین 130

(05/0>Pدر حالی .)داری بین تیمارهای که در کل دوره، تفاوت معنی

(.P>05/0آزمایشی برای افزایش وزن مشاهده نشد )
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 گرهای استفاده شده برای بیان ژن.توالی الیگونوکلئوتیدی جفت آغاز. 2جدول 

 نام ژن
Gene name 

 (′3-′5توالی آغازگر )
Primer sequence 

 طول قطعه تکثیری
Length of product (bp) 

 شماره دسترسی
Accession number 

 IGF-1ژن 

 آغازگر رفت
Forward 

 آغازگر برگشت
Reverse 

5'-TGCTCTCAACATCTCACATCTC-3' 
 

5'-TAAGGTAAGCAAACACAGGC-3' 
 

 
217 

 
NM_001004384.2 

 انسولینژن 

 آغازگر رفت
Forward 

 آغازگر برگشت
Reverse 

GTAAGTTCGGACAGGTTCAGC-3'-5' 
 

5'-TACTTAATCCTCCACCATCCC-3' 

 
217 

 
XM_015286579.1 

 

 GAPDHژن 

 آغازگر رفت
Forward 

 آغازگر برگشت
Reverse 

5'-GCAGGAACACTATAAAGGCG-3' 
 

CCCTTGAAGTGTCCGTGTG-3'-5' 

 
189 

 
NM_204305.1 

 

 های گوشتی.عملکرد جوجهبر  اسید آمینه لوسین )درصد نیازهای سویه راس(اثر سطوح مختلف . 3جدول 

سطوح اسید آمینه لوسین 

 )درصد(

 افزایش وزن بدن )گرم(

 روزگی( 42کل دوره )یک تا  روزگی( 42تا  25پایانی ) روزگی( 24تا  11رشد ) آغازین )یک تا ده روزگی(

100 b32/152 b10/580 a86/1480 47/1803 

110 a77/167 a28/646 ab10/1402 58/1851 

120 a18/165 a44/670 b76/1354 11/1817 

130 ab23/162 ab90/639 b48/1342 11/1817 

140 a 26/173 a21/671 a52/1494 56/1886 

P value 014/0 031/0 011/0 605/0 

SEM 112/1 761/1 909/2 953/1 

 مصرف خوراک )گرم( 

100 b27/290 71/1288 86/1480 b6/4307 

110 ab17/296 97/1180 10/1402 a1/5273 

120 c42/272 34/1235 76/1354 b3/4261 

130 a06/308 37/1280 04/1381 a9/5031 

140 a06/311 31/1200 18/1482 b 5/4268 

P value 001/0 238/0 094/0 001/0 

SEM 469/1 047/1 013/1 189/1 

 تبدیل خوراک درصدضریب  

100 a90/1 a23/2 b70/1 b35/2 

110 ab77/1 b84/1 a06/2 a86/2 

120 b64/1 b85/1 ab88/1 b34/2 

130 a90/1 ab00/2 a96/1 a79/2 

140 a80/1 b7/1 b67/1 b26/2 

P value 003/0 005/0 006/0 003/0 

SEM 027/0 045/0 044/0 070/0 
a,b  دارند 50/0در سطح  یداراختالف معنی ستون از نظر آماریهر مقادیر دارای حروف متفاوت در. 
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 روزگی. 42های داخلی در وزن اجزای الشه و اندامبر  اسید آمینه لوسین )درصد نیازهای سویه راس(اثر سطوح مختلف . 4جدول 

a,b  دارند 50/0در سطح  یداراختالف معنی ستون از نظر آماریهر مقادیر دارای حروف متفاوت در. 

 

 .روزگی 42های گوشتی در میزان مواد مغذی سینه جوجهبر  اسید آمینه لوسین )درصد نیازهای سویه راس(اثر سطوح مختلف  .5جدول 

سطوح اسید آمینه 

 لوسین )درصد(

 روزگی 42کیفیت الشه در 

 خاکستر )درصد( )درصد( ماده خشک رطوبت )درصد( چربی )درصد( پروتئین )درصد(

100 b93/87 ab28/4 b75/74 a24/25 c34/6 

110 b16/88 ab36/4 a29/76 b71/23 b90/6 

120 ab19/89 b72/3 b79/74 a21/25 bc68/6 

130 a89/89 b660/3 b30/75 a69/24 a56/7 

140 ab64/88 a86/4 a32/76 b68/23 bc76/6 

P value 048/0 011/0 001/0 001/0 001/0 

SEM 239/0 133/0 172/0 172/0 108/0 
a,b  دارند 50/0در سطح  یداراختالف معنی ستون از نظر آماریهر مقادیر دارای حروف متفاوت در. 

