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Abstract 

Objective 

Myostatin also known as growth differentiation factor 8, is a protein produced and 

released by myocytes that acts on muscle cells' autocrine function to inhibit myogenesis: 

muscle cell growth and differentiation. This research had been done in order to assess the 
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effect of DL-methionine replacement with L-methionine, and also the effects of varying 

dietary protein levels on Myostatin gene expression in Japanese quail.  

 

Materials and methods 

This experiment was carried in the form of a 2×2 factorial with 4 treatment. Treatments 

contained the replacement of DL-methionine with L- methionine, and different dietary 

protein levels, were 24 and 20 %. After about 35 days of feeding and keeping the quails, a 

piece of their chest has been removed immediately and were transferred to the laboratory. 

Myostatin gene expression measured by using RT-qPCR technique. In this method, 𝜷-

actin gene was used as a house-keeping gene to normalize the gene expression data in the 

quantitative real time PCR.  

 

Results 

DL-methionine replacement did not significantly effect on Myostatin gene expression. 

Whereas, reduction in protein surface from 24% to 20 %, led to significantly increased 

expression of Myostatin (P<0.01).  

 

Conclusions 

The results indicated that DL methionine could be replaced with L methionine, and the 

appropriate level of protein was 24% in the Japanese quail diet. 
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 چکیده

 در منفی کنندهتنظیم یک عنوان بهو  شودمیتولید  ایهای ماهیچهلسلواز  ،تمایز و رشد بر رموث 8 فاکتور یا میوستاتین هدف:

 به تحقیق این. شودمیطی فرایندی به نام میوژنسیز باعث مهار رشد عضالت و  کندمی عمل اسکلتی ماهیچه توده توسعه و رشد
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 در میوستاتین ژن بیان بر ،جیره پروتئین مختلف سطوح اتاثر چنینهم و متیونینL با  متیونین DL جایگزینی ریاثت ارزیابی منظور

 انجام گرفت. ژاپنی بلدرچین

 DLیگزین شامل جا یمارها. تانجام شدبا چهار تیمار  یدر قالب طرح کامال تصادف 2×2 یلبه صورت فاکتور مواد و روش ها:

روز تغذیه و نگهداری، از بافت سینه قطعه کوچکی  35پس از ( بودند. %20و  %24) ینو سطوح مختلف پروتئ یونینمت Lبا  یونینمت

 در بافت سینه بلدرچین ژاپنی با استفاده از تکنیکمیوستاتین  ژن بیانمیزان گیری شد و فورا به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه

Real-time PCR هاداده نمودن نرمال جهتلی( )کنترل داخ دار خانه ژن عنوان به بتااکتین ژن روش این در. اندازه گیری شد 

 . شد استفاده

 ژن بیان بر یدارمعنیاثر  هاچینربلدجیره  در متیونین L با متیونین DL جایگزینی که داد نشان تحقیق این نتایج نتایج:

بیان میزان  دارمعنی درصد منجر به افزایش 20به  24از پروتئین جیره  کاهش که ه شدداد نشان همچنین. است میوستاتین نداشته

 . (P<01/0) شودمیژن میوستاتین 

جایگزین نمود و سطح مناسب پروتئین جیره بلدرچین ژاپنی در جیره متیونین  L متیونین را با DL توانمی بنابراین گیری: نتیجه

 .می باشددرصد  24

 متیونین ،ژاپنی، میوستاتین بلدرچین :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

ای بسیار کهن دارد. ایران )پرشیا( یک امپراطوری بزرگ تشار آن از طریق این کشور تاریخچهپرورش ماکیان در ایران و ان

میالدی بود و از هند )دهلی( تا دریاهای سیاه و مدیترانه گسترده بود. در آن زمان و بعد از  7قبل از میالد تا تقریبا قرن  5از قرن 

حمل و نقل محصوالت، از قبیل ماکیان از شرق به غرب، هم از طریق ها برای هآن، در قرون وسطی ایران در محل تقاطع را

ها نیز توسعه و های زیادی در حوالی ایران و کشورهای همسایه در طی این دورهخشکی و هم از طریق دریا قرار داشت. جنگ

