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 ه گیا عصارهتغذیه شده با  راس سویههاي گوشتی جوجه خروسدر NPY و PNOCمقایسه بیان ژن 
  خرفه

 
  2زکی زاده سونیا، 1رضا وکیلی

  استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر 1
  خراسان رضوي ي جهادکشاورز عالی آموزش مجتمع دامی علوم گروه استادیار 2

 16/11/1391: ، تاریخ پذیرش08/03/1391: تاریخ دریافت

  چکیده
در  prepronociceptin (PNOC), neuropeptide Y(NPY) میزان بیـان ژن  به منظور بررسیاین آزمایش 

قطعه جوجه نـر یـک روزه سـویه راس     250خرفه انجام شد، تعداد گیاهی  عصاره هاي تغذیه شده باجوجه
 10هر تکـرار شـامل تعـداد    . تکرار اختصاص یافتند 5ر کدام با تیمار غذایی ه 5به صورت تصادفی به  308

قطعه جوجه بود و  اثرسطوح مختلف عصاره خرفه در قالب تیمارهاي مختلف بـر بیـان ژن هـاي مـؤثر بـر      
جیـره  (تیمار شاهد  5تیمارهاي غذایی شامل . روزه بررسی شد 42هاي گوشتی طی یک دوره اشتهاي جوجه

بـراي  . میلی گرم عصـاره گیـاه خرفـه بودنـد     200و  50،100،150جیره پایه همراه  ،)پایه بدون عصاره خرفه
پرنده از هر تکـرار   2روز  42در پایان  .استفاده شد لیواكاز روش NPY و PNOC  هايتعیین میزان بیان ژن

هـاي  ژن بیـان میـزان  براي تعیین اثر تیمارهـا بـر    و کشتار شده و بافت ساقه مغز آنها انخاب به طور تصادفی
PNOC   وNPY بیان ژن. شد استفادهNPY          در تیمارهاي  حاوي خرفه نسـبت بـه شـاهد از نظـر آمـاري

در تیمـار    PNOCبیان ژن. میلی گرم خرفه بیشتر بود 200داري نداشت، اگرچه در تیمار حاوي تفاوت معنی
یمارهاي  حاوي خرفه نسبت به سایر ت حالیکه در ،p>0.01)(میلی گرم خرفه بیشتر از شاهد بود  200حاوي 

میلـی گـرم    200نتایج حاصل از ایـن آزمـایش نشـان داد  کـه اسـتفاده از      . ندداري نداشتشاهد  تفاوت معنی
 گردیـد، لـذا   NPYدار بیـان ژن  و افزایش غیر معنـی   PNOCدار بیان ژن عصاره خرفه  سبب افزایش  معنی

  .دهاي افزاینده اشتها  موثر دانستنوروپپتیهاي توان عصاره خرفه را در افزایش بیان ژنمی
،جوجـه  Prepronociceptin (PNOC) ، Neuropeptide Y(NPY) عصـاره دانـه خرفـه،     :کلمـات کلیـدي  
  .گوشتی،  بیان ژن
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  مقدمه
تحقیقات انجام گرفتـه در مـورد سـازوکار    
هاي کنترل اشتهاي پرندگان  از سه دهه قبل آغـاز  

اري در این زمینـه  ولی هنوز موارد بسی. شده است
نقـش   هیپوتـاالموس . ناشناخته باقی مانـده اسـت  

ــردازش ســیگنال  ــت و پ ــاي مهمــی را در دریاف ه
از دو گروه نورونی  و مربوط به اشتها برعهده دارد

هـا اشـتها را   یکی از این گروه. تشکیل شده است 
گروه دیگر دریافـت غـذا را از طریـق    .کم می کند

و پپتیــد  ) (NPYتنظــیم بیــان ژن نوروپپتیــد واي
ــا   ــرتبط ب ــوتی ژن م ــی  (AgRP)آگ ــک م -تحری

هـاي مغـز    ترین میـانجی یکی از فراوان NPY.کند
ــت ــزان . اس ــابعی از  NPYمی ــاالموس ت در هیپوت