 

و  130در دوره آغازین با مصرف سطوح مصرف خوراک: 

های سویه راس از لوسین میزان مصرف خوراک در درصد نیاز 140

 120که مصرف سطح افزایش پیدا کرد در حالیمقایسه با شاهد 

درصد لوسین موجب کاهش میزان مصرف خوراک گردید 

(05/0>P عدم تأثیر سطح لوسین بر میزان مصرف خوراک در .)

(. در کل دوره، مصرف P>05/0دوره رشد و پایانی مشاهده گردید )

درصد لوسین موجب افزایش میزان مصرف  130و  110سطوح 

 (.P<05/0یسه با سایر تیمارهای آزمایشی شد )خوراک در مقا

های تغذیه شده با سطح : در جوجهضریب تبدیل خوراک

درصد  140و  120، 110درصد لوسین در دوره آغازین،  120

درصد لوسین در دوره پایانی و  140و  100لوسین در دوره رشد، 

درصد لوسین در کل دوره، ضریب تبدیل  140و  120، 100

های آزمایشی بود تر از مقادیر مربوط به سایر تیمارنخوراک پایی

(05/0>P.) 

دهد که اگر نشان می 3جدول های دادهخصوصیات الشه: 

درصد لوسین باعث بیشترین وزن سینه  140چه مصرف سطح 

(. همچنین درصد P<05/0گردید ولی وزن ران را کاهش داد )

درصد نیازهای سویه راس از لوسین  110الشه نیز با مصرف سطح 

(. البته مصرف سایر سطوح لوسین P<05/0باالترین مقدار بود )

ترین باعث تولید وزن الشه بیشتری در مقایسه با شاهد شدند. پایین

درصد لوسین  130روزگی با مصرف  42وزن سنگدان در سن 

ی که تفاوتی بین سایر تیمارهای آزمایشی برابدست آمد در حالی

(. همچنین باالترین وزن کبد P<05/0وزن سنگدان مشاهده نشد )

(. P<05/0درصد مشاهده شد ) 140نیز با مصرف سطح لوسین 

داری بین سایر سطوح لوسین برای وزن کبد وجود تفاوت معنی

نداشت. چربی حفره بطنی نیز با مصرف همه سطوح لوسین در 

تأثیر سطوح لوسین (. عدم P<05/0مقایسه با شاهد کاهش یافت )

 (.P>05/0بر وزن روده مشاهده گردید )

 

سطوح اسید 

آمینه لوسین 

 )درصد(

  روزگی 42های )درصد( در وزن اجزای الشه و اندام 

 چربی محوطه بطنی روده کبد سنگدان ران سینه الشه

100 c28/68 c44/26 a28/27 a24/2 b38/2 82/3 a15/1 

110 a03/71 ab76/28 a84/27 ab17/2 ab60/2 05/4 b88/0 

120 bc70/68 bc04/27 a70/27 ab17/2 b60/2 00/4 b91/0 

130 ab46/70 bc81/27 a67/27 b88/1 b28/2 92/3 b85/0 

140 ab09/70 a99/29 b40/26 ab97/1 a19/3 51/4 b81/0 

P value 015/0 002/0 001/0 047/0 023/0 280/0 002/0 

SEM 327/0 346/0 142/0 046/0 999/0 104/0 033/0 
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 استخراج شده. RNAکیفیت .1تصویر 

 

میزان مواد مغذی گوشت سینه )درصد پروتئین، 

نشان  4جدول های دادهچربی، خاکستر و ماده خشک(: 

درصد لوسین موجب افزایش  130دهد که مصرف سطح می

 120(. مصرف سطوح P<01/0درصد پروتئین و خاکسترگردید )

درصد لوسین باعث کاهش درصد چربی عضله سینه  130و 

(01/0>P و مصرف سطح )درصد لوسین موجب افزایش  120

درصد ماده خشک عضله سینه در مقایسه با شاهد شد 

(01/0>P.) 

