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Abstract 

Objective 

Temperature is a critical variable in health and disease. Thermal stressors such as heat stress elicit 

neuroendocrine responses including activation of the HPA axis .Heat stress is a challenge for 

animal and human society. It has been shown that brain monoaminergic system is changed during 

acute and chronic heat stress condition. Commercial and domestic poultry are very susceptible 

animals to the heat stress. High environmental temperature led to heat stress condition and had 

negative effect on physiological performance. One effect of heat stress is changed molecular and 

cellular mechanisms. These changes in diencephalon, as an awaking center (thalamus) and 

autonomic mechanisms center (hypothalamus), have profound physiological performance results. 

However the goal of experiment was to investigate effect of heat stress on diencephalic BDNF 

gene expression and blood corticostrone level.  
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Materials and Methods 

In this experiment, 20 seven-day-old male chicks divided in 1- heat stress group (10 chicks) and 

2- control group (10 chicks in normal temperature condition). Heat stress induced by 39 C◦ and 

continued to 5 hours. Control group temperature was 30 C◦. At the end of 5 hours duration, chicks 

was anesthetized with Isofluran gas and killed. Blood gathered from jugular vein. Brain dissected 

and diencephalon was frozen in liquid nitrogen immediately. Blood corticosterone level was 

measured by ELIZA method, BDNF gene expression assayed by quantitative real time PCR 

technique with the SYBR green method. 

 

Results 

In this experiment, heat stress significantly reduced diencephalic BDNF gene expression. 

However, corticosterone level significantly elevated in heat stress exposed chicks. It would be 

able to say that there is a relation between BDNF gene expression and blood corticosterone 

concentration.  

  

Conclusions 

These results showed changes in BDNF gene expression during heat stress condition is associated 

to blood corticosterone level elevation. Taken together, the results showed that a significant 

relationship between Hypothalamus-Hypophysis- Adernal cortex activity during acute heat stress 

condition and diencephalic BDNF gene expression as a neuroprotective agent of brain.   
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  چکیده

هاگ بم  سبب و ها با تغتتر و انتسمباشم  اسیرسهاگ فمگ ر  فواوع بشرگ و حتوانات  ویاسیرس گروایی ی ی اش چالش هدف:

ساش ایجار بتما گ ش م  ها ویشوت ه  سیرس حرا تی ویر فه با سبب ایجار ا شور وه اثرات و فی بر عمل رر حرا ت باالگ وحتط، 

سم سیرس، تغتتر ر  و انت سلولی و ول ولی وی تزیولوژیك را ر  ی ی اش آثا  نها  ا سفا  به رلتل هاگ  شم  این تغتترات ر  ریان با

سی و ورگ به وغز )تاالووس( و و ان سماهمتا این ناحته ر  و یر  اطالعات ح هاگ خوروا  بم  )هتپوتاالووس( نیایج عمتقی ر  ت

سیرس گروایی حار بر بتا  ژ   سیرو  خو   1BDNFعمل رر حتوا  را ر  اش این  و همف آشوایش بر سی تاثتر ا و سطح وو تت وا

 بور 

                                                      
1  Brain derived neurotrophic factor 
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ر فه و رواگ  39ایی وبه رو رسیه تحا اسیرس گر 308 وشس سن نر نژار  اس  7فوفه  20ر  این آشوایش تعمار  :هاروشمواد و 

زو لو ا  بتهوش، خون ترگ ها با گاش ای ساعا تحا اسیرس گروایی قرا  گر ی م  ر  پایا  فوفه 5ر فه تقستم و به ومت  30نروا  

ر فه سانیت رار  80خچا  و فی ها برراشیه شم و براگ آنالتز بتشیر ر  ی شمس  و ناحته ریانسفا  آ  وشیا اش ستاهرگ وراج انجام و 

واسیرو  خو  با  وش به  وش  یل تایم ومّی و سایبر گرین انماشس گترگ شم  سطح وو تت  BDNF ن هما گ شم   وتزا  بتا  ژ 

 االیزا وو ر س جش قرا  گر ا  

تایج به طو  وع ی :ن وایی  وایش اسنننیرس گر تا  ژ  ر  این آش واهش رار   BDNFرا گ ب فا   ا  یانسننن ته ر وا سنننطح اناح

 را گ ا زایش نشا  رار   فوفه هاگ تحا اسیرس گروایی به طو  وع یوو تت واسیرو  خو

شا  وی گیری:نتیجه سیرو  خو  و بتا  ژ  این نیایج ن سطح وو تت وا ر را ر  با توفه  ابطه وع وس وفو BDNFرهم وه بتن 