اي بدن است، به طوري که در طی وضعیت تغذیه
گرسنگی میزان آن افزایش و پس از تغذیه کـاهش  

 مهمترین بخـش هیپوتـاالموس کـه در آن   . یابد می
NPY ي کمانی استگردد، هسته بیان میBungo 

et al., 2011) ( .هــاي حــاوي  نــورونNPY  در
 (PVN)ي مجـاور بطنـی   ي کمانی به هسـته هسته

 1شوند و تزریق مکرر درون بطن مغـزي  کشیده می
)ICV (NPY ــه درون پرخــوري و چــاقی  PVNب

مصرف انـرژي   NPYتزریق مرکزي . کند ایجاد می
دهد که منجـر بـه کـاهش میـزان      را نیز کاهش می

اي، تضعیف فعالیت سمپاتیک و مهـار  چربی قهوه
محـور هیپوتـاالموس ـ هیپوفیزقـدامی ـ تیروئیـد       

 ,.Kelley et al., 2002 Kiris et al(گـردد  مـی 

 Nociceptin/orphanin FQمــــاده ). ,2007

(N/OFQ)  یک اوپیوئید مرتبط باهپتا دکاپپتید بوده

                                                
1 - Intracerebroventricular  

آگونیسـت  (است  ORL1اي هو آگونیست گیرنده
ماده اي است کـه بـه رسـپتور متصـل و تحریـک      

مطالعات اخیـر  ). شودفیزیولوژیک آن را باعث می
نشان داده است که تزریق داخل بطن مغـزي ایـن   

 ,.Pawel et al(گردد ماده سبب افزایش اشتها می

2010.( PNOC      مولکول پـیش سـازي اسـت کـه
ــابه   ــاختار مش دارد  Nociceptin/OrphaninFQس

)1996 (Mollereau et al.,.  
هــاي مقــدار بیــان ژن معمــوال توســط  داده

سطوح بیان ژن کنترل کـه اصـطالحا ژن خـانگی    
گلسیرآلدئید تري . گردندشود، نرمال مینامیده می

هـاي  تـرین ژن فسفات دهیدروژناز یکـی از رایـج  
هـاي بیـان ژن   خانگی است که براي مقایسـه داده 

در انسان مشخص شده است . دکاربرد فراوانی دار
 mRNAکه سن و جنس تاثیري روي مقدار بیـان  

توان از مقایسـه سـطوح بیـان    ها ندارند و میبافت
هـاي بیـان ژن بـه عنـوان     شده ایـن ژن بـراي داده  

 ,.Barber et al(کنتـرل داخلـی اسـتفاده نمـود     

2005.(  
 کـه  است داده نشان دیگري مطالعات نتایج

 بـر  اثر با برگ خرفه و اقهس اتانولی درصد عصاره

موجب افـزایش   و محیطی مرکزي اعصاب سیستم
 انقباضات عصبی تشنجی، مهار ضد فعالیت اشتها،

 شل الکتریکی فعالیت تحریک دنبال به عضالنی –

کـه   شودمی دردي ضد فعالیت و عضالنی کنندگی
 وسـیله نالوکسـان   بـه  عصـاره  دردي فعالیت ضد

 ضـددردي  اثـر  بـر  دارد که احتمال یابدمی کاهش

ــه ــق از خرف ــده طری ــد   گیرن ــدي باش اوپیوئی
)Radhakrishnan et al., 2001 .( بــا توجــه بــه
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هـاي اوپیوئیـدي موجـود در    اینکه تحریک گیرنده
-دستگاه عصبی مرکزي سبب افـزایش اشـتها مـی   

رسـد اثـرات ضـد دردي و    گردد، لذا به نظـر مـی  
افزاینده اشتها عصاره دانه خرفه از طریـق تـداخل   

هـدف تحقیـق   . با گیرنده هـاي اوپیوئیـدي باشـد   
بیـان   اثر سطوح مختلف عصاره خرفـه بـر  حاضر 