ای باستان تأیید کرده هنزما های باستان شناسی حضور ماکیان را در ایران درهای ماکیان را تسهیل کرد. حفاریگسترش جمعیت

ای یافت شده در ایران در سه منطقه وجود هناستخوادانشمندان  (. بر اساس تحقیقاتMohammadabadi et al. 2010است )

قبل از میالد و  1000قبل از میالد و  3900تا  3800اند: دو کشف در تپه یحیی )جنوب شرقی ایران( به ترتیب متعلق به داشته

 (.Mohammadabadi et al. 2010قبل از میالد ) 1000در تخت سلیمان )شمال غربی ایران( متعلق به دیگری 

 در تخم و گوشت تولید هدف با که است شده محسوب دامپروری مهم یهاشاخه از یکی طیور پرورش اخیر دهه دو در

 یکی و قرقاول خانواده جزء (Coturnix Coturnix Japanica) ژاپنی بلدرچین. (Genchev et al. 2008) است توسعه حال

 نظیریبی یهاویژگی دارای پرنده این. شودمی داده پرورش تخم و گوشت تولید برای که است تجاری پرندگان گوناگون انواع از
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 محدود فضایی در پرنده زیادی تعداد پرورش امکان و کوتاه انکوباسیون دوره تخم، زیاد تولید زودرس، جنسی بلوغ سریع، رشد مانند

 Kaur et) شودمی وارد پرنده به واکسیناسیون برای کمتری استرس نیز و باالست انسبت بلدرچین در هابیماری به مقاومت. باشدمی

al. 2008; Emami 1993 .)که است شده باعث مدت کوتاه سرمایه در گردش و کم اولیه سرمایه گذاری باال، درآمدزایی 

 ضروری آن غذایی نیازهای شناخت پرنده، این حداکثر از وریبهره جهت لذا باشد داشته رشدی به رو بلدرچین روند پرورش

 اساس نیازهایبر اعمدت بلدرچین نیاز مورد مغذی مواد ( جدول نیازهایNRC 1994طیور ) غذایی نیازهای کتاب در .باشدمی

(. میزان پروئین در Agaie 2018) باشدمیین موردنیاز بلدرچین این نیازها میزان پروتئ جمله از که است شده تنظیم پرندگان دیگر

NRC  واحدهای از که هستند مغذی مواد از بخشی هاپروتئینه شده است. تدرصد در نظرگرف 24برای بلدرچین در حال رشد 

. شوندمی یافت هاهورمون نیز و هاآنزیم خون، ساختاری یهابافت در هاپروتئین. اندشده تشکیل آمینهیهااسید نامهب تریکوچک

 تخم تولید و رشد برای نیاز مورد آمینه اسیدهای . پروتئین،شودمی جیره قیمت افزایش سبب بودن گران دلیلبه جیره از بخش این

 ایمنی سیستم عملکرد بهبود مانند مهمی متابولیکی عملکردهای در بلکه پروتئین تولید در تنهانه آمینه اسیدهای. آورندمی فراهم را

 یهااسید طیور تغذیه در. هستند تاثیرگذار و داشته بسزایی نقش ،(Dersjant 2011 & Peiskerl)گوارش  دستگاه عملکرد و

 است ترکیبی متیونینDL  .هستند مورد نیاز الشه کیفیت بردن باال و خوراکی تبدیل ضریب بهبود رشد، میزان افزایش برای آمینه

متیونین در جیره استفاده  DL زمانی که از مکمل. باشدمی متیونین L ایزومر درصد 50 و متیونین D مرایزو درصد 50 شامل که

 فرآیندی وسیلهبه رسد،می کلیه یا کبد به متیونین D که هنگامی .رسندمی پرنده بدن یهابافت به L و D فرم هردو می شود

 زیستی دسترسی بنابراین. شودمی استفاده بدن یهابافت در پروتئین نتزس برای که شودمی L فرم به تبدیل ایمرحله دو آنزیمی

 بنابراین است، بیشتر L فرم زیستی کارایی و دسترسی کهآنجایی از (.Huyghebaert 1993) باشدمی D فرم از بیشتر L فرم