مس ورر وه با تاثتر بر نا  وشناهقشنر آر -هتپو تز-توا   ابطه وهمی وتا  اسنیرس گروایی و  عالتا وحو  هتپوتاالووسبه این وی

 گررر بتا  ژ   اویو  عصبی وشیق اش وغز سبب اخیال  ر  نقش حفاظا نو ونی این پروت تن ر  وغز وی

 اسیرس گروایی -وو تت واسیرو  - اویو   شم عصبی وشیق اش وغز -فوفه گوشیی  هاکلیدواژه

 پژوهشی   نوع مقاله
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 مقدمه

)پرشتا( یك اوپراطو گ بز گ اگ بستا  وهن را ر  ایرا  پرو ش واوتا  ر  ایرا  و انیشا  آ  اش  طریق این وشو  تا یخچه

 .Moazeni et al) وتالرگ بور و اش ه م )رهلی( تا ر یاهاگ ستاس و ومییرانه گسیررس بور 7قبل اش وتالر تا  تقریبا قر   5اش قر  

2016a; Mohammadifar and Mohammadabadi 2017) و بعم اش آ ، ر  قرو  وسطی ایرا  ر  وحل    ر  آ  شوا

راگ حمل و نقل وحصوالت، اش قبتل واوتا  اش شرق به غرب، هم اش طریق خش ی و هم اش طریق ر یا قرا  راشا  ها بتقاطع  اس

هاگ واوتا   ا تسهتل ورر  ها نتز توسعه و گسیرش فمعتاف گ هاگ شیارگ ر  حوالی ایرا  و وشو هاگ همسایه ر  طی این رو س

 ;Mohammadabadi et al., 2010هاگ باسیا  تأیتم وررس اسا )  ر  شوا هاگ باسیا  ش اسی حضو  واوتا   ا ر  ایراحفا گ
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Moazeni et al. 2016b بر اساس تحقتقات  ) West and Zhou انم  هاگ یا ا شمس ر  ایرا  ر  سه و طقه وفور راشیهاسیخوا

قبل اش وتالر  1000قبل اش وتالر و  3900تا  3800( )ف وب شرقی ایرا ( به ترتتب ویعلق به Tepe Yahyaرو وشف ر  تپه یحتی )

 ;Mohammadifar et al. 2014قبل اش وتالر ) 1000و ری رگ ر  تخا سلتما  )شما  غربی ایرا ( ویعلق به 

Mohammadifar and Mohammadabadi 2018 نت(  اش طر ی پروت BDNF  اسا و اش نظر  هیپا كیمریر نتپروت  كی

 گبر  و گاریاسا و اثرات ش هانتنو وترو  ارساش خانو یعضو وهم نتپروت  نی( اسا  اNGF) یورتبط با  اویو   شم عصب گساخیا 

 Castrén and) اسا BDNF   ا تانیقا  س یاصل رنمست، گTrkB  متو ترو زیتما ،ی شم عصب، را ر وان م یعصب سیمتس

Rantamäki 2010)   

وغز  گ( و و اطق قشر ما تو آو پوومپت)ه كتمبتخاص وغز، اش فمله ل یر  نواح كیپاتولوژ راتتتتغ گا سررس را ا ما ا تب

را ر  شواهم ر  حا   پوومپته گرتر  پ یها اسا و نقش وهماتوستلها و نو وگنو و  گوروز یعاول نو وپات BDNFهسی م  

 ا تراشیه باشم  ر  واقع، ب یاصل یوان م اخیال  ا سررگ یر  اخیالالت  وان یتوانم نقش وهمیو BDNFرهم وه ینشا  و شیا زا

BDNF گرا  یبه طو  وع  بتا  آ وه  یاسا، ر  حال ا یهی مرواهشیآلزاوبیال به  ما تب پوومپتو ر  ه پوومپته یعتطب گرتر  پ 

   ( et al.Jiang 2019) ابمییو شیا زا گرتارگیوابسیه به  عیوقا ه  امر  

  به طو  وشابه سطوح ره موی ا نشا   BDNF mRNA تر نیتو اسیرس سطوح پا یا سررگ  هتر  شو یوانتوطالعات ح

  شمس اساوررنم نشا  رارس یاسیفارس نم یضم ا سررگ گوه اش را وها یاصل یوبیال به اخیال  ا سررگ ما ا تر  ب زتن BDNF نیتپا