در عضله سینه(:  IGF-1)بیان ژن  IGF-1ژن  بیان

 130و  120، 110دهد که مصرف سطوح نشان می 2تصویر 

در عضله سینه  IGF-1درصد لوسین موجب افزایش بیان ژن 

درصد لوسین، باعث  140(. مصرف سطح P<01/0گردید )

ر شاهد در عضله سینه در مقایسه با تیما IGF-1کاهش بیان ژن 

 (.P<01/0شد )

درصد  110مصرف سطوح بافت کبد:  IGF-1بیان ژن 

نیازهای سویه راس اسید آمینه لوسین موجب افزایش بیان ژن 

IGF-1  در بافت کبد شد( 01/0، 2تصویر>P مصرف سطوح .)

در  IGF-1درصد لوسین موجب افزایش بیان ژن  130و  120

درصد در  110بافت کبد به میزان کمتری نسبت به سطح 

درصد  140(. مصرف سطح P<05/0مقایسه با شاهد شد )

گردید  در بافت کبد IGF-1لوسین باعث کاهش بیان ژن 

(01/0>P.) 

بیان ژن انسولین در عضله سینه(: ) بیان ژن انسولین

درصد لوسین موجب افزایش  130و  120، 110مصرف سطوح 

، 2تصویر روزگی شد ) 42ژن انسولین در عضله سینه در  بیان

01/0>P درصد لوسین باعث کاهش  140(. بعالوه، مصرف سطح

بیان ژن انسولین در عضله سینه در مقایسه با تیمار شاهد گردید 

(01/0>P.) 

 110مصرف سطح : بیان ژن انسولین در بافت کبد

بیان ژن انسولین در بافت کبد  درصد لوسین موجب افزایش

درصد  130و  120(. مصرف سطوح P<01/0، 2تصویر گردید )

لوسین، موجب افزایش بیان ژن انسولین در بافت کبد به میزان 

درصد در مقایسه با شاهد شد  110کمتری نسبت به سطح 

(05/0>P مصرف سطح .)درصد لوسین باعث کاهش بیان  140

 (.P<01/0انسولین در بافت کبد گردید ) ژن

سرم:  IGF-1اثرات سطوح متفاوت لوسین بر غلظت 

درصد لوسین موجب افزایش  130و  120، 110مصرف سطوح 

(. مصرف P<01/0سرم در مقایسه با شاهد شد ) IGF-1غلظت 

سرم  IGF-1درصد لوسین باعث کاهش غلظت  140سطح 

 (.P<01/0، 2تصویر گردید )

 بحث

در مطالعه حاضر افزودن لوسین به جیره  :عملکرد رشد

های گوشتی موجب بهبود ضریب تبدیل خوراک و افزایش جوجه

 2018در سال  Erwan مطالعهوزن گردید. این نتایج با 

. این محقق نشان داد که افزودن لوسین به همخوانی داشت

های گوشتی در غذایی جوجهگرم در کیلوگرم جیره  5/0میزان 

شود. به دوره رشد موجب افزایش وزن بدن و درصد الشه می

لوسین بر مکانیسم سیری، کنترل تأثیر ا رسد این بهبود بنظر می

لوسین در  (.3وزن بدن و مصرف کل انرژی بدن مرتبط باشد )

کند و موجب افزایش سنتز پروتئین را تحریک می mTORابتدا 

های های عضالنی و سلولای بدن از جمله سلولهدر تمام سلول

 (.6گردد )بتای لوزالمعده می
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نمودار بیان ژن انسولین در  -dنمودار بیان ژن انسولین در عضله سینه،  -cدر بافت کبد،  IGF-1نمودار بیان ژن  -bدر عضله سینه،  IGF-1نمودار بیان ژن  -a. 2تصویر 

 سرم. IGF-1نمودار غلظت  -eبافت کبد و 
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لوسین : های داخلیالشه و وزن نسبی اندامخصوصیات 

موجب افزایش درصد الشه، ران، سینه و کاهش چربی محوطه 

و  Donatoهای بطنی در مطالعه اخیر گردید. این نتایج با یافته

موافق است. این محققین نشان دادندکه  2007کاران در سال هم

های گوشتی باعث درصد لوسین به جیره غذایی جوجه 5/0افزودن 

لوسین توده چربی را کاهش محتوای چربی بدن گردیده است. 