 . دارد بیشتری اثر سینه گوشت وزن روی بر اخصوص و بخشیده بهبود را طیور عملکرد

ترین ای مولکولی در زمره مهمهممیالدی مطالعات و بررسی های به عمل آمده روشن نمود که مکانیس 80اخر دهه در او

 Mohammadabadiا( هستند )هن، رونویسی، ترجمه و حتی نحوه تنظیم ژDNAفرایندهای ژنتیکی )مشتمل بر همانندسازی 

2017and Tohidinejad داد زیادی ژن می باشد که هیچ گاه به طور همزمان بیان یک سلول دارای تع 1(. ماده ژنتیکی

 Tohidiمایند )نیا بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید مهنوند و در یک زمان خاص فقط تعداد کمی از آشینم

nezhad et al. 2015صورت عدم نیاز به فرآورده  ود و درشیند کنترل مکی(. نیاز به بیان ژن توسط محیطی که در آن رشد م

ژن، آن ژن به صورت خاموش و غیرفعال باقی خواهد ماند. ساز و کار بیان ژن اولین بار در باکتری اشرشیاکلی کشف شد. بیان 

باشد. تنها یک مجموعه نسبتاً کوچک از تمام ژنوم در هر یک از انواع بافتها ای یوکاریوتی تحت کنترل موقت و چندبعدی میهنژ

ا برای هر بافت اختصاصی است. همچنین هتبیان ژن در یوکاریو ،ا به مرحله نمو بستگی دارد. بنابراینهنشود و نیز بیان ژیان میب

                                                 
1 DNA 
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ساخته شده سبب تنظیم بیان آن ژن  ،ازندسیایی که آن محصول را مهتمقدار محصوالت ژن که در همان بافت و نیز در سایر باف

های مرتبط با ا و پروتئینهن(. یکی از اقدامات اساسی در حیوانات اهلی مطالعه ژMohammadabadi et al. 2017ود )شیم

 ینای مهم میوستاتهن(. یکی از این ژJafari et al. 2016ا در سطح سلولی یا کروموزومی است )هنصفات اقتصادی و مطالعه آ

(MSTN)  .و میوستاتین مانند ییهاژن بیان طریق از را خود اثر ینمتیون که است شده داده نشان مختلف تحقیقات دراست 

 . (Wen et al. 2014دهد )می تغییر را هاآن بیان و کندمی اعمال میوژنیک هایژن

 ژن این. باشدیم (TGF-𝜷) رشد فاکتور خانواده عضو(، GDF8) تمایز و رشد بر موثر 8 فاکتور یا( MSTN) میوستاتین

 در آن کننده کد ژن در که طبیعی هایجهش .کندمی عمل اسکلتی ماهیچه توده توسعه و رشد در منفی دهتنظیم کنن یک عنوان به

 هاجهش این. (Soufy et al. 2009) دهندمی نشان عضله رشد و حجم با را داریمعنی رابطه است، داده رخ نژادها تکامل طول

 گاو، نژادهای برخی در "مضاعف عضله" فنوتیپ ایجاد موجب آن، رونوشت سطح کاهش یا و میوستاتین ژن تخریب صورت، دو به

ی میوستاتین فاقد این هاحیواناتی که فاقد این پروتئین هستند یا از طریق درمان توسط مهارکننده .شوندمی سگ و گوسفند

 کنندمی تقویت را فرضیه این هایافته . این(Soufy et al. 2009) اند دارای رشد عضالنی بسیار قابل توجهی هستندپروتئین شده

 نژادهای دیگر در را مضاعف عضله فنوتیپ توانمی میوستاتین، ژن تخریب برای آوریفن زیست هایتکنیک از استفاده با که

 تحت گوشتی هایجوجه در متیونین L و D یهاآنالوگ مقایسه در نمود. ایجاد کشور بومی نژادهای جمله از و ایمزرعه حیوانات

(. Ribero et al. 2005)متیونین مشاهده شده است  L کنندهدریافت گروه در خوراکی تبدیل ضریب دارمعنی بهبود گرمایی تنش

 ژن نشان داد که بیانای مرتبط با آن هنو چگونگی اثر متیونین بر تنظیم بیان ژ گوشتی هایجوجه عملکرد و رشد بر متیونین اثر

چه اگر .(Wen et al., 2014)ها افزایش داشته است پیدا کرده و حجم عضالت سینه در آنکاهش  هاجوجهدر این  میوستاتین

 ;Zandi et al. 2014; Mohammadifar et al. 2011مطالعات ملکولی متعددی روی طیور در ایران انجام شده است )

Mohammadifar et al. 2014; Mohammadifar and Mohammadabadi 2017; Shahdadnejad et al. 