وطالعه پس اش ورگ،  كیر   نت  همچ یابموی شیا زا یضم ا سررگوزون با راو هاگ با ر وا   BDNFسطوح  ن،یعالوس بر ا

Chen et al.یم یا گریوشاهمس وررنم وه واو ش پذ BDNF بورس انم  یضم ا سررگ گوه تحا را وها گا رار وومپپتر  ه

 in یوانتوطالعات ح  شمس اساسرم وشاهمس  BDNFو سطح  یشمت ا سررگ نتب ی ابطه و ف   كی  به عالوس، ابمییو شیا زا

vivo  وvitro in  نشا  رارس اسا وه سطحBDNF ضم  گو سرم ر  پاسخ به وصرف وزون را وها كتمبتل گر  ساخیا ها

باعث اثرات  یانتبه وغز و BDNF قیوشف وررنم وه تز   Siuciak نت  همچ ( et al.Chen 2017) ابمییو شیا زا یا سررگ

ه وش وحمور  یها به ر وا  ضم ا سررگ ا سررس و پاسخ آ  ما ا تر  ب BDNFبه سطوح  وربوط گها رارس  شوریو یضم ا سررگ

ر  هتپوومپ فوفه ورغ تحا تاثتر آلورگی صوتی اش قبل  BDNF  تاو و  وطالعاتی ر با س بتا  (Siuciak et al. 1997) ااس

گزا ش شمس اسا  این نشا   mRNAف ت ی تا  وش او  پس اش تفریخ ر   12تا بعم اش تفریخ انجام شمس اسا  این ا زایش اش  وش 

پذیرگ و تقویا هاگ عصبی  خ رارس و سبب بهبور انعطاف  تحا تاثتر ووافه با عواول وخرب با ا BDNFرهم وه ا زایش وی

    ( 2009Chaudhury and Wadhwa) شورست اپسی ر  وغز وی

وتلت رم ر  لتیر سبب  160هاگ چ م  وشس ر  روش پایتن تر اش  ر  یك وطالعه ع صر بو  ر  آب آشاوتمنی فوفه شیرورغ

سبب ا زایش آپوپیوشیز ر  وغز  BDNFو ت اول بهیر وغز شمس اسا  اوا روشهاگ باالتر، عالوس بر واهش بتا   BDNFا زایش 

بر وغز  BDNFر  فلوگترگ اش آپوپیوشیز نقش راشیه و همچ تن ع صر ضرو گ بو  بواسطه  BDNFرهم وه شمنم  این نشا  وی



   (1400 بهار، 1، شماره 13مجله بیوتکنولوژی کشاورزی )دوره   

188 

Agricultural Biotechnology Journal;      Print ISSN: 2228-6705,      Electronic ISSN: 2228-6500 

 

وتلوگرم( و سبك وش  )ویوسط  2 وشگی  56ر  وقایسه بتن سویه س  تن وش  )ویوسط وش     ( et al.Tang 2016)گذا ر  تاثتر وی

 ا بطو    BDNFنسل انیخاب بمسا آومس بورنم  بتا  ژ   49 وشگی(اش نژار پلتموت  اک سفتم وه پس اش  56گرم ر   1200وش  

 (Ka et al. 2009)رهم  بتا  این ژ  ر  سویه سبك وش  بتشیر بورس اسا ه ویفاوت نشا  ویوع ی را گ بتن رو ف س و رو سوی

شور  اش طر ی براگ وقابله با ت  و ر نیتجه ضر  و شیا  ویاسیرس گروایی ر  ص عا ورغما گ سبب ا ا تولتم و ا زایش تلفا  

حرویی -آو ر  تغتترات ویابولت ی و هو وونی و وو  ولوژی یاسیرس گروایی پرنمس به  رای م له له شر  و واهش وصرف غذا  وگ وی

 م  عالوس براین طتو  به رلتل باشاشیهایی ویرهم وه هم ی اساس بی ورس ر  پرنمس به ه  ام ووافه با اسیرس گروایی  خ وی

هاگ ویابولت ی  ا نماشین غمر عرق، شورتر ر  اسیرس گروایی به ورش بحرا  تعمیل رواگ بم   ستمس و به همتن و ظو  همه  عالتا

ه باشم وو ویقابالً ا زایش وو تت واسیرو  خو  وی CRHآو نم  ی ی اش این تغتترات شاول ا زایش ترشح تاحم وم ن پایتن وی

