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(HSP70) های گوشتی در شرایط تنش گرماییجوجه های خونیبرخی فراسنجه و 
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 چکیده 

رای ر آن دااستفاده از گیاهان دارویی در سالمتی انسان اهمیت به سزایی دارد، چون ترکیبات موجود د: زمینه مطالعاتی

آنتی  و نعناع، عرق بهار نارنجمختلف پودر  اثرهایاین پژوهش به منظور ارزیابی  باشند.جانبی می کمترین اثرهای

 هایدر جوجههای خونی و برخی فراسنجه (HSP70) 70شوک گرمایی  پروتینبیان نسبی ژن  بر نیومایسینبیوتیک 

یک  308سویه راس قطعه جوجه گوشتی  120در این پژوهش از  روش کار:. انجام شد گوشتی در شرایط تنش گرمایی

ه قطع 10تیمار و  چهارتکرار و  سهطرح کامال تصادفی با  شش هفته و در قالب در مدتپژوهش روزه استفاده شد. 

ارنج نعرق بهار  ،نعنا )دو درصد خوراک(. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد، پودر انجام شددر هر تکرار  جوجه

نسبی  بیان های خونی وفراسنجه ( بود.خوراک کیلوگرمدرگرم 2/0) نیومایسینبیوتیک آنتی و )دو درصد آب مصرفی(

به  مربوط سرم بیشترین مقدار تری گلیسیرید نتایج: ( در خون اندازه گیری شد.HSP70) 70شوک گرمایی  پروتینژن 

اهش کدر خون، در تمام تیمارها نسبت به تیمار شاهد  HSP70بیان نسبی ژن . (>05/0P)تیمار عرق بهار نارنج بود 

نعناع و  گیاهان داروییحاصل از این پژوهش نشان داد که  هایفتهیا نتیجه گیری نهایی:. (>05/0P)معنی داری داشت 

 .کنندکنترل بر بازده جوجه ها منفی تنش گرمایی را  تاثیرتوانند ممکن است بعرق بهار نارنج 

 

  های گوشتی و شرایط تنش گرمایینعناع، عرق بهار نارنج، جوجه شوک گرمایی، پروتین : واژگان کلیدی

 
 مقدمه

 گرمسیر مناطق در طیور صنعت در مهم مشکالت یکی از

 عملکرد کاهش موجب که چرا است، تنش گرمایی جهان

شود تلفات می افزایشبنابراین  و ایمنی سیستمو  رشد

 به محیط دمای که زمانی (.1985 بوتجی و هاریسون)

 پرنده می یابد، افزایش حرارتی آسایش منطقه از باالتر

 تغییرات حالت در این و شده گرمایی تنش دچار

 صورت خون هایمتابولیت و اسیدیته در فیزیولوژیکی

 خوراک، بازدهی مناسب نبود و مصرف کاهش. گیردمی

 ایمنی سیستم و دفاعی قدرتو  الشه کیفیت ،وزن کاهش

است  گرمایی تنش زمان موارد در مهمترین از بدن

 (.1998 کوپر و واشبورن و 2004 و همکاران بورجس)

 تولیدباعث افزایش  گوشتی هایجوجه در گرمایی تنش
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 در 1ROS یا واکنشگراکسیژن  و سوپراکسید ادیکالر