2016; Moazeni et al. 2016a; Moazeni et al, 2016b ستا انجام نشده اهن(، اما تاکنون بیان ژن میوستاتین در آ .

 حاوی جیره اثرات بررسیهمچنین و  متیونین L با متیونین DL آمینه اسیدهای اثرات جایگزینی بررسی جهت بنابراین این مطالعه

انجام  Real-Time PCR ا استفاده از تکنیکب ژاپنی بلدچین در میوستاتین ژن بیان بر تئینپرو درصد 24 و پروتئین درصد 20

 شد.

 

  روشمواد و 

 بلدرچین قطعه 240. شد انجام خوزستان طبیعی منابع و کشاورزیعلوم  دانشگاه طیور تحقیقات ایستگاه در پژوهش این

 هر و تکرار 4 شامل آزمایشی گروه هر. شدند تقسیم گروه هر در هجوج 60 با آزمایشی گروه 4 به تصادفی بطور روزه یک ژاپنی

 شده توصیه سطح براساس نویسیجیره. شدند داده پرورش پوشال بستر روی بر که ندبود بلدرچین جوجه قطعه 15 دارای تکرار
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در  2×2 یلت فاکتوربه صوراین آزمایش . شد انجام UFFDA افزار نرم از استفاده با و NRC 1994)) تحقیقات ملی انجمن

 5/0 همراه به شده توصیه پروتئین سطح درصد 24 حاوی شامل، جیره تیمارهابا چهار تیمار انجام شد.  یقالب طرح کامال تصادف

 حاوی متیونین، جیره DL ایزومر درصد 5/0 همراه به شده توصیه پروتئین سطح درصد 24 حاوی متیونین، جیره L ایزومر درصد

 به شده توصیه پروتئین سطح درصد 20 حاوی متیونین و جیره L ایزومر درصد 5/0 همره به شده توصیه تئینپرو سطح درصد 20

 متیونین است. DL ایزومر درصد 5/0 همراه

 از بلدرچین جوجه قطعه دو گرسنگی، ساعت 8 دنبال به آزمایش، دوره پایان در. ندیافت پرورش روزگی 35سن  تا هاجوجه

در تانک  و جدا سریعا به وسیله تیغ استریل هر پرنده سینه بافت ازکوچکی  قطعه ند.شد و کشتار انتخاب یتصادف طورب قفس هر

گرم میلی 30از  RNAاستخراج  پژوهش، این در .ندشد ذخیره گرادسانتی درجه -80 دمای در وگردید  منتقل آزمایشگاه به ازت

انجام شد.  ، آمریکا(پرومگا)محصول شرکت  SV Total RNA Isolation Systemاستخراج  کیت از استفاده با بافت سینه

اسپکتروفتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت. غلظت  UVاستخراج شده با روش الکتروفورز ژل آگارز و  RNAکیفیت و کمیت 

RNA محاسبه گردید(  آمریکا ترمو،) نانودراپ اسپکتروفوتومتر نانومتر توسط 260 موج طول در هانمونه جذب قرائت از با استفاده 

الزم به ذکر است گرفتند می قرار استفاده مورد  cDNA برای ساخت هابود نمونه 8/1باالی  280 /260جذب  نسبت و چنانچه

RNA  ساخت  زمان تا استخراج شدههایcDNA  ساخت،  برای نگهداری شدند. -80در فریزرcDNA از کیت سنتز ،Revert 

Aid Tm M-MuLV Reverse Transcriptase  ی رشته استفاده گردید. اولین فرمنتاز شرکت محصولcDNA کمک با 