هـاي  هاي مذکور و رابطه آن با اشتهاي جوجـه ژن
   . گوشتی بود

  
  مواد و روش ها

  جامعه مورد مطالعه
قطعه جوجه نر گوشتی یکروزه  250تعداد 

اي قطعـه  10گروه  25به  308سویه تجاري راس 
 5هر  .شدند تقسیموزن گروهی مشابه با میانگین 

گروه بـه طـور تصـادفی تحـت یـک تیمـار قـرار        
تیمـار شـاهد    5تیمارهاي غذایی شـامل  . . داشتند

، جیره پایه همـراه  )جیره پایه بدون عصاره خرفه(
میلی گرم عصاره گیاه خرفـه   200و  50،100،150

تیمارهاي غذا شامل نسبت هـاي مختلـف    .بودند
   .روز اعمال گردید 42ت گیاه خرفه، به مد

  
  روش نمونه گیري

روزگـی، از   42هـا در  پس از کشتار جوجه
کـه  میـانگین هـر     تکرارهاي هر تیمار دو جوجـه 

و پس از ) جوجه 50جمعا (انتخاب  تکرار بودند،
جدا نمودن سر، ساقه مغز به کمک تیغ  بیستوري 

از هـر دو   نمونه هاي بافـت سـاقه مغـز    .جدا شد
ــه شــجوجــه ــول  و د، گرفت ــا محل  PBS 10%ب

نمونـه  . شستشو و به تانک ازت مایع منتقـل شـد  

 – 80در دمـاي    RNAها تا زمـان اسـتخراج  بافت
   .نگهداري شدند

  
  cDNAو سنتز  RNAاستخراج 

ي هـر  هـا ابتدا نمونه RNAبراي استخراج 
بـدین  . گردیـد همـوژن   تکرار بـه طـور جداگانـه   

رده در منظور مقداري از بافت مورد نظر را خرد ک
و بــا کمــک نیتــروژن مــایع پــودر  ریختــههــاون 

با استفاده از کیت  RNA شدیکنواختی از آن تهیه 
 RNeasy Mini Kit  )Qiagenــان ــق  )، آلم طب

دستور العمل شرکت سازنده استخراج و کمیت و 
کیفیت آن توسط دستگاه اسپکتوفتومتر نـانودراپ  

ND-2000    ــار ــل تیم ــد و عم ــین ش  RNA تعی
با استفاده  cDNAو ساخت  DNaseا استحراجی ب

 cDNAاز کیت فرمنتاز لیتوانی انجام شد سـاخت  
 RNAمیکروگـرم از   1تک رشته اي با استفاده از 

، اغازگرهاي هگزامـر و   DNaseکل تیمار شده با 
 Revertaid Hآنـزیم تـرانس کریپتـاز معکـوس     

Minus M-Mulvi  میکرولیتــر طبــق 20در حجــم
  .انجام شد دستورالعمل شرکت سازنده

 هاي هاي اختصاصی ژنطراحی آغازگر

GAPDH,prepronociceptin ,neuropeptide 
Y(NPY) هاي مربـوط بـه   ها و توالیابتدا ژنوتیپ

 ,GAPDH, prepronociceptin (PNOC) هايژن

neuropeptide Y(NPY)   بطور جداگانه از بانـک
جمـع آوري شـدند و بـا    ) NCBI(اطالعات ژنی 

نسـبت بـه    primer premier-5افزار ماستفاده از نر
سپس با . طراحی آغازگرهاي اختصاصی اقدام شد

از یکتا بـودن محـل اتصـال     Blastاستفاده از ابزار 
ــد  ــان حاصــل ش ــا اطمین ــت آغازگره ــنتز . جف س
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کشـور کـره    Bioneer آغازگرها توسـط شـرکت   
ــد  ــام ش ــوبی انج ــرآلدئید از ژن. جن ــري -گلیس ت

بـه عنـوان ژن    GAPDH دهیدروژناز یـا -فسفات

هـا بـا آن   مرجع و مقایسه شاخص بیـان سـایر ژن  
 ;Huggett et al., 2005( اســتفاده گردیــد 

Tricarico et al., 2002(.
   

