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 خالصه

های تزریق داخل بطن مغزی جنیستئین بر مصرف آب جوجه این مطالعه به منظور بررسی اثر

ب ال، در ق033سویه راس  گوشتیخروس جوجه  قطعه 03از  .گوشتی محروم از آب و خوراک انجام گرفت

و کانول  هوش شدهبیها جوجه ،سه هفتگیسن در  .تکرار استفاده شد 6ار و تیم 5طرح کامالً تصادفی با 

ساعت از  6ها به مدت ی بهبودی، جوجهکاشته شد. پس از یک هفته دورهآنها راهنما در بطن جانبی راست 

کیلوگرم وزن زنده هر به ازای جنیستئین  میکروگرم 2و  1، 5/3آب و خوراک محروم شدند. سپس دزهای 

های انفرادی منتقل شده و بالفاصله آب و خوراک تازه در اختیارشان قرار تزریق شد. پرندگان به قفس آنها

. قیقه پس از تزریق اندازه گیری شدد 133و  123، 03، 63، 03های گرفت و مصرف تجمعی آب در زمان

یسه با شاهد و شاهد دقیقه پس از تزریق در مقا 03میکروگرم جنیستئین در  2نتایج نشان داد که تزریق 

اثر . (P<35/3) کاهش دادداری طور معنیازای وزن بدن و وزن متابولیکی به به مصرف تجمعی آب را شم 

 شد.  دقیقه پس از تزریق مشاهده 63تا فقط ها جوجهجنیستئین تزریقی به بطن مغز 
 

 جنیستئین، مصرف آب، جوجه گوشتی: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 

ریزی حاد یا کم سخ فیزیولوژیکی به کاهش حجم مایع خارج سلولی است، مانند آنچه که در خونمصرف آب یک پا

اگرچه سطوح مصرف خوراک و آب اغلب  .[4] افتدمیشدن آب سلولی که طی محرومیت طوالنی مدت از آب اتفاق 

تزریق داخل وریدی، داخل بطن  [. 2ها بر مصرف آب و خوراک مستقل از هم است ]همبسته هستند، اما اثر برخی هورمون

مصرف آب موثرتر  ءشود. تزریق مرکزی در القاباعث تحریک مصرف آب می IIمغزی و داخل هیپوتاالموسی آنژوتنسین 

کاهش حجم مایع  .[4] دارددر داخل سیستم عصبی مرکزی قرار  IIاست، احتماالً به این دلیل که محل عمل آنژیوتنسین 

( شده که منجر به تشکیل Juxtaglomerularهای نزدیک گلومرولی )ازی رنین از سلولخارج سلولی موجب آزاد س

-ی گیرندهشود که به واسطهمصرف آب به دلیل هیدراتاسیون تصور می .[4،4] شودنزیم مبدل میتوسط آ IIآنژوتنسین 

 .[4] کندمصرف آب کمک  نیز ممکن است به این نوع IIشود، اما آنژیوتنسین های اسمزی هیپوتاالموس انجام می

های استروژنی در برخی از نواحی عصبی مرتبط وجود گیرنده. همی در تنظیم مصرف مایعات داردنقش م استرادیول

ی پاراونتریکوالر موید این حقیقت است که و هستهی پری اپتیک، سپتوم با کنترل مصرف آب مثل هیپوتاالموس، ناحیه

های نشان داد که موشآب اولین مطالعات در خصوص اثر استروژن بر مصرف  [.6کند ]می استرادیول مستقیماً بر مغز اثر
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نشان دادند . مطالعات بعدی [3] خورندهای صحرایی نر مینسبت به موشکمتری آب  ،صحرایی ماده تحت شرایط یکسان

جنیستئین از جمله . [0]د یابکاهش می %3-13رفتار فحلی ل سیکل فحلی نوسان داشته و در پی که مصرف آب در طو

شود. هدف از انجام این آزمایش بررسی های گیاهی بوده که در سویا و محصوالت فرعی آن به وفور یافت میفیتواستروژن

  باشد.تی میشهای گوتأثیر مرکزی جنیستئین سویا بر مصرف تجمعی آب جوجه خروس
 
 

 هامواد و روش .2

 

 5( با CRDدر قالب طرح کاماًل تصادفی ) 033تجاری راس  یوشتی سویهگخروس قطعه جوجه  03این تحقیق با 

ساعته  20 یدوره نورطی پرورش . هفته به صورت گروهی پرورش یافتند 0ها به مدت . جوجهشدتکرار انجام  5 و تیمار