 1همراه با  منانوگرم به میکروگر 5/0 غلظت با RNA میکرولیتر 5 مقدار cDNAجهت سنتز  شد. نتزس dT الیگو آغازگر

 .شد رسانده میکرولیتر 12 به نوکلئاز از عاری آب از استفاده با محلول حجم و اضافهبه میکروتیوپ dT  الیگو آغازگر میکرولیتر

 سرد شده و گراد سانتی درجه 37 تا دمای ها نمونه .قرار داده شد گرادسانتی یدرجه 65 دمای در دقیقه 5 به مدت حاصل مخلوط

 به rRNase Inhibito TMRibolock میکرولیتر 1 میکرومول و 10غلظت  با dNTP میکرولیتر  2 بافر واکنش و میکرولیتر 4

 M-MuLVآنزیم  میکرولیتر 1 آن از پس و شدند نگهداری محیط دمای در دقیقه 5 مدت به ها نمونه. شد افزوده  تیوب هر

Reverse Transcriptase یک مدت به گاه آن میکرولیتر بود. 20حجم نهایی واکنش  .شد و مخلوط اضافه فوق محلول به 

در  دقیقه 10 مدتبه هاتیوب واکنش، نمودن غیرفعال منظوربه آن از پس. شد دهدا قرار گرادسانتی یدرجه 42 دمای در ساعت

 vector نرم افزاراز  اکتین بتا ژن میوستاتین و ژن خانه دار آغازگر برای طراحیجهت . گرفتند قرار گرادسانتی یدرجه 70 دمای

NTI advance 11 ارائه 1 در جدول اکتین برای ژن میوستاتین و بتا ادهاستف مورد پرایمرهای خصوصیات و توالی ستفاده گردید.ا 

 .است شده

انجام همراه با شیب دمایی پلیمراز  ایواکنش زنجیره ،هدفی  DNAی هاتعیین دمای اتصال آغازگر به رشته به منظور

دقیقه، دناتوراسیون  2د برای درجه سانتیگرا 95 در دمای دناتوراسیون اولیه )actin𝜷– بتااکتین ) تکثیر ژن میوستاتین وجهت شد. 
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درجه  72ثانیه و دمای تکثیر  30گراد برای درجه سانتی 59ثانیه، دمای اتصال  15درجه سانتیگراد برای  95 در دمای ثانویه

 ثانیه انجام شد. 30گراد برای سانتی

 مطالعه این در استفاده مورد پرایمرهای خصوصیات و توالی لیست .1جدول

Table 1. The sequence and characteristics of the primer used in this study. 

طول قطعه 

 تکثیری

Amplicon 

size 

 توالی آغازگر

Primer sequence 

 نام ژن

Gene name 

 

153 

3-GGGACGTTATTAAGCAGC- F: 5 آغازگر رفت 

SensePrimer 

 

 میوستاتین

Myostatin 3-ACTCCGTAGGCATTGTGA- R: 5 آغازگر برگشت 

Antisense Primer 

 

150 

F:5 TGCTGTGTTCCCATCTATCG-3 آغازگر رفت 

Sense Primer 

 بتااکتین

𝜷-actin 

3-TTGGGACAATACCGTGTTCAT- 

R:5 

 آغازگر برگشت

Antisense Primer 

 

م استفاده شد که برای انجا Syber greenبه روش  Real time PCR تکنیکبررسی میزان بیان ژن میوستاتین از  جهت

 5/12 جهت انجام واکنش. گردید استفاده آمریکا  Applied Biosystemساخت شرکت Step one plusآن از دستگاه 

 4 )غلظت برگشت آغازگر میکرولیتر4میکرولیتر(،  به پیکومول 4 رفت، )غلظت میکرولیتر آغازگر Master mix ، 4میکرولیتر

 در هاواکنش .به هر میکروتیوپ اضافه گردید cDNA میکرولیتر 1نوکلئاز و  از عاری آب میکرولیتر 5/3به میکرولیتر(،  پیکومول

 40پروتکلی که توضیح داده شد، در  طبق PCR و شد داده قرار در دستگاه هاتیوپ سپسانجام گرفت.  میکرولیتر 25 نهایی حجم

