
[Type text] 

 

 1 

 از خوراک های گوشتی محرومیستئین بر مصرف خوراک جوجهجنمرکزی تزریق  اثر

 

 2، رضا بهمرام2علی مجتهدین ،2میرداریوش شکوری، 1نژادمعصومه رستم

 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام گروه علوم دامی دانشگاه محقق ادبیلی -1

 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی -2

 

 (mdshakouri@uma.ac.ir)  رابط رایانامه نویسندهآدرس 

 

 خالصه

های بررسی اثرات تزریق داخل بطن مغزی جنیستئین بر مصرف خوراک جوجهآزمایش با هدف این 

 هدر قالب طرح کاماًل تصادفی ب نر جوجه گوشتیقطعه  03 .شدآب و خوراک انجام  یتمحرومتحت گوشتی 

و کانول راهنما در بطن جانبی  سه هفتگی جراحی شدها در سن جوجه .ختصاص یافتنداتکرار  6تیمار و  5

ساعت از  6ها به مدت جوجهقبل از اعمال تیمارها ی بهبودی، کاشته شد. پس از یک هفته دورهآنها راست 

میکروگرم  2و  1، 5/3عبارت بودند از شاهد، شاهد شم و دزهای تیمارها آب و خوراک محروم شدند. 

 های انفرادی منتقل شده وپرندگان به قفس ازای هر کیلوگرم وزن بدن. پس از اعمال تزریق، جنیستئین به

، 03، 63، 03های بالفاصله آب و خوراک تازه در اختیارشان قرار گرفت و مصرف تجمعی خوراک در زمان

ی ن در همهجنیستئیمیکروگرم  2تزریق  ،نتایجمطابق دقیقه پس از تزریق اندازه گیری شد.  183و  123

دقیقه پس از تزریق به طور  123و  03، 03های جنیستئین در زمانمیکروگرم  1و تزریق  های آزمایشیزمان

مصرف خوراک  .(P<35/3) را کاهش دادمصرف تجمعی خوراک در مقایسه با شاهد و شاهد شم داری معنی

صرف میش سطح جنیستئین تزریقی به طور کلی با افزاجنیستئین قرار نگرفت. میکروگرم  5/3تحت تأثیر 

  . به طور خطی کاهش نشان دادها جوجهتجمعی خوراک 
 

 نر گوشتی یخوراک، جوجهتجمعی جنیستئین، مصرف  :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

شود که به عنوان های گوشتی امروزی باعث تجمع بیش از حد چربی احشایی میی خوراک در جوجهمصرف آزادانه

در مرغان مادر نیز مصرف زیاد خوراک باعث تجمع چربی و نامطلوب شدن ترکیب بدن، [. 5شود ]نظر گرفته میضایعات در 

های تنظیم مصرف خوراک در طیور بدین ترتیب مکانیسم. [11] شودمشکالت مربوط به پا و کاهش بازده تولید مثلی می

یگر دشود که با تعامل با یکای تنظیم میو محیطی پیچیده های مرکزیاشتها از طریق سیگنال. مورد توجه قرار گرفته است

هایی را از روده، پانکراس، کبد و بافت چربی و همچنین از هیپوتاالموس سیگنال. [23کنند ]مصرف خوراک را تنظیم می

شده میزان  های تلفیق. سپس این سیگنال[11کند ]های دیگر مغز دریافت کرده و این اطالعات را با هم ادغام میبخش

جاور ی کمانی، م. هستهدننمایمینظیم را ت ایرفتار تغذیه ی خودها هم به نوبهاین وتنظیم  نوروپپتیدهای مرکزی راترشح 

هایی است که کند و شامل دو گروه از نورونی اصلی هیپوتاالموس است که مصرف خوراک را تنظیم میبطن سوم، منطقه
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کنند را رها می 2(AGRPو پپتید وابسته به آگوتی ) Y (NPY)1هایی که نوروپپتید نورون کنند؛ای را کنترل میرفتار تغذیه

را  0(POMCهایی که نوروپپتید ضد اشتهای پرواپیومالنوکورتین )شود و همچنین نورونکه باعث افزایش مصرف خوراک می

آسیب به هیپوتاالموس میانی باعث افزایش مصرف خوراک  های پرندگان نیزمشابه با پستانداران، در گونه [.23کنند ]آزاد می

 [. 0شود ]ی هیپوتاالموس جانبی مصرف خوراک کم میکه به دنبال آسیب به ناحیهشود، در حالیمی