 
  .Real-Time PCRهاي مشخصات آغازگرهاي مورد استفاده در واکنش - 1جدول 

 Table 1- Properties of primers used in Real-Time PCR.  
  توضیحات
Definition 

 پرایمر
Primer 

طول قطعه 
 تکثیرشده
Product 
Len.bp 

 شماره دستیابی
Accession 

No. 

 نوروپتیدواي
Neuropeptide Y 

F :5`CAGGCAGAGATATGGAAAGAG 3` 

R:5` CAGAGGAGTGGAGAATGAATTG 

3` 

176 NM_205473 

  پریپرونوسیسپتین
Prepronociceptin 

F: 5`CGGAAGTGGAACAACCAGAAG 3` 

R: 5` ATCTCGTTGTGCTCGCTGAG 3` 

113 NM_0011
85051 

-گلیسرآلدئید  
فسفات  -3

  دهیدروژناز
GPDH 

F: 5' GCTGCTAAGGCTGTGGGGAA 3' 

R:5' ACGGCAGGTCAGGTCAACAAC 3 

108 NM_2043
05.1 

  
  

PCR کیفی  
 PCRاز بافت کبـد   RNAبعد از استخراج 

در حضـور یـک    PCRواکـنش  . کیفی انجام شـد 
ــافر    ــامل ب ــلی ش ــوط اص ــاي  X10مخل آغازگره

ــا غلظــت  ــوالر،  5/1اختصاصــی ب  dNTPمیکروم
طبق برنامه زیر بـراي سـه     Taqو آنریم  MgCl2و

 ,GAPDH, prepronociceptin (PNOC)ژن 

neuropeptide Y(NPY)     و شش آغـازگر انجـام
مرحلـه  در  PCRرژیـم حرارتـی واکـنش     .گرفت

درجه سانتی گـراد   95واسرشته سازي یک چرخه 
سـبکل   40بود که در ادامه بـراي  ه دقیق 5به مدت 

ــه واسرشــته ســازي  از حــرارت درجــه  95مرحل
 60، اتصال آغازگرها ثانیه 30به مدت  سانتی گراد

بســط و  ثانیــه 30درجــه ســانتی گــراد بــه مــدت 
 30درجه سانتی گـراد بـه مـدت     72 درآغازگرها 

 مرحله بسط نهایی آغازگرهـا  .دیدگر ستفادها ثانیه
درجه سانتی گراد به مـدت    72یک چرخه  داراي

  .دقیقه بود 10
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PCR    کمی نسـبی)Relative Quantitative 

PCR (   
کمـی بـر روي    Real time -PCRواکـنش  
بــار تکـرار  بـا اسـتفاده از کیــت     3نمونـه هـا بـا    

Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master 
Mix (2X)       شـرك فرمنتـاز کشـور لیتـوانی و بــا

 ABI (Applied Biosystems(استفاده از دستگاه 

ــا آ  7300  ;Malinen et al., 2003 )مریک

Vandesompele et al., 2002 )   ــا شــرایط ب
) مـاکرولیتر  25(وط واکـنش  لمخ .زیرانجام گرفت

 SYBR Green Masterمیکرو لیتـر   5/12شامل 

Mix  ،6/0   ــت و ــاي رف ــول از آغازگره میکروم
برنامـه  . الگو بود cDNAنانوگرم از  500برگشت، 

 ,GAPDHژن  3رارتـــی زیـــر بـــراي هـــر  ح

prepronociceptin (PNOC), neuropeptide 
Y(NPY)  به طور یکسان استفاده شد.  