. وجود (37بخشد )دهد و متابولیسم گلوکز را بهبود میکاهش می

های ان و سینه جوجهلوسین به اندازه کافی باعث رشد عضالت ر

(. این بهبود عمدتاً به دلیل تأثیر لوسین بر 24شود )گوشتی می

ها و بافت چربی در ساخته شدن استرهایی است که جهت ماهیچه

تحریک رشد عضالت و مانع از تجزیه عضالنی مورد استفاده قرار 

م س(. لوسین با افزایش ترشح انسولین، تنظیم متابولی24گیرد )می

ها از کربوهیدرات و چربی م سلولسو چربی و تغییر متابولیگلوکز 

سازی، موجب افزایش محتوای پروتئین بدن و به سمت پروتئین

گردد. انسولین محتوای پروتئین بدن کاهش محتوای چربی بدن می

های سازی در کبد و با واسطه فاکتوررا از طریق تحریک پروتئین

 دهد.رشد شبه انسولین، افزایش می

در مطالعه حاضر، لوسین  میزان مواد مغذی گوشت سینه:

باعث افزایش درصد پروتئین، ماده خشک و کاهش درصد چربی 

 2010و همکاران در سال  Corzo مطالعهعضله سینه شد که با 

موافق است. این محققین گزارش کردند که اسیدهای آمینه 

و کبد  دار باعث افزایش آنابولیسم در عضالت، بافت چربیشاخه

ترین اسید آمینه عنوان قویهگردد و این کار به واسطه لوسین بمی

گیرد. این بهبود به دلیل نقش لوسین در ساختار دار انجام میشاخه

ها توسط باشد. روند سنتز پروتئین در سلولهای بدن میپروتئین

هایی پیام mTORهای گردد. گیرندهتنظیم می mTORکمپلکس 

خارج سلولی )که فعال کننده و یا مهار کننده سنتز  از ترکیبات

احتماالً از  IGF-1کنند. انسولین و پروتئین هستند( را دریافت می

باشند. در بین اسیدهای آمینه های سنتز پروتئین میمحرک

برای سنتز  mTORدار، لوسین نقش مهمی در تحریک شاخه

 (.2پروتئین در ماهیچه دارد )

و انسولین در عضله سینه و کبد:  IGF-1های بیان ژن

و  IGF-1های های گوشتی بیان ژنافزودن لوسین به جیره جوجه

های مهم تنظیم کننده IGFهای انسولین را افزایش داد. هورمون

م گلوکز، سآمینه، متابولیسازی اسیدتحریک رشد، تحریک طویل

ها لول، سنتز پروتئین و تکثیر و تمایز انواع مختلف سDNAسنتز 

 IGF-1(. کبد منبع اصلی تولید و ترشح 37شوند )محسوب می

در بدن به صورت اندوکرین،  IGF-1باشد. فعالیت سرم خون می

تر از پاراکرین مهم . IGF-1(36باشد )پاراکرین و اتوکرین می

IGF-1 (. 5باشد )اندوکرین برای رشد ماهیچه میIGF-1 عنوان به

جذب  IGF-1(. 5باشد )رشد میواسطه مهم فعالیت هورمون 

را تحریک کرده و  DNAگلوکز و اسید آمینه و سنتز پروتئین و 

های تجزیه پروتئین را توسط تارهای عضالنی مشتق از سلول

ها را همچنین تکثیر انوع سلول IGF-1(. 15کند )اقماری مهار می

ها در عضله IGF(. اثرات آنابولیک انسولین و 15کند )تحریک می

 IGF-1(. 28های گوشتی بعد از هچ مشخص شده است )وجهج

ها و ترکیب بدنی است یک تنظیم کننده کلیدی بالقوه رشد جوجه

(25.) 

صورت اندوکرین، پاراکرین و در بدن به IGF-1فعالیت 

اندوکرین و پاراکرینی  IGF-1(. هر دو 33باشد )اتوکرین می

شند. یک ارتباط مثبت توانند در سنتز پروتئین دخالت داشته بامی

اندوکرین و ضریب رشد وجود دارد. همچنین شواهدی  IGF-1بین 

عنوان عضالنی به mRNAIGF-1مبنی بر یک ارتباط مثبت بین 

های های با رشد باال در مدلفاکتور پاراکرین و رشد عضالنی ژنوتیپ

(. مواد مغذی ممکن 23،29ای دیده شده است )ژنتیکی و تغذیه

مستقیم رشد عضالت را از طریق اثر بر فاکتورهای  طوراست به

عنوان تنظیمی کنترل کنند. سیستم عصبی و غدد درون ریز به

کنند، بنابراین نقش مهمی هماهنگ کننده متابولیسم بدن عمل می

. فعالیت هورمون رشد در بدن (18در تنظیم رشد حیوان دارند )