هاگ به عمل وتالرگ وطالعات و بر سی 80عالوس، ر  اواخر رهه هاگ ول ولی ر  طو  اسیرس اسا  بهشوت ه ساش تغتترات و انتسم

،  ونویسی، ترفمه DNAترین  رای مهاگ ژنیت ی )وشیمل بر همان مساشگ هاگ وول ولی ر  شورس وهمآومس  وشن نمور وه و انتسم

یك سلو  را اگ تعمار  2(  وارس ژنیت ی 2017Mohammadabadi and Tohidinejadهسی م )ها( و حیی نحوس ت ظتم ژ 

شونم و ر  یك شوا  خاص  قط تعمار ومی اش آنها بتا  شمس و پروت تن یا باشم وه هتچ گاس به طو  همزوا  بتا  نمی شیارگ ژ  وی

و م (  نتاش به بتا  ژ  توسط وحتطی وه ر  آ   شم ویTohidi nezhad et al. 2015نمای م )آنزیم وو ر نتاش سلو   ا تولتم وی

 Mohammadabadiشور و ر  صو ت عمم نتاش به  رآو رس ژ ، آ  ژ  به صو ت خاووش و غتر عا  باقی خواهم وانم )و یر  وی

یووا یوتی تحا هاگ (  بتا  ژ Ahsani et al. 2019aوشف شم ) E.coli(  ساش و وا  بتا  ژ  اولتن با  ر  باویرگ 2020

شور و نتز بتا  ها بتا  ویباشم  ت ها یك وجموعه نسبیاً ووچك اش تمام ژنوم ر  هر یك اش انواع با او یر  ووقا و چ مبعمگ وی

ها براگ هر با ا اخیصاصی بتا  ژ  ر  یووا یوت ،(  ب ابراینMohammadabadi et al. 2018ها به ورحله نمو بسی ی را ر )ژ 

هایی وه آ  وحصو   ا (  همچ تن وقما  وحصوالت ژ  وه ر  هما  با ا و نتز ر  سایر با اAhsani et al. 2019bاسا )

ها و (  ی ی اش اقماوات اساسی وطالعه ژ Mohammadabadi 2021شور )ساخیه شمس سبب ت ظتم بتا  آ  ژ  وی ،ساشنموی

اش   (Jafari Darehdor et al. 2016سلولی یا وروووشووی اسا ) هاگ ورتبط با صفات اقیصارگ و وطالعه آنها ر  سطحپروت تن

ر  ناحته ریانسفا  فوفه  BDNFاین  و همف تحقتق حاضر بر سی تاثتر اسیرس گروایی حار بر وو تت واسیرو  خو  و بتا  ژ  

  وش سن بور  7گوشیی 

 

  

                                                      
2 DNA 
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 هامواد و روش

وژگ رانش مس راوپزش ی واها  خریما گ و به آشوایش اس  تزیول وشی ورغقطعه فوفه گوشیی نر اش وا خانه فوفه 20تعمار 

وتلووالرگ  3050س تجا گ  ها رسیرسی آشار به آب  و فتررانش اس شهتم باه ر وروا  و یقل شم  ر  تمام طو  رو س آشوایش فوفه

سانیتمیر را اگ  80*50*220ع پروت تن  راشی م  فوفه ها ر  اتاقك ساخیه شمس اش پل سی گالس طو *عرض* ا تفا %23انرژگ و 

 5 یقل شمنم و به ومت و طوبا  %50ر فه و  39ها به اتاق ی با رواگ  وشگی سن فوفه 7و یر  روا و  طوبا قرا  راشی م  ر  

ان م له له شر ، ا یارگی وها ر  ظرف رس رقتقه شروع به بروش عالئم اسیرس گروایی ساعا تحا اسیرس گروایی قرا  گر ی م  فوفه

آو گ خو  توسط اس الپل فمع ساعا فوفه ها با گاش ایزو لو ا  بتهوش و ستاهرگ وراج آنها براگ 5ها و گرر  شمنم  ر  پایا  با 

ار  ورش وخچه اش عقب ربرش رارس شم  پس اش خون ترگ بال اصه سر قطع شمس و وغز بروگ ظرف وحیوگ یخ قرا  رارس شم  با برش 

هاگ خو  ایع قرا  رارس شم  نمونهویوم بت ایی اش فوانب، ناحته باقتمانمس شاول ریانسفا  بور وه ر  اشت و تل سفا  اش فلو و قطعه ت 

ها فمع آو گ گ وت روتتوپرقتقه قرا  رارس شم  سپس با سرنگ سرم فمع شمس ر   و 15رو  ر  رقتقه به ومت  4500ر  سانیریفتوژ 