[ و 1ها ]ها، لیگنانشامل ایزوفالون غیراستروئیدیهای ی چندین گروه از استروژنها دربردارندهفیتواستروژن

ترین منبع غذایی ی سویا فراواندانه ند.ی گیاهی توزیع شده اای در سلسلهطور گستردهکه به ندسته[ 13ها ]کومستان

های مشتق شده ایزوفالون. [15گرم در کیلوگرم وزن تر گزارش شده است ] 183ها است که مقدار ایزوفالون آن تا ایزوفالون

جنیستین، دیدزین و گلیسیتین یا به شکل آزاد و یا آگلیکون شامل های قطبی شامل ی سویا به صورت بتا گلوکوزیداز دانه

های استروژنی اتصال ها اثر استروژن را تقلید کرده و به گیرندهایزوفالون. [11جنیستئین، دیدزئین و گلیستئین وجود دارند ]

ترین استروژن اندوژن یعنی خالف قویبر  .[12کنند ]ی استروژن عمل میهای انتخابی گیرندهیابند و مانند تعدیل کنندهمی

ی دهشود، جنیستئین، دیدزئین و اکوئل به گیرنهای استروژنی آلفا و بتا با میل یکسان متصل میاسترادیول که به گیرنده

 ی پروتئینترین منبع تامین کنندهی سویا مهمبا توجه به این که کنجاله .[0دهند ]استروژنی بتا تمایل بیشتری نشان می

اضر لذا تحقیق ح ،و از آنجایی که مکانیسم اثر جنیستئین بر مصرف خوراک ناشناخته است طیور تجاری است خام در جیره

 به منظور بررسی اثر جنیستئین بر مصرف خوراک انجام گرفت.
 

 

 هامواد و روش .2

 5( با CRDدر قالب یک طرح کامالً تصادفی ) 038قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس  03این تحقیق با 

پرورش یافتند. های تجاری و تحت شرایط استاندارد توسط جیرههفته به صورت گروهی  0ها به مدت جوجه. شدتکرار انجام  6 و تیمار

( و زایالزین mg/kg03با تزریق داخل عضالنی کتامین )پرندگان  ها برای عمل جراحی آماده شدند.جوجهسه هفتگی سن در 

(mg/kg1بی ) انول در دستگاه، ک سر . پس از تثبیتشدندقرار داده  سپس از طرف سر در دستگاه استریوتاکس .نددشهوش

نسبت  AP=6.7mmدر داخل بطن جانبی راست و با مختصات  mm16 و به طول  20ی راهنمای فوالدی ضد زنگ شماره

شود. کانول راهنما با از سطح سخت شامه قرار داده می H=3.5-4.5mmنسبت به خط میانی و  L=0.7mmرگما و به ب

د.  از یک درپوش کانول که از سیم شاستفاده از سه عدد پیچ فوالدی ضد زنگ و سیمان دندان پزشکی در جمجمه ثابت 

ها یا مسدود جلوگیری از ورود عوامل عفونی به درون بطن، جهت بودهم طول کانول راهنما  و دقیقاً 11ارتودنسی شماره 

ترا ز اکسی ت. برای جلوگیری از عفونت محل برش ادشنخاعی در فواصل بین تزریقات استفاده -شدن ویا خروج مایع مغزی

. دش به صورت داخل عضالنی به حیوان تزریق لینکواسپکتینسی سی آنتی بیوتیک  5/3همچنین  .گردیداستفاده سایکلین 

ی بهبودی را سپری کردند. قبل از شروع تزریق روز دوره 1های انفرادی منتقل شده و ها به قفسپس از پایان عمل جوجه

ن شده و بر اساس وزن بدن به یوزتها در روز آزمایش جوجهساعت از آب و خوراک محروم شدند.  6ها به مدت جوجه

 های آزمایشیتیمار .ها مشابه بودجوجههای مختلف آزمایشی تقسیم شدند، طوری که در هر گروه میانگین وزن بدن گروه

میکروگرم جنیستئین به  2و  1، 5/3درصد دی متیل سولفوکسید در محلول نمکی(،  13شامل شاهد، شاهد شم )محلول 

سرم  %03دی متیل سولفوکسید و  %13محلول لمان( در ها بود. جنیستین )شرکت مرک، آازای کیلوگرم وزن بدن جوجه

. . تزریقات با استفاده از سرنگ همیلتون انجام شددارو تزریق شد µl5ازای هر کیلوگرم وزن بدن به  .فیزیولوژی حل شد