شود های گوشتی با عامل رشد شبه انسولین انجام میجوجه

(7،38 .)IGF-1  یک ژن کاندیدا برای رشد، ترکیب بدن و سوخت

های باشد که منجر به رشد عضله در گونهو ساز چربی در طیور می

عنوان یک تحریک کننده (. لوسین به15،32شود )مختلف طیور می

شود و تجویز خوراکی لوسین موجب ترشح انسولین محسوب می

ن القاء شده شود که سنتز پروتئیافزایش سطوح انسولین سرم می

در سال  Stipanuk(. 27،28کند )با این اسید آمینه را تحریک می

عنوان یک سیگنال غذایی، سنتز پروتئین بیان کرد لوسین به 2007

های ها از طریق مکانیسمهای چربی و سایر سلولرا در سلول

اسید  لوسین تنها(. 21،35کند )مستقل از انسولین تنظیم می

تواند موجب افزایش قند خون می مستقل ازکه  باشدای میآمینه

 کنداز تجزیه پروتئین عضالت جلوگیری میو  انسولین خون شود

کار در نتیجه و این کند لوسین به تولید انرژی کمک می(. 12)

که باعث جذب بیشتر  گیردصورت میتحریک و تولید انسولین 
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جذب  وکز. گلشودهای عضله از گردش خون میگلوکز توسط سلول

 شود.عنوان منبع انرژی استفاده میشده نیز به

دار باعث تسهیل شاخه اسیدهای آمینهانسولین همگام با 

شود تا )بجز تریپتوفان( به داخل عضله می ی آمینهورود اسیدها

که استفاده قرار گیرد. هنگامی برای ساختن بافت عضالنی مورد

االترین میزان ب)شوند لوسین در عضالت اسکلتی تجزیه می

این  شود ومیآالنین و گلوتامین  تبدیل بهاکسیداسیون را دارد(، 

(. 12) در نگهداری تعادل قند خون مهم هستندی آمینه اسیدها

در نتیجه فسفوریله شدن  mTORلوسین از راه فعال کردن 

ن ( یا هماP70S6Kکیناز ) S6کیلو دالتونی  70پروتئین ریبوزومی 

S6K1 ترجمه  منجر به آغازmRNA گردد و سنتز پروتئین می

در  mTORلوسین از راه تحریک نشانه پردازی  (.17)

های اورکسیژنیک )اشتها آور( هیپوتاالموس به ویژه در ناحیه نورون

ف ، مصرآگوتیژن پروتئین وابسته به و  yبیان کننده نوروپپتید 

 (.9دهد )کاهش میخوراک را 

در  mTORپردازی به جز لوسین اسید آمینه دیگری نشانه

 2010ر سالدو همکاران  Corzo (.1کند )هیپوتاالموس را تنظیم نمی

دار این قابلیت را دارند تا باعث ثابت کردند که اسیدهای آمینه شاخه

ر به افزایش آنابولیسم در عضالت، بافت چربی و کبد گردند و این کا

گیرد. لوسین ترین اسید آمینه انجام میان قویعنوواسطه لوسین به

یک اثر قابل توجه بر چرخه پروتئین اعمال کرده و قادر است 

ایش دهد. کاتابولیسم اسیدهای آمینه از قبیل والین و ایزولوسین را افز

این اثر با دخالت غیر مستقیم از طریق کاهش فعالیت یک آنزیم 

شود و نتیجه آن ایجاد می مسئول کاتابولیسم این اسیدهای آمینه

(. لوسین فسفوریله شدن 11کاهش غلظت اسیدهای آمینه بدن است )

mTOR کند و باعث را به یک روش اختصاصی در سلول تحریک می

فاکتور آغازگر  و S6kinase-1فسفوریله شدن پروتئین ریبوزومی 

شکیل تو بنابراین  4E-binding protein-1ترجمه یوکاریوتیک 

 گردد.غازگر ترجمه میمجموعه آ

تواند باعث مهار تجزیه همچنین می mTORفعال شدن 

های دخیل در اتوفاژی و سایر پروتئین داخل سلولی از راه مکانیسم

 2007و همکاران در سال  Corzo(. 13مسیرهای ناشناخته گردد )