در  .ی تجاری بودها یک جیرهخوراک مصرفی آن .ها دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتندو در این مدت جوجه اعمال شد

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

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

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

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

انول که د.  از یک درپوش کشراهنما با استفاده از سه عدد پیچ فوالدی ضد زنگ و سیمان دندان پزشکی در جمجمه ثابت 

ها یا ، جهت جلوگیری از ورود عوامل عفونی به درون بطنبودهم طول کانول راهنما  و دقیقاً 14از سیم ارتودنسی شماره 

ز . برای جلوگیری از عفونت محل برش اشدنخاعی در فواصل بین تزریقات استفاده -مسدود شدن ویا خروج مایع مغزی

به صورت داخل عضالنی به حیوان  لینکواسپکتینسی سی آنتی بیوتیک  5/3ن همچنی. گردیداستفاده اکسی تترا سایکلین 

ی بهبودی را سپری کردند. روز دوره 4های انفرادی منتقل شده و ها به قفسجوجه جراحی،  . پس از پایان عملتزریق شد

ها وزن شده و بر اساس جهدر روز آزمایش جوساعت از آب و خوراک محروم شدند.  6ها به مدت قبل از شروع تزریق جوجه

 .ها مشابه بودجوجهمیانگین وزن بدن تیماری، های مختلف آزمایشی تقسیم شدند، طوری که در هر گروه وزن بدن به گروه

 2و  1، 5/3 درصد دی متیل سولفوکسید در محلول نمکی(، 13شاهد، شاهد شم )محلول  های آزمایشی شاملتیمار

دی متیل  %13محلول جنیستین )شرکت مرک آلمان( در  ها بود.یلوگرم وزن بدن جوجهبه ازای ک جنیستئینمیکروگرم 

تزریقات با استفاده از . دارو تزریق شد µl5ازای هر کیلوگرم وزن بدن به  .سرم فیزیولوژی حل شد %03سولفوکسید و 

-خوری ویژهخوری و دانو در آب ها به قفس انفرادی منتقل شده. بالفاصله پس از تزریق جوجهسرنگ همیلتون انجام شد

مقدار مشخصی تجمعی آب، گیری مصرف برای اندازه. ای که تعبیه شده بود، آب و خوراک تازه در اختیارشان قرار گرفت

، 03، 63، 03های ها داده شد. سپس در هر یک از زمانن شده و در شروع آزمایش )زمان صفر( به جوجهیوزآب سالم ت

 وزن متابولیکیو  بر اساس وزن بدنآب وزن شد و بدین ترتیب مصرف تجمعی آب مصرفی ی دهباقی مان 133و  123

(50.7BW[ )5 ]رویه های به دست آمده از برای تجزیه آماری داده محاسبه گردید.ها جوجهGLM  نرم افزار آماریSAS  

  ای دانکن استفاده شد. ون چند دامنهها از آزمو برای مقایسه میانگینشد استفاده بر اساس طرح آزمایشی تصادفی 

 
 

 نتایج و بحث3
 

های به دست آمده از تزریق داخل بطن مغزی جنیستئین بر مصرف تجمعی آب بر اساس وزن بدن و وزن داده

داری در مصرف تجمعی آب بر ارائه شده است. مطابق اطالعات این جداول هیچ تفاوت معنی 2و 1متابولیکی در جداول  

بدن و وزن متابولیکی بین گروه شاهد و گروه شاهد شم مشاهده نشد. اثر تیمارهای آزمایشی بر مصرف تجمعی  اساس وزن
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میکروگرم جنیستئین به ازای کیلوگرم  2  استفاده از آب بر اساس وزن بدن و وزن متابولیکی روند مشابهی را دنبال کرد.

 )در مقایسهدقیقه  63و )در مقایسه با شاهد(  03های در زمانداری به طور معنی را مصرف تجمعی آبها وزن بدن جوجه

 
های گوشتی سویه خروس جوجهبر مصرف تجمعی آب  )میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن( اثر تزریق مرکزی جنیستئین  -1جدول

 های مختلف )دقیقه(وزن بدن( در زمانازای کیلوگرم لیتر به میلیبر حسب ) 303راس 

 زمان

 تیمار

03 63 03 123 133 

 a02/05 ab23/06 02/43 00/53 15/40 شاهد

 a24/20 ab63/06 36/51 46/53 66/64 شاهد شم

 a44/06 a23/50 53/60 43/61 30/60 5/3جنیستئین

 a40/02 a45/51 43/65 15/45 35/01 1جنیستئین

 b43/16 b30/23 05/53 42/53 13/44 2جنیستئین
SEM 045/0 045/5 003/0 030/0 452/13 

 P 3344/3 3432/3 5644/3 6564/3 4433/3ارزش 

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

 