                                                 
1 - Neuropeptide Y  
2 - Agouti- related peptide 
3 - Pro-opiomelanocortin 
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بود، آب و ای که تعبیه شده خوری ویژهخوری و دانها به قفس انفرادی منتقل شده و در آببالفاصله پس از تزریق جوجه

گیری مصرف خوراک مقدار مشخصی از جیره وزن شده و در شروع آزمایش برای اندازه. خوراک تازه در اختیارشان قرار گرفت

ی خوراک وزن شد و باقی مانده 183و  123، 03، 63، 03های ها داده شد. سپس در هر یک از زمان)زمان صفر( به جوجه

. محاسبه گردید[ 11]( 50.7BWبر اساس وزن متابولیکی ) و نیز ساس وزن بدنبر ا بدین ترتیب مصرف تجمعی خوراک

ای دانکن ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین SASها با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه آماری داده

  صورت گرفت. 
 

 

 نتایج و بحث           .3

نتایج حاصل از تزریق داخل بطن مغزی جنیستئین بر مصرف تجمعی خوراک بر اساس وزن بدن و وزن متابولیکی در 

داری در مصرف تجمعی خوراک بر اساس وزن هیچ تفاوت معنیها دادهنشان داده شده است. بر اساس این  2و  1جداول 

نشد. همچنین روند مشابهی از اثر تیمارهای آزمایشی بر  بدن و وزن متابولیکی بین گروه شاهد و گروه شاهد شم مشاهده

میکروگرم  2تزریق های مورد مطالعه دیده شد. مصرف تجمعی خوراک بر اساس وزن بدن و یا وزن متابولیکی در زمان

دز همچنین (. P<35/3داری کاهش داد )های آزمایشی مصرف تجمعی خوراک را به طور معنیی زمانجنیستئین در همه

داری دقیقه پس از تزریق به طور معنی 123و  03، 03های مصرف تجمعی خوراک را در زمانمیکروگرم جنیستئین نیز  1

جنیستئین به طور میکروگرم  5/3(. مصرف تجمعی خوراک با تزریق P<35/3کم کرد )در مقایسه با شاهد و شاهد شم 

به صورت وابسته به دز مصرف تجمعی خوراک را کاهش داد و داری تحت تاثیر قرار نگرفت. جنیستئین از نظر عددی معنی

جنیستئین( به  %1/08ایزوفالون )حاوی  mg/kg 23و  13 تری اعمال کرد. افزودنتر و قویدز باالتر اثر مهاری طوالنی

 باعث کاهش مصرف mg/kg 23های گوشتی، مصرف خوراک را افزایش داد در حالی که سطوح باالتر از ی جوجهجیره

ی خوراک را افزایش جنیستئین به جیره، میانگین مصرف روزانه mg/kg 83تا  23[. به طور مشابه افزودن 6خوراک شد ]

 mg/kg[. همچنین گزارش شده است مصرف 16( مصرف خوراک را کم کرد ]163و  mg/kg 023داد ولی دزهای باالتر )

آید که احتماالً [. از این نتایج چنین بر می0در موش صحرایی کاهش داد ] %11جنیستئین مصرف خوراک را تا  1533

ژنی های استروکند که به مغز رفته و بر گیرندهاستفاده از دزهای باالتر جنیستئین، سطوحی از این ماده در سرم ایجاد می

افزایش مصرف خوراک مشاهده شده در پی استفاده از سطوح پایین شود. اثر کرده و باعث کاهش مصرف خوراک می

های میکروبی [. زیرا این کلونی8شود ]های مضر روده نسبت داده میجنیستئین به تاثیر مثبت این ماده در کاهش میکروب

[. 10د ]دهنا کاهش میهای اپیتلیال روده صدمه زده و اشتهای پرنده رکنند که به سلولترکیبات سمی و گازهایی تولید می

هنگامی که ضد یول منجر به کاهش مصرف خوراک شد. برداری شده، تزریق داخل بطن مغزی استرادهای تخمداندر رت

ترادیول بر ی اسها تزریق شد، اثر مهار کنندهی استروژنی بتا به همراه استرادیول به این رتالیگو داکسی نوکلئوتید گیرنده

در هیپوتاالموس [. 10شود ]ی بتا انجام میی گیرندهرفت. بنابراین اثر ضد اشتهایی استروژن به واسطهمصرف خوراک از بین 

های ضد اشتهای استرادیول نورون[. 18]ی کمانی وجود دارد ی پری اپتیک میانی و هستهآلفا و بتا در ناحیه یهر دو گیرنده

[. با توجه به ماهیت استروژنی جنیستئین و میل انتخابی این 1] کندمیی کمانی تحریک پرواپیومالنوکورتین را در هسته