عنوان هدار بمینه شاخهآنقش اسیدهای گزارش کردند که 

مشخص است  یا قابلیت دسترسی کامالًهای مواد مغذی سیگنال

توسط کبد  های حیوانیمینه در اکثر گونهآچرا که این اسیدهای 

ن بیان کردند یهمچنین این محقق شود.به مقادیر کمی برداشت می

و  Bruhat. شودتحریک ترشح انسولین می موجبلوسین که 

گزارش کردند که اثرات تنظیمی لوسین  2009همکاران در سال 

بیان ژن ممکن است توسط فاکتورهای نسخه برداری )شامل بر 

ناحیه بازی لوسین، فاکتورهای زیپ کننده، فاکتورهای فعال کننده 

( CCAATبرداری و پروتئین تقویت کننده اتصال نسخه

تواند از گری شود. همچنین اثرات تنظیمی لوسین میمیانجی

خ اسید های تنظیمی اختصاصی )شامل عناصر پاسطریق توالی

های چندگانه( در آمینه، عناصر پاسخ حساس به خوراک و جایگاه

ژن پروموتور و عناصر متمایز از عناصر پاسخ اسید آمینه یا عناصر 

 گری گردد.پاسخ حساس به خوراک نیز میانجی

-لامطالعه حاضر بیانگر آن است که مکمل گیری: نتیجه

را  نسولینژن ا mRNAو بیان  IGF-1ژن  mRNAلوسین، بیان 

افزایش  308های گوشتی نر سویه راس در عضله سینه وکبد جوجه

نسولین، از طریق تحریک و ا IGF-1دهد. افزایش تولید می

موجب افزایش سنتز پروتئین در عضالت و کبد  mToRکمپلکس 

شده و در نتیجه افزایش وزن عضله سینه و الشه و بهبود 

طه بطنی( را به خصوصیات و کیفیت الشه )کاهش چربی محو

 دنبال دارد.
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Abstract 
BACKGROUND: Leucine is one of the subgroups of amino acids, which play an important role in the anabolism of 

muscles, adipose tissue, and the liver by stimulating insulin secretion. 

OBJECTIVES: Effects of different levels of leucine were investigated on carcass yield, characteristics, and quality, and 

expression of insulin-like growth factor (IGF-1) and insulin genes in male broilers. 

METHODS: Five levels of L-leucine (100, 110, 120, 130, and 140 % of Ross strain requirements) were tested with 250 

male one-day-old chicks in a completely randomized design with five treatments and five replicates (containing 10 

chicks each). On day 42 of their age, the blood samples of two birds from each replicate (10 birds per treatment) were 

taken to determine serum IGF-1 gene expression. Subsequently, these birds were slaughtered for analysis of carcass 

characteristics and quality, and collecting the samples of liver and breast for expression of IGF-1 and insulin genes. 

RESULTS: Body weight increased by consumption of 140 % of leucine as compared to 100 %. Reduction in feed 

conversion ratio was observed by feeding 140 % of leucine level. The IGF-1 gene expression of breast and liver 

increased by 110 % of leucine level. Moreover, feeding 110 % of leucine level caused a higher expression of insulin 

gene in breast and liver. Consumption of 130 % of leucine improved the meat protein, fat, and ash contents. 

Furthermore, consumption of 110 % of leucine increased the serum IGF-1 concentration. 

CONCLUSIONS: Consumption of leucine in broiler diets was found to increase the expression of IGF-1 and insulin 

genes and consequently, improve the performance and carcass quality. It also decreased the abdominal fat in broiler 

chickens.  
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Oligonucleotide primer pairs used for gene expression. 

Table 2. Effect of different levels of leucine (% of Ross 308 requirments) on the performance of broilers. 

Table 3. Effect of different levels of leucine (% of Ross 308 requirments) on carcass traits and internal organs in broilers with 42 

days of age. 

Table 4. Effect of different levels of leucine (% of Ross 308 requirments) on nutrient contents of breast in broilers with 42 days of 

age. 
Figure 1. The quality of extracted RNA. 

Figure 2. a- IGF-1 gene expression chart in breast muscle, b- IGF-1 gene expression chart in liver tissue, c- Insulin gene expression 

chart in breast muscle, d- Insulin gene expression chart in liver tissue, and e-diagram Serum IGF-1 concentration. 
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