  
کمـی  Real time PCR بهینـه کـردن واکـنش    

  نسبی
جهت آغاز بکار دستگاه از برنامه حرارتـی  

کیفی کـه در بـاال توضـیح     RT-PCRشبیه برنامه 
اد واکنش بـه  داده شد،   استفاده گردید و مقدار مو

علت نداشتن الگوي قبلی از مقادیر استاندارد گفته 
اجـزاي واکـنش   . شده در کیت فرمنتاز استفاده شد

. سـازي گردیـد  استاندارد کیت بصورت زیر بهینـه 
ــامل   ــنش شـ ــزاي واکـ ــایبر Mastermixاجـ ، سـ

 15/0.میکرولیتـــر، ،آغـــازگر رفـــت 5/12گـــرین
ــت    ــازگر برگش ــر، آغ ــر 15/0میکرولیت  میکرولیت

 100(میکرولیتـر   cDNA  2، نمونه )پیکومول10(
و آب دوبــار تقطیــر شــده ) نــانوگرم برمیکرولیتــر

مـی  .میکرولیتـر  25میکرولیتر در حجم کـل   2/10
  . باشد

  
  هاژنها و بیان آنالیز کمی داده

، نرم افزار PCRدر پایان انجام واکنش 
دستگاه به طور اتوماتیک خط آستانه را ترسیم 

تجزیه اطالعات با استفاده از نرم تحلیل و . نمود
 ABI 7300 sequence Detection systemافراز 

  Biosystems) SDS Ver. 1.4و نرم افزار
Applied ها با پردازش داده. انجام شد) آمریکا
براي تعیین میزان . انجام گرفت  Excelنرم افزار 

از روش  GAPDHو  NPY ،PNOCهاي بیان ژن
ر این روش فرض بر این د. لیواك استفاده شد

 100است که بازده نمونه و کنترل داخلی برابر و 
CTدرصد است و از فرمول   مفدار هدف 2

استفاده شد در این روش فرض بر این است که 
درصد  100بازده نمونه و کنترل داخلی برابر و 

 &  Livak  et al., 1995; Livak(  است

Schmittgen.,2001; Gentle et al.,2001; 
Yuan et al., 2006 .(  

  

  
  
  

  .PCRسیکل هاي حرارتی واکنش  - 2جدول 
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Table 2- PCR Cycles. 
  سیکل ها  

Cycles  
  C0 درجه حرارت

Target 
Temperature  

  مرحله
Segment  

  زمان نگهداري
Hold Time  

  قبل از تکثیر
Pre-

Incubation  
1 95  ---  10min  

  تکثیر
Amplification  

45  

95  
واسرشت 

 سازي
Denaturation  

15 s  

 اتصال 60
Annealing 

30 s  
 

 بسط  72
Extension 

30 s  
 

  منحنی ذوب
Melting 
Curve  

1 

95 
واسرشت 

 سازي
Denaturation  

15 s  

 اتصال  60
Annealing 

1min  

 بسط 95
Extension 

15 s  

 ذوب 60
Melting 

15 s 

  
هدف    مقدار  CT 2  

R = 2- [CT
 
CT - نمونه

 
 [کنترل

CTهدف  = (CT نمونه - CT مرجع) 

CT کنترل = (CTکنترل - CT مرجع) 

CT = CTهدف - CT کنترل  

هـاي تیمـار   نمونه  CTتجزیه آماري 
. آنالیز انجام گرفـت  Excleشده و شاهد با برنامه 

هـا توسـط   نمونه CTداري تفاوت بین معنی
   .آزمون شد  =01/0αیودنت در سطح است-tآزمون 

  نتایج و بحث

 اسـتخراج  هـاي  RNA کیفیت و کمیت تعیین 

  شده
گیري مقدار جـذب نـور فـرابنفش    با اندازه

ــوج   ــول م ــه ط ــانومتر،  230و  280، 260در س ن
توسط دستگاه نانودراپ مشخص شد که کمیت و 

ــت  ــاال و   RNAکیفی ــوص ب ــده خل ــتخراج ش اس
ـ  هـاي پـروتئین،   ودگیمطلوب داشته و عاري از آل

  ).1شکل (بقایاي فنلی و الکلی بود 
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   Real-Time PCRسازي واکنشبهینه
واکنش و بهینه  در پرایمر اتصال مناسب دماي -

  سازي غلظت آغازگرها
هاي کاهش میزان پرایمر دایمـر  یکی از راه

. باشـد بهینه نمودن اتصال و غلظت آغازگرها مـی 
هـاي صـورت گرفتـه، بهتـرین     یلذا پس از بررسـ 