 ی استروژنی بتا اثر کرده ورسد جنیستئین نیز در هیپوتاالموس بر گیرنده[، به نظر می0ی استروژنی بتا ]ترکیب به گیرنده

ازی ی آزاد سنوکورتین به واسطههای پرواپیومالای مشابه با استرادیول باعث کاهش مصرف خوراک شده است. نورونبه شیوه

مطالب این [. از 2کنند ]ی قوی بر مصرف خوراک و ذخایر انرژی اعمال میهورمون محرک آلفا مالنوسیت اثر مهار کننده
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در اثر مهار کنندگی جنیستئین بر مصرف  1و  0های مالنوکورتین شود که سیستم مالنوکورتین و گیرندهچنین استنباط می

  .دارند خوراک دخالت

 
 
 
 
 
 
 

ه های گوشتی نر سویخوراک جوجهبر مصرف تجمعی )میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن( اثر تزریق مرکزی جنیستئین  -1جدول

 های مختلف )دقیقه(( در زمانبدنوزن ازای کیلوگرم به  بر حسب گرم) 303راس 

 زمان 

 تیمار

03 63 03 123 183 

 a13/20 ab08/25 a15/01 a11/01 a10/08 شاهد

 a31/20 a10/28 a53/00 a21/06 a62/00 شاهد شم

 ab80/23 a13/03 a23/00 a05/05 a51/00 5/3جنیستئین

 bc82/16 bc11/21 b51/25 b21/28 ab66/02 1جنیستئین

 c13/10 c10/18 b01/21 b00/21 b26/03 2جنیستئین
SEM 101/1 828/1 005/1 881/1 031/2 

 P 3330/3 3310/3 3313/3 3330/3 3155/3ارزش 

a-cی وجود اختالف معنیها در هر ستون نشانه: حروف متفاوت برای میانگین( 35/3دار است>P.) 

ه های گوشتی نر سویجوجهبر مصرف تجمعی خوراک )میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن( اثر تزریق مرکزی جنیستئین  -2جدول

 های مختلف )دقیقه(( در زمانوزن متابولیکیازای کیلوگرم به  بر حسب گرم) 303راس 

 زمان

 تیمار

03 63 03 123 183 

 a36/28 ab51/01 a51/08 a21/12 a11/11 شاهد

 a10/28 a00/01 a88/13 a10/11 a06/18 شاهد شم 

 ab21/25 a23/06 a21/13 a65/10 a11/18 5/3جنیستئین

 bc55/23 bc56/26 b13/01 b12/01 ab81/00 1جنیستئین

 c10/16 c61/22 b81/26 b10/20 b32/01 2جنیستئین
SEM 111/1 110/2 210/2 211/2 131/2 

 P 3331/3 3311/3 3336/3 3330/3 3100/3ارزش 

a-cی وجود اختالف معنیها در هر ستون نشانه: حروف متفاوت برای میانگین( 35/3دار است>P.) 

 

 

 گیری کلینتیجه           .4
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های گوشتی نر  به صورت خطی باعث کاهش مصرف تزریق سطوح افزایشی جنیستئین به داخل بطن مغز جوجه 

)تا سه ساعت پس از تزریق( تر طوالنیتر و شود. پاسخ سطوح باالی جنیستئین در این خصوص قویتجمعی خوراک می

  گیرد.صورت می
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ABSTRACT 
The study was conducted to investigate the effect of intracerebroventricular (ICV) injection of Genistein on 

feed intake of broilers deprived of feed and water. A total of 30 Ross 308 male broiler chicks were allocated to 

5 treatments and 6 replicates by employing a completely randomized design. At three weeks of age, the surgery 

was performed on broilers and guide cannula was implanted into their right lateral cerebral ventricle. After one 

week recovery, the chicks were deprived of water and feed for 6 hours prior applying the treatments. Treatments 

were control, sham control and 0.5, 1 and 2 µg Genistein per kg of bird’s body weight. The birds were returned 

into individual cages to measure their cumulative feed intake at 30, 60, 120 and 180 min after injection 

following free access to feed and water. According to the results, compared with control and sham control, ICV 

injection of 2 µg Genistein significantly (p<0.05) reduced cumulative feed intake in all experimental times, 

while 1 µg Genistein significantly (p<0.05) reduced the cumulative feed intake at 30, 90 and 120 min post- 

injection. Feed intake was not affected by 0.5 µg Genistein. In overall, cumulative feed intake of broilers was 

linearly decreased by increased levels of injected Genistein.  
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