 واسیرو  و یقل گرریم   ها انماشس گترگ سطح وو تتو به وت روتتوپ ری رگ و یقل و به آشوایش اس ف

نمونه ریانسفا  اش هر  5تعمار : های مکملDNAو سنتز   mRNAاستخراج  ،هموژیناسیون بافت  دیانسفال

وو ر اسیفارس قرا  گر ا  هموژی استو  با ا وغز به وستله سرنگ  mRNAهاگ آشوایشی برراشا و فها اسیخراج ومام اش گروس

هاگ گر ا و نمونهولته وراحل اسیخراج توسط پروت ل رسیی ست ا ولو  انجام RNXTM-PLUSانسولتن و و با اسیفارس اش 

فارس اش نانو ر اپ حاصل با اسیگ ، وقما  و وتفتا نمونهRNAر فه سانیی گرار ن هما گ شمنم  پس اش اسیخراج  -80آومس ر  رسابه

 nm260ووج ر  طو  RNAو  DNAشور  نانوویر خوانمس وی 280و  260، 230هاگ ووج گرریم  فذب نو گ ر  طو بر سی وی

سبا فذب را نم  ب ابراین اش ن 230ووج ها، وربوهتم اتها، ولرو رم،   ل و      ر  طو و پپیتمها و رترف ا 280ووج و پروت تن ر  طو 

یا باالتر  8/1هاگ پروت ت ی پی برر  این نسبا بایسیی توا  به وفور ناخالصیوی nm280بر فذب ر  تقستم nm260فذب نمونه ر  

یا بتشیر اش آ   2/2شور  نسبا وطلوب ها و    اسیفارس وینتز براگ بر سی وفور پپیتمها و رترف ا 230به  260اش آ  باشم  اش نسبا 

نسخه بررا  هاگ و مل با اسیفارس اش وتا 3DNAبه باال  ا راشی م وه وو ر قبو  بور   9/1هاگ حاصل وتفتا باشم  نمونهوی

 11وت رولتیر اولت و نوول وتتم ی یا تجهتز آشوا و  1به همراس  mRNAوت رلتیر  1 به طو  وخیصر، تروو تشر انجام شم   وع وس

وت رولتیر با ر آنزیم  4رقتقه  وگ یخ و ر  ورحله روم  5رقتقه، سپس  5ت ر فه به وم 65وت رولتیر آب ریونتزس ر  رواگ 

 60ر فه به ومت  43وخلوط و به ترووسای لر با ت ظتمات  4نسخه بررا  وع وسوت رو آنزیم 1و  dNTPوت رو  2 یو سیرانس تپیاش، 

 20ها به یخچا  و فی  پس اش آ  وت روتتوپ چرخه ت ظتم گرریم  45رقتقه براگ هر چرخه و  10ر فه به ومت  70رقتقه و سپس 

 و یقل گرریم  

                                                      
3 Complementary DNA cDNA 
4  Reverse transcriptase enzyme 
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شروا  ROXبمو   2Xر  این ورحله اش وسیر وت س سایبر گرین  :quntative real time PCRروش 

AMPLIQON  وت رولتیر سایبر  10وت رولتیر وخصوص ترووسای لر  یل تایم ابیمائاً  100اسیفارس شم  وخیصراً ر  وت رو تتوپ

 ®LightCyclerوخلوط گرریمس و ر  رسی اس  DEPCوت رو لتیر آب  7و ( 1)فمو  ت رولتیر پرایمر   ا و برگشا و 1گرین، 

به  62℃رواگ min 1 به ومت 94℃رواگ min5 به ومت  95℃چرخه با وشخصات رواگ  40قرا  رارس شم  رسی اس ر   96

گ وو ر آشوایش و هم ر  با ا نروا  نسبا هم ر  نمونه CTت ظتم و افرا گرریم  وقاریر  min1به ومت  72℃رواگ min1ومت 

 ساشگ گرریم   نروا  و ومی(Khan-Malek and Wang 2017) به ژ  اسیانما ر )  رنس( با اسیفارس اش وم 

𝑅 =

                          ∆ct target(control − sampel)
(E target)                                        

                     ∆ct standard(control − sampel)

     (E standard)                                          

 

E رهم  انموا  ت ثتر  ا نشا  وی 

و سطح  tها اش آشوو  اسیفارس شم  براگ وقایسه وتان تن SASبراگ آنالتز آوا گ رارس ها اش نرم ا زا  آوا گ  روش آماری:

  (SAS/STAT user's guide) گرریم( اسیفارس P<01/0را  )وع ی

(  اسیرس گروایی نیایچ تصحتح چ م P<01/0()1،  ا واهش رار )ش ل BDNFرا گ بتا  ژ  اسیرس گروایی به طو وع ی

رهم وه اسیرس گروایی با این تغتتر ر  واهش رار  این نشا  وی 2/0نسبا به گروس شاهم  ا به سطح  BDNFبرابرگ بتا  ژ  

BDNF هاگ ظاهرگ وان م تعریق، گررر  ساشوا  رهی پاسخ به گروا و ایجار پاسخر  وغز شوت ه ساش اخیال  ر  عمل رر وغز وی

پذیرر  تخریب این ناحته سبب اش رسا   ین ضربا  قلب و ا زایش نرخ ت فس به اسیرس گروایی ر  هتپوتاالووس قماوی صو ت وی

وا ر  این ناحته همراس با ا زایش بتا  گررر   عا  شم  نو و  هاگ حساس به گرهاگ ذور شمس ر  ت ظتم گروا ویتمام و انتسم

BDNF  ر  این نو و  ها ثابا شمس اسا(Tan et al. 2016)  

 

 نتایج و بحث

باشم  ر  فلوگترگ اش این آثا  وی BDNFشور و تاثتر اسیرس ی ی اش عواول به هم شن مس هموسیاشگ بم  وحسوب وی

حساستا به  BDNFو م  وی شور و نو و  ها  ا ر  برابر عواول بتما گ وحا ظاعاول سالوا وغز وعر ی وی BDNFبطو ی ه 

  بر سی وغز ووش ر  سه رواگ (Marosi and Mattson 2014)رهم انسولتن  ا ا زایش رارس و تو  پا اسمپاتتك  ا ا زایش وی

رهم  همچ تن ر  ر  وغز  ا نشا  وی 3وغز ر  رواگ وحتطی باال و ا زایش واسپاش  BDNFر فه وحتط واهش  39و  37، 33

بطو وع ی را گ  37و  33ها ا زایش یا یه اسا و این ا زایش ر  رواگ  وغز ووش BDNFشرایط اسیرسی وان م آنووسی وقما  

 ا به ع وا  ی ی اش عواول  BDNF  ر  تحقتقات (Kletkiewicz and Rogalska 2019)ر فه بورس اسا  39باالتر اش رواگ 
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ر  وغز شونم  ا به عاول وثبا  BDNFوهم ر   شم و نمو وغز وعر ی وررس انم  ر  همتن  ابطه عواولی وه سبب ا زایش بتا  

 BDNFوتلت رم ر  لتیر سبب ا زایش بتا   160هاگ یك  وشس ع صر بو  به وتزا    م  به همتن رلتل ر  فوفه شیرورغو وعر ی وی

 160انم  به همتن و ظو  روش وتلت رم نیایج وع وسی راشیه 640و  320ر  وغز شمس اسا  اوا روشهاگ باالتر وان م  3و واهش واسپاش 

   (et al. Tang 2016)باشم وغز وی NFBDوتلت رم عاول وثبیی براگ ا زایش 

 

  . توالی پرایمرها1جدول 

Table 1. Primer sequences 

Primer 

name 

length sequence 

 

NCBI code 

BDNF 109 F:GAAGGCTGCAGGGGCATAGA NM_001031616.1 

  R:ACCGCCAGCCAACTCTCTTT  

GAPDH 162 F:TGACCACTGTCCATGCCATC NM_204305.1 

  R:TAAGCTTCCCATTCAGCTCAGG  

 

تعریق، ضربا  قلب و ا زایش وتزا  ت فس به اسیرس گروایی هاگ ظاهرگ وان م  ساشوا  رهی پاسخ به گروا و ایجار پاسخ

هاگ ذور شمس ر  ت ظتم گروا وی پذیرر  تخریب این ناحته سبب اش رسا   ین تمام و انتسمر  هتپوتاالووس قماوی صو ت وی

 Tan)ثابا شمس اسا ها ر  این نو و  BDNFگررر   عا  شم  نو و  هاگ حساس به گروا ر  این ناحته همراس با ا زایش بتا  

et al. 2016)   اسیرس گروایی ر  طتو  ی ی اش عواول برهم شن مس هموسیاشگBDNF   هفی ی به ومت  35گزا ش شمس اسا  ر