ــازگر   ــال آغ ــاي اتص ــانتیگراد و   60دم ــه س درج
میکرولیتـر بـه    15/0ترین غلظـت آغـازگر   مناسب

  .دست آمد
  

  رسم منحنی ذوب
شود پیک دیده می 2همانطور که در شکل 

اضافی کوچکتر از پیـک محصـوالت کـه نشـانگر     
باشد وجـود نـدارد و ایـن    وجود پرایمر دایمر می

ها تقـابلی بـا   نشانگر این موضوع است که آغازگر
هایی هم ندارند منحنی ذوب مناسب داراي ویژگی

نظیر کشیده و نوك تیز بودن می باشد و همچنـین  
کـامال بـر روي   منحنی ذوب تکرارهاي یک نمونه 

ها گیرند که در تصویر زیر این ویژگیهم قرار می
ــی    ــاهده مـــ ــوبی مشـــ ــه خـــ ــودبـــ  شـــ

)Wang&Brown,2001;Gibson, et al., 1996.(  
  
  کمی نسبیReal time PCR واکنش 

سازي دماي اتصال آغازگرها و بعد از بهینه
سازي غلظت آغازگرها و سایر اجزاء واکنش بهینه

ــر قطعــات ا  ــه تکثی ــاي ختصاصــی ژننســبت ب ه
GAPDH, PNOC , NPY  همان طور . اقدام شد

شـود محـل تالقـی خـط      دیده مـی  3که در شکل 
آستانه و منحنی هاي تکثیر نشـان دهنـده چرخـه    

 ;Heid et al., 1996) باشــدمــی) Ct(آســتانه 

Glulietti et al., 2001; Wong& Medrano, 
2005)  

  

  
  

 .استخراجی RNAکمیت وکیفیت  -1شکل 
Figure 1- Quality and quantity of extracted RNA. 
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)a(              )b(  

 

  
)c(  

  
  .a( GAPDH، )b (NPY، )c (PNOC(. ژن محصول ذوب نحنیم -2شکل

Figure 2- Melting curve of (a) GAPDH, (b) NPY, (c) PNOC. 
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)a(              )b(  

 

  
)c(  

  
  .a( GAPDH ،)b (NPY ،)c (PNOC( هايتکثیر ژن منحنی -3شکل

Figure 3- Amplification of (a) GAPDH, (b) NPY, (c) PNOC. 
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  PNOCنتایج  بیان ژن 
در تیمار حاوي   PNOC سطح بیان ژن

میلی گرم خرفه بیشتر از سایر تیمارهاي   200
و ) P<0.01(هاي مختلف گیاه بود حاوي نسبت

 باعث افزایش اشتها در  جوجه هاي گوشتی شد
 يتزریق درون بطنی مغز ).4شکل (

Nociceptin/OrphaninFQ ه عنوان لیگاند ب
 ،ياپیوئید يها شبه گیرنده يها آندوژن گیرنده

موجب افزایش اخذ  ،ککالسی ياپیوئیدها مانند
 گرددمی یگوشت يها غذا در جوجه

)Abbasnejad, et al., 2005(.

  
  

  
 .به صورت نسبی PNOC نتایج بیان ژن  -4شکل 

Figure 4- Relative gene expression of PNOC. 
  

   NPYان ژننتایج بی
در تیمارهاي   NPYبررسی بیان ژن 

داري حاوي خرفه نسبت به شاهد  تفاوت معنی
میلی گرم خرفه  200نداشت و در تیمار  حاوي 

دار نبود بیشتر بود اگرچه از نظر آماري معنی
یک  NPYرسد که  اگرچه به نظر می). 5شکل (

ي اشتها است، اما سیگنال مهم افزایش دهنده
ر صورت فقدان این سیستم به علت احتماالً د

هاي جبرانی و یا دیگر مسیرهاي  وجود مکانیسم

هاي پپتید مرتبط  افزایش دهنده اشتها مانند سیگنال
، وزن بدن و میزان چاقی  AgRPبا آگوتی 