 شد. انجام سیکل

 این استفاده گردید. برای استاندارد نمودار از پلیمراز، زنجیرهای بر واکنش حاکم شرایط و کارآیی بررسی جهت تحقیق این در

  منظور بدین .مورد استفاده قرار گرفت  Real-Time PCRکرده و برای انجام  را تهیه cDNAاز  مختلف هایرقت ،منظور

cDNA به  نسبت دیگر رقت چهار شد، سپس گرفته نظر در 100 رقت عنوانبه شده سنتز cDNA مقادیر با ترتیب به اولیه 

 و( ایمقایسه ی)آستانه TCΔΔروش  پژوهش این در ژن بیان تغییرات بررسی تعیین شدند. روش 16/0، 8/0، 4، 20ی هارقت
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 –فرمول  با کنترل ینمونه مقابل در موردآزمایش ینمونه نسبی تفاوت نسبی یمقایسه روش در. بود اکتین بتا ژن بیان به نسبت

CTΔΔ2  به روشPfaffl  نرم افزار توسط هاداده آماری بررسی .گردید انجام 2002 سال در همکاران و SAS شد انجام.  

 بحث نتایج و 

 دستگاه توسط RNA هر از میکرولیتر 2 آن، خلوص میزان نیز و شده استخراج RNA میزان گیریاندازه منظور به

 تمام در نسبت شد. این بررسی 280A به 260A وریجذب ن نسبت با آن خلوص میزان و گرفت قرار ارزیابی مورد نانودراپ

RNAتکنیک که است ذکر به الزم بود 2/2تا  9/1 بین پژوهش این در شده استخراج یها Real–Time PCR حساسیت از 

 د.باش DNA با آلودگی هرگونه از عاری امکان حد تا باید cDNA سنتز برای مورد استفاده RNA رو این از است برخوردار باالیی

 و شد انجام دمایی شیب PCR واکنش ،(actin-𝜷) کنترل و( میوستاتین) هدف ژن آغازگرهای مناسب اتصال دمای یافتن برای

 ژل با الکتروفورز از استفاده با PCR محصوالت. گردید انتخاب( 59 دمای)  اختصاصی آغازگرهای اتصال برای دما ینترمناسب

 150 یمحدوده در و میوستاتین ژن برای جفت نوکلئوتید 153 یمحدوده در باند تک مشاهده. گرفتند قرار بررسی مورد( %2) اگارز

. (1)شکل  باشدمی نظر مورد یقطعه تکثیر و آزمایش انجام صحت بیانگر ،هانمونه همه مورد در بتااکتین ژن برای جفت نوکلئوتید

 . دهدمی نشان تکثیر منحنی صورت به را سیکل هر در نتفلورس نور تغییرات میزان Real-time PCR واکنش انجام طی در

     

                  (Myostatin gene)ژن میوستاتین  -ب                              (B-actin gene) ژن بتااکتین-الف

ژل آگارز  روی ای بتا اکتین )الف( میوستاتین)ب(هنالکتروفورز محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز ژ .1شکل 

 bp100 مارکر: Mدرصد.  2

Figure 1. A sample of electrophoresis of PCR products for (A) B-actin (B) Myostatin on 

the 1% Agarose gel. M: size marker 100bp 

 

کند. ن را تایید میپرایمر برای این دو ژ بودن اختصاصی بتااکتین، و میوستاتین ژن ذوب وجود تنها یک قله )پیک( در منحنی

 .ارائه شده است 2 در شکل ژن دو این منحنی ذوب
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 (B-actin gene) ژن بتااکتین -ب                     (Myostatin gene)ژن میوستاتین  -الف

 (ب( و ژن بتااکتین )الفژن میوستاتین ). میوستاتین و بتا اکتینی هاژنمنحنی ذوب . 2شکل 

Figure 2. The melting curves for Myostatin (right) and 𝜷-actin (left) genes. 