وتلتلتیر  100و  750، 250هاگ وخیلف اش ر فه قرا  رارس شمنم  همزوا  ر  آب آشاوتمنی غلظا 36یك هفیه فوفه ها ر  وعرض 

هاگ ضرو گ اسیفارس شمس بور  بطو  ولی اسیرس گروایی و روشهاگ باالگ اسانس سطح وتمنی اش اسانس  وغنلتیر آب آشا 1000ر  

 .Bayraktar et al)پالسما شمس بور  BDNF ا واهش رارس بورنم اوا سطح پایتن اسانس سبب ا زایش  BDNFپالسمایی 

)ش ل را  سطح وو تت واسیرو  خو  نسبا به گروس شاهم شم    ر  این آشوایش اسیرس گروایی سبب ا زایش وع ی(2020

2()01/0>Pآر نا  ر  طو  اسیرس گروایی وفور را ر  براگ -هتپو تز-(  گزا شات ویفاوتی ر با س  عا  شم  وحو  هتپوتاالووس

ر فه سانیی گرار  35ساعا اسیرس گروایی  48یا  1 وشس ر  وعرض  14وثا  هتپرتروی ایجار شمس به واسطه قرا  گترگ فوفه هاگ 

  وشابهاً اسیرس (Chowdhury et al. 2012)سبب تغتتر رش سطح وو تت واسیرو  خو  آنها ر  وقایسه با گروس شاهم نشمس اسا 

  (Sun et al. 2015)گروایی چرخه اگ ر  یك هفیه پایانی رو س پرو ش تاثترگ بر سطح وو تت واسیرو  خو  نماشیه اسا 

ساعا اسیرس گروایی  5ساعا اسیرس گروایی قرا  گر ی م، ت ها ر   5یا  2 وشس وه ر  وعرض  14هاگ برع س آ  ر  فوفه 

  (Ito et al. 2015)را  سطح وو تت واسیرو  نشا  رارس شم ا زایش وع ی
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روز سن. حروف  7دیانسفال تحت تاثیر استرس گرمایی حاد در جوجه گوشتی  BDNF. بیان ژن 1شکل 

 ( است. P<01/0دار )ها دارای اختالف آماری در سطح معنیمتفاوت در ستون

Figure 1. Effect of heat stress on diencephalic BDNF mRNA gene expression of 7-day-old 

chick. Columns with different letters are significantly different P< 0.01. 

 

رات براساس تفاوت ها ر  سطح وو تت واسیرو  ر  طو  اسیرس گروایی وقاالت وخیلف، شایم بیوا  گفا وه تغتت

رهم و اش آنجا وه ترشح آ   ییم اپتزوریك را ر احیماالً تصحتح غلظا هاگ شوانی ووتاهی  خ ویوو تت واسیرو  خو  ر  وحمورس

پذیرر  آ  ر  خو   و اً یا طوالنی ومت بسیه به شرایط س ی، طو  رو س اسیرس گروایی، نژار و ف س و شرایط آشوایش اهی انجام وی

رهم وه بسیه به شرایط  ررگ نتز ویفاوت اسا  بااین حا  نیایج ووووو تت وئتمها با  ییم شبانه  وشگ  خ ویعالوس براین ترشح گل

وو تت واسیرو  ی ی اش عواول ایجار را  وو تت واسیرو  خو  ر  ووافه با اسیرس گروایی حار  ا نشا  رار  تحقتق وا، ا زایش وع ی

گررر  ر  وم  ایجار ا سررگی ر  ووش به واسطه تز یق به ا سررگی ر  ووفور شنمس ویباشم وه و جر و  مس   یا هاگ اسیرسی وی

ر  قشر لوب پتشانی آنها  خ رارس اسا وه به واسطه تجویز را وهاگ ضم ا سررگی  BDNFو ر  وو تت واسیرو ، واهش بتا  

  ر  حالا اسیتصا  (Filho et al. 2014)ر  لوب پتشانی ووش ها ا زایش و وش ل آنها برطرف گرریمس اسا  BDNFسطح 

شور ها ویسبب ا زایش   یا هاگ و ان تزس براگ تالش بتشیر و واهش تعمار ش سا ر  ووش BDNFآووخیه شمس نتز تز یق 

(Shirayama et al. 2002, Sirianni et al. 2010)  ر  وهرس را ا  پسا تر وان م واهی، اسیرس حار سبب ا زایش بتا  

proBDNF  ر  وغز و واهشBDNF  بالغ ر  آنها شمس اسا  این نشان ر اثر وخرب اسیرس ر   رای م و پرراشش شم  پتش