های گوشتی جوجه خروسبر مصرف تجمعی آب )میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن( اثر تزریق مرکزی جنیستئین  -2جدول

 های مختلف )دقیقه(( در زمانوزن متابولیکیازای کیلوگرم لیتر به میلیبر حسب ) 303سویه راس 

 زمان

 تیمار

03 63 03 123 133 

 a35/42 ab03/40 50/53 43/41 61/33 شاهد

 a11/06 ab03/45 33/64 53/42 03/40 شاهد شم

 a06/45 a34/66 31/44 04/44 00/30 5/3جنیستئین

 a44/00 a43/62 40/40 23/01 41/113 1جنیستئین

 b21/23 b10/04 05/62 55/41 50/03 2جنیستئین
SEM 041/0 400/4 451/11 610/12 105/10 

 P 3301/3 3460/3 6101/3 4104/3 5336/3ارزش 

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

داری در مصرف تجمعی آب ختالف معنیا (.P<35/3بعد از تزریق کاهش داد )یکروگرم( م 1و  5/3با سطوح تزریقی 

تزریق جنیستئین باعث کاهش مصرف خوراک نیز  میکروگرم جنیستئین با شاهد و شاهد شم مشاهده نشد. 1و  5/3در اثر 

(. بنابراین این امکان وجود دارد که کاهش مصرف آب به دلیل کاهش در مصرف خوراک گزارش نشده استها شد )داده

مصرف آب را کم کرد؛ در حالی که مصرف  ،تا یک ساعت پس از تزریقآن هم و میکروگرم جنیستئین  2باشد. تنها دز 

نابراین ممکن است اثر . بداری کاهش یافتبه طور معنیمیکروگرم جنیستئین  2و  1خوراک به دنبال تزریق دزهای 

یول به های حاصل از تزریق استرادجنیستئین بر مصرف آب مستقل از اثرش بر مصرف خوراک باشد. این نتیجه با یافته

. در این مطالعه به دنبال تزریق استرادیول مصرف آب و خوراک به صورت مستقل از هم [2ی هندی مطابقت دارد ]خوکچه

در موش صحرایی نیز گزارش شود. که استرادیول باعث حفظ آب بدن میه شد نشان داد ی هندیخوکچهدر کاهش یافت. 
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مایعات بدن، نیاز بدن به  ءبنابراین ممکن است افزایش ابقا[. 11یابد ]شده است که میزان ادرار در زمان فحلی کاهش می

ازوپرسین پالسما و هیپوفیز با آب را کاهش دهد و در نتیجه مقدار مصرف آب کاهش یابد. در موش صحرایی سطوح و

. استرادیول با افزایش سطح وازوپرسین منجر به [1،12] تخمدان برداری کاهش و به دنبال تزریق استروژن افزایش یافت

. گزارش شده است که جنیستئین نیز سطح وازوپرسین را در موش صحرایی افزایش [2] شودافزایش حفظ آب بدن می

کن است جنیستئین با افزایش سطح وازوپرسین و به دنبال آن افزایش حفظ آب بدن، نیاز بدن به بنابراین مم [.13] هدمی

 آب اضافی را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش مصرف آب شود

 

 گیری کلینتیجه   .4
 

. باشددر پاسخ به تزریق مرکزی جنیستئین، وابسته به دز مصرفی آن می وشتیگخروس  مصرف تجمعی آب جوجه 

 دقیقه بعد از تزریق مرکزی آن قابل مشاهده است.  63اثر جنیستئین بر مصرف آب کاهشی بوده و تا 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the effect of intracerebroventricular (ICV) injection of Genistein on 

drinking behavior of broilers deprived of feed and water. A total of 30 Ross 308 male broiler chicks were 

used by employing a completely randomized design with 5 treatments and 6 replicates. At three weeks of 

age, the broilers were anaesthetized and guide cannula was implanted into the right lateral cerebral ventricle. 

After one week recovery, the chicks were deprived of water and feed for 6 hours. Then 0.5, 1 and 2 µg 

Genistein per kg of bird body weight were injected and the birds were returned to individual cages to 

measure their cumulative water intake at 30, 60, 120 and 180 min after injection following free access to feed 

and water. The results showed that ICV injection of 2 µg Genistein significantly (p<0.05) decreased 

cumulative water intake 30 min post- injection compared with control and sham control. The effect of ICV 

injection of Genistein to broilers was only seen up to 60 min post-injection.  
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