 

 ژن بیان که دهدمیژاپنی نشان  بلدرچین در میوستاتین ژن بیان بر متیونین Lبا  متیونین DLجایگزینی تاثیر بررسی

 است، 09/1 تغییرات گینمیان دارای که متیونین L گروه به نسبت است 1 و برابر کنترل گروه که متیونین DL گروه در میوستاتین

(. در این 2جدول ی بر بیان ژن میوستاتین ندارد )دارمعنیمتیونین اثر L متیونین با  DLدر نتیجه جایگزینی  .است نداشته تغییری

 ارتباط گزارشی از تحقیقات قبلی برای مقایسه یافت نشد.

 در مندرج نتایج. است شده داده نشان ،2جدول  در نیژاپ بلدرچین در ژن بیان بر %24 به %20از پروتئین سطح افزایش تاثیر

 نسبت (متیونین DL )حاوی %24 پروتئین با شده تغذیه گروه در میوستاتین ژن بیان تغییرات میانگین که دهدمی نشان جدول این

(. همچنین  P < 01/0) است یافته کاهش 55/0به ی دارمعنیطور به (متیونین DL )حاوی %20 پروتئین با شده تغذیه گروه به

 پروتئین با شده تغذیه گروه به نسبت متیونین( L )حاوی% 24 پروتئین با شده تغذیه گروه در میوستاتین ژن بیان تغییرات میانگین

که با افزایش  می دهد این موضوع نشان(.  P < 01/0است ) یافته کاهش 64/0به ی دارمعنیطور به متیونین( L )حاوی 20%

 یابد. میی بیان ژن میوستاتین کاهش دارمعنیطور درصد به 24به  20جیره از  پروتئین سطح

 جیره پروتئین کیفیت بهبود سبب کننده محدود آمینهاسیدهای از کمی مقدار دهد که، افزودنهای گذشته نشان میپژوهش

 امکان شده، بافتی پروتئین ظرفیت افزایش عثبا کننده، محدود آمینهاسید اولین عنوان به متیونین افزودن ترتیب این به. شودمی

 کمک پرندگان در استرس کاهش نتیجه در و مغذی مواد از مناسب استفاده به و کرده فراهم را جیره در خام پروتئین سطح کاهش

 .کندمی
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 بر بیان ژن میوستاتین پروتئین مختلف سطوح و متیونین  L با متیونین DL جایگزینی اثر .2جدول

Table 2. Effect of DL- methionine replacement with L- methionine and dietary protein 

levels on Myostatin gene expression 

20% 24% 

DL L DL L 
a 1 a 09.1 b 55.0 b 64.0 

 .است درصد 1 سطح در دارمعنی اختالف وجود دهندهنشان شابهغیرم حروف

 

 سولفوراسیون ترانس و متیالسیون -ترانس یهاواکنش برای گوگرد و متیل گروه دهدهن یک عنوانبه متیونین همچنین

 متیونین مکمل از استفاده و دهدمی قرار تاثیر تحت را زنده وزن جیره، در متیونین افزایش(. Parvin et al. 2010) کندمی عمل

 در چربی ذخیره کاهش و هاماهیچه در بیشتری یاهپروتئین ساخت سبب و بخشدمی بهبود را جیره آمینهاسیدهای ترکیبنیز 

با وجود افزایش بیان ژن محققین نشان دادند که حذف مکمل متیونین جیره (. Bomgardt and Baker 1973) شودمی جوجه

IGF1 بب کاهش وزن بدن بلدرچین میس( گرددRostamzade et al. 2016.) یهاآنالوگ مقایسه در D و L در متیونین 

دارد  وجود متیونین L کننده دریافت گروه در خوراکی تبدیل ضریب دارمعنی بهبود گرمایی تنش تحت گوشتی هایجوجه

(Ribeiro et al. 2005 .) 