 Y4هاي  گیرنده. شود دستخوش تغییر چندانی نمی

, Y2 , Y1  وY5  نوروپپتیدY   همگی در
 NPYاي دارند و اثرات تغذیه هیپوتاالموس وجود

). Wayne et al., 2005(کنند  را وساطت می
آنتاگونیست اندوژن     AgRP مشخص شده

و ) MC3( 3-رسپتورهاي مالنوکورتین
ریق مرکزي زاست و ت) MC4( 4-مالنوکورتین
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AgRP طور چشمگیري افزایش ه دریافت غذا را ب
 ).کندآنتاگونیست رسپتور را مهار می(دهد می

افزاینده (یک عامل ارکسیژنیک  NPYهمچنین 
 AgRPقوي است، اگرچه اثراتش کمتر از ) اشتها

غذا خوردن را از احتماال  NPY. ماندباقی می
 کندتحریک می Y5و  Y1طریق رسپتورهاي 

)Kelley et al., 2002 Kiris et al., 2007;(.

.  

  
 .به طور نسبی NPYنتایج بیان ژن  -5 شکل

Figure 5- Relative gene expression of NPY. 
  نتیجه گیري

 درتحقیق حاضر بیان ژن
prepronociceptin  میلی  200در تیمار حاوي

دهد عصاره گرم خرفه بیشتر بود که نشان می
هاي تواند باعث افزایش اشتها در جوجهخرفه می

در   NPY همچنین  بیان ژن. گوشتی شود
تفاوت تیمارهاي حاوي خرفه نسبت به شاهد 

 200داري نداشت، اگرچه در تیمار حاويمعنی
مطالعات . میلی گرم خرفه بیان ژن بیشتر بود

بر اشتها انجام شده  NPYزیادي در مورد  اثر 

در  هسته  Y (NPY)افزایش نوروپپتید . است
هیپوتاالموس سبب ) Actuate nucleus( کمانی

در    NPYیک منبع مهم. شودپرخوري حیوان می
رسد که این به نظر می. باشده کمانی  میمغز هست

نوروترانمسمیتر اثرات افزاینده اشتهاي خود را با 
اثر بر ناحیه هسته کمانی در هیپوتالموس اعمال 

بنابراین عصاره خرفه  را می توان . نموده است
موثر بر بیان ژن هاي نوروپپتید هاي افزاینده اشتها 

 . ستو در نتیجه افزایش دریافت خوراك دان
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Abstract 

This experiment was conducted to investigate the PNOC and NPY mRNA expression 
levels in broiler chicks fed with purslane seed extracts. Two-hundred-fifty day-old broiler 
chicks were used and randomly allotted equally into five experimental groups with five 
replications comprised 10 chicks in each replication.The effect of various levels of purslane 
seed extract investigated on mRNA expression levels of PNOC and NPY genes during a 42-
day period, Dietary treatments included a control basal diet (without adding purslane seed), 
basal diet + 50, 100,150 and 200 mg/kg purslane seed. Livak method was used to determine 
mRNA expression levels of PNOC and NPY genes. At 42 days of age two bird of each 
replicate were randomly selected, slaughtered and their brain stem tissue were used to assess 
the effect of treatments on PNOC and NPY mRNA expression levels. The mRNA expression 
of NPY in treatments containing purslane seed extract was not significant in compare with 
control treatment, although it was higher in treatment containing 200 mg/kg purslane seed. 
The mRNA expression of PNOC in treatment containing 200 mg/kg purslane seed extract was 
significantly higher than the control treatment (p>0.01); meanwhile the other treatments had 
no effect in compare with control. The results showed that use of 200 mg/kg levels portulaca 
oleracea extract led to the significant increase of PNOC mRNA expression and non 
significant increase of NPY mRNA expression. Therefore, portulaca oleracea extract could 
be effective on the mRNA level expression of accelerated neuropeptides of appetite in broiler 
chicks. 
Keywords: Purslane seed extract, Prepronociceptin (PNOC), Neuropeptide Y (NPY), broiler, 
gene expression 

  
  
  

                                                
 Corresponding  Author: Reza Vakili           Tel: 09153168510                     Email: rezavakili2010@yahoo.com 