  ر  یك تحقتق بروگ ووش صحرایی نر اسیرس حاصل (Tognoli et al. 2010)باشم به پروئتن بالغ و  عا  وی BDNFپروت تن 

 5را  وو تت واسیرو  ر  تا یك هفیه، سبب ا زایش وع یساعا و یا رو ساعا ر   وشانه  5و  3، 1اش ن ه راشین حتوا  به ومت 
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ها شمس اسا  اگرچه ر  سه ساعا و یك ساعا بتا  آ  ر  هتپوومپ آ  BDNFساعا و اسیرس هفی ی و واهش بتا  ژ  

   (Nooshinfar et al. 2011)ها نتز وخیل گرریمس اسا ا زایش راشیه اسا   همچ تن با واهش بتا  حا ظه ووش

 

 

روز سن. حروف  7.سطح کورتیکواسترون خون تحت تاثیر استرس گرمایی حاد در جوجه گوشتی 2شکل 

 ( است. P<01/0دار )ها دارای  اختالف آماری در سطح معنیمتفاوت در ستون

Figure 1. Effect of heat stress on blood corticosterone level of 7-day-old chick. Columns with 

different letters are significantly different P< 0.01. 

 

 وشس قار  به ایجار  7توا  نیتجه گترگ ورر وه اسننیرس گروایی حار ر  فوفه بر اسنناس، نیایج حاصننله وی: گیرینتیجه

سیم هتپوتاالووس ست سطه واهش بتا   -هتپو تز-اخیال  ر   صف احیماالً  ابطه رو وی BDNFغمس آر نا ، به وا شم  با این و با

سیرو  خو  و بتا  ژ   سطح وو تت وا سمش ل وی BDNFطر ه اگ بتن  هاگ گترر وه و جر به واهش توانایی یا توقف و انت

-هتپوتاالووسهاگ وربوط به وحو  گررر تا بتا  ژ گررر  اش این  و پتشننن هار ویفبرانی ر  طو  اسنننیرس گروایی ر  فوفه وی

 ر  فوفه تحا اسیرس گروایی حار و وزون وو ر بر سی قرا  گترر   BDNFغمس آر نا  و  وش تز یق وروزگ  -تزهتپو 

سگزاری ش :سپا ش اس یاش وعاونا وحیرم پژوه ضر  گر  افرا یوال یابه خاطر حما شهتم باه ر وروا  ران پژوهش حا
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 منابع

 گگاوها یرپوسییش یر  با ا چرب نتژ  لپی ا تب( 1398و هم ا ا  ) گ وش گاسم ، وحمم ضا گوحممآبار ، وحمم ضا یاحس 

  135-150(، 1)11  وجله بتوت  ولوژگ وشاو شگ Real Time PCRبا اسیفارس اش  نیهلشیا

ا  وقایسه سطوح وخیلف بت( 1393) نجمی نو گ عذ ا ،اسمعتلی شارس وش وئته علی ،وحممآبارگ وحمم ضا ،توحتمگ نژار  اطمه

   35-50(، 4)6  وجله بتوت  ولوژگ وشاو شگ ر  با ا هاگ وخیلف بز وروی  ای ی  Rhebژ 

( بر سی بتا  ژ  1395فعفرگ ر س ر  اوتر حستن، وحممآبارگ وحمم ضا، اسمعتلی شارس وش وئته علی،  یاحی وموا  علی )

CIB4  هاگ وخیلف گوسف م وروانی با اسیفارس اش ر  با اReal Time qPCR   پژوهش ر  نشخوا و  مگا  وجله

4(4 ،)132-119  

  وجله بتوت  ولوژگ Real Time PCRر  بز وروی  ای ی با اسیفارس اش  ESR1بتا  ژ  ( 1399) وحمم ضا گوحممآبار

   177-192(، 1)12وشاو شگ 

(، 4)12ر  بز  وجله بتوت  ولوژگ وشاو شگ  ESR2وخیص با ا ژ   mRNA( پرو ایل بتانی 1399) وحمم ضا گوحممآبار

181-167   

بر ا شش هاگ   وتتپی  TGF3تأثتر ژ  ( 1392) سفالیی وحمم، وحممآبارگ وحمم  ضا ، قته ایمانی ستم علی، وحممگ  ر آو ه

  125-136(، 4)5  وجله بتو ت  ولوژگ وشاو شگ  و ا ثی صفات وش  بم  ر  ورغ بووی اسیا   ا س
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