 هستند، عفونت مستعد زندگی اول هفته دو در که شده تفریخ تازه هایجوجه بدن یهابافت و هاسلول ایمنی در متیونین

 .Koutsos et al)است  ضروری( T و B یهالنفوسیت) اختصاصی و( مخاط و پوست) ذاتی منیای یهامکانیسم فعالیت برای

2001; Rubin et al. 2007.) وظیفه. دهدمی تغییر را بیان آن و کندمی اعمال میوستاتین ژن بیان طریق از را خود اثر متیونین 

 میوستاتین. یافت خواهد ادامه دام یک زندگی سرتاسر در روند این و باشدمی جنینی زمان از عضالت رشد میزان تنظیم میوستاتین

که  دهدمینتایج نشان  .کندمی جلوگیری هاآن حجم حد از بیش افزایش از و کندمی فعالیت عضالت رشد کننده مهار یک عنوانبه

پس  کند.بیان مید پروتئین درص 20ی از ژن میوستاتین را نسبت به جیره حاوی ترپاییندرصد پروتئین سطح  24جیره حاوی 

بافت انتظار داشت به افزایش  توانمیبوده و  ترمناسببلدرچین درصدی پروتئین در جیره  24سطح نتیجه گرفت که  توانمی

 منجر شود. بلدرچینماهیچه 

 تاثیر ،L فرم به DL فرم از متیونین تبدیل با که نشان میدهد تحقیق حاضر در آمده دستبه نتایج: گیری نتیجه

 توانمی DLو  L فاده از فرم تجاری مخلوط تجای اسپیشنهاد کرد به توانمیپس  .نداشته است میوستاتین ژن بیان ی دردارمعنی

کننده این بیان پژوهش این در آمده بدست نتایج همچنینفاده کرد و از اتالف وقت و هزینه جلوگیری کرد. تمتیونین اس Lاز فرم 

ئین تدرصد پروتئین باشد. کاهش سطح پرو 20ی نسبت به ترمناسبد سطح توانمیدرصد پروتئین  24موضوع است که سطح 
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که  شودمیپیشنهاد بنابراین . گرددمی تولید ماهیچهد سبب افزایش بیان ژن میوستاتین گردد که این موضوع سبب کاهش توانمی

 درصد پروتئین استفاده گردد. 24در جیره بلدرچین از سطح 

این تحقیق را تامین  ینهاز مسئولین پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان که هز: اریگزسپاس

  .آیدمینمودند تشکر بعمل 

 

 منابع

بار آنازیم هاای آنتای      Eاثر مکمل عنصر روی و ویتاامین ( 1397) و همکاران مموئی مرتضی ،خسروی نیا حشمت اله ،آقائی علی

. مجله دامپزشکی ایران جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنیاکسیدان، هورمون های 

14(2 ،)14-24. 

مقایسه سطوح مختلاف بیاان   ( 1393) نجمی نوری عذرا ،اسمعیلی زاده کشکوئیه علی ،محمدآبادی محمدرضا ،توحیدی نژاد فاطمه

 . 35-50(، 4)6یوتکنولوژی کشاورزی . مجله بدر بافت های مختلف بز کرکی راینی  Rhebژن

( بررسای بیاان ژن   1395جعفری دره در امیر حسین، محمدآبادی محمدرضا، اسمعیلی زاده کشاکوئیه علای، ریااحی مادوار علای )     

CIB4  های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از در بافتReal Time qPCR.  پاژوهش در نشاخوارکنندگان   مجله

4(4 ،)132-119.  

بررسی اثر محادودیت متیاونین بار    ( 1395) اسدی ملک حسین ،اسمعیلی زاده کشکوئیه علی ،اسدی فوزی مسعود ،زاده الههرستم 

 . 47-60(، 1)8مجله بیوتکنولوژی کشاورزی . در عضله سینه بلدرچین ژاپنی IGF-1بیان ژن 

بر ارزش های  TGF3تأثیر ژن ( 1392) سفالیی محمد ،محمدآبادی محمدرضا ،فقیه ایمانی سید علی ،محمدی فر آمنه 

 . 136-125(، 4)5. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی فنوتیپی و ارثی صفات وزن بدن در مرغ بومی استان فارس

ارزیاابی چناد شاکلی ژن میوساتاتین در گوسافند ناژاد       ( 1388و همکااران )  شجاعیان کمال، محمدآبادی محمدرضا، صوفی بهاره

 . 89-81(، 1)19. مجله پژوهشهای علوم دامی  PCR-RFLP سنجابی با استفاده از روش
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