 در (.2006 و همکاران موجاهد) شودمی ایسینه ماهیچه

 آزاد رادیکال کمی مقادیر هاسلول طبیعی فعالیت حالت

 مقادیروجود  اگرچه کنند.می تولید  اکسیژن واکنشگرو

 ضروری فرایندهای بیوشیمیایی از بسیاری در ROSکم 

 از به بسیاریتواند می ROSشدن  انباشته اما است

 ها، لیپیدها،ینپروت مانند بیولوژیک بزرگ هایمولکول

و میتس ) برساند آسیب DNAو  هاکربوهیدرات

 غلظت افزایش بیانگر ( پژوهش های جدید1999 همکاران

می گرمایی تنش شرایط در آزاد شده کورتیکوسترون

 چرب اسیدهای افزایش پراکسیداسیون به منجر که باشد

تولید  گرمایی، تنش .(2006 )فلنبرگ و اسپیسکی شودمی

که  دهدمی افزایش را اکسیژنی مشتقات آزاد هایرادیکال

سهین و  گذارد )می طیور بر مختلفی های زیان آوراثر

 سلولی هایپاسخ ترین مشخص از یکی(. 2003 کوچوک

 هایپروتین به که هاستپروتین از گروهی تنش، تولید به

 این تولید هدف از است. معروف (HSP) گرمایی شوک

 حفاظت بنابراین و ترمیم ،ی بدنهموستاز حفظ هاپروتین

فبرایو و است ) های بیشترآسیب برابر در سلول از

داخل سلولی بیشتر ها پروتین(. این  2000 کوکوالس

بوده، ولی در خارج سلول، و همچنین در خون به وفور 

شوک  پروتین(. 2007 و همکاران ایرلنداند )یافت شده

آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارند و در  هایگرمایی اثر

 موجب وکرده  ها کمکپروتینتا خوردگی اولیه و مجدد 

ها و غشای لیپیدی در مقابل آسیب محافظت هسته سلول

-می جلوگیری مرگ برنامه ریزی شده سلولو از  شده 

 هایمحرک گرمایی شوک بر عالوه .(2005 هوپر)کنند 

اکیسژن و نیتروژن  هپیوکسی، اسیدوز، جمله از متعددی

خود  هایبیماری ها،بدخیمی ویرال، هایعفونت ،واکنشگر

، واینکشوند )می  HSP70 رونویسی القای باعث ایمن

 Mentha.)پژوهش انجام شده در خانواده نعناع  (.2002

piperita L)  نشان دهنده خاصیت آنتی اکسیدانی

ها را با کمک تواند اکسیداسیون چربیمتوسط بوده و می

                                                           
1 Reactive oxygen  specie 

های مهم که نقش قابل توجهی در حفظ تعادل بین آنزیم

کنترل ، های آزاد و سیستم آنتی اکسیدانی داردرادیکال

موجب می تواند آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز جگر  کند.

بر این اساس  ها شود،کاهش پراکسیداسیون لیپید 

تولید رادیکال در جگر می تواند عصاره متانولی نعناع 

 برخی (.2008 و همکاراناسمارت آزاد را کاهش دهد )

 سیستم توانند دارویی می گیاهان فنولیک هایترکیب

رایکال از تولید مانع و تقویت را اکسیدانی آنتی دفاعی

 الشه اکسیداسیون در نیز و شده طیور بدن در آزاد های

 (. 2003 کوچوکو سهین دهند ) کاهش را آنها

عصاره  در که است هافنول پلی از ایدسته فالونوییدها

 وکوپر ) باشندمی موجود نارنج بهار از شده گرفته

های  انجام شده  بر اساس پژوهش (.1998 واشبورن

از جمله  گستردهفالونوییدها تاثیرات فارماکولوژیک 

های با وزن پروتیناز اکسیداسیون لیپو جلوگیری

ها و همچنین مولکولی کم ، جلوگیری از تجمع پالکت

در  بنابراین .های ایمنی را دارا هستندپایداری سلول

های ویروسی، تورم و های روانی، عفونتدرمان ناراحتی

 همکاران ومحمودی )شوند استفاده میاز آنها آلرژی 

را غیر فعال  ROSتوانند آنتی اکسیدان ها می .(2005

ها را از آسیب اکسیداتیو محافظت نمایند و سلول کرده

(. برای بهبود توانایی سیستم آنتی 1996 ایواگامی)

های اکسیداتیو تحت شرایط اکسیدانی در مقابله با فعالیت

، Eتنش، افزودن ترکیبات آنتی اکسیدانی مانند ویتامین 

ها و داروهای گیاهی به جیره غذایی مفید است کارتنوئید

هدف از انجام این مطالعه (. 2006 اسپیسکیو  فلنبرگ)

بر   گیاهان دارویی با خاصیت آنتی اکسیدانی استفاده از

 HSP70ژن نسبی  بیانتغییرات فراسنجه های خونی و 

 در بدن پرندگان بود.
 

 مواد و روش ها

یکصد و بیست قطعه جوجه گوشتی  در این پژوهش

در قالب طرح بلوک کامل  308سویه تجاری راس 

تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار و ده قطعه جوجه در 
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 پودرتیمار اول شامل دو درصد استفاده شد. هر تکرار، 

، تیمار دوم دو درصد عرق بهار خوراکخشک نعناع در 

نارنج در آب مصرفی، تیمار سوم آنتی بیوتیک 

، خوراکرویی سازنده در توسط شرکت دا نیومایسین

جیره  .گروه شاهد در نظر گرفته شده است تیمار چهارم

های آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله ی سویا بودند که با 

 NRC توجه به احتیاجات مواد مغذی توصیه شده توسط

 برای دو دوره آغازین و رشد تنظیم شدند. (1994) 

پرندگان به صورت هفتگی  اندازه گیری  مصرف خوراک

به منظور ایجاد  .بودروز  42دوره پرورش به مدت  شد.

از پانزده روزگی به تنش گرمایی، دمای سالن شرایط 

سانتی درجه  32بعد، به مدت هشت ساعت در روز به 

 70تا  50رطوبت نسبی سالن بین و رسانده شد گراد 

های مورد آزمایش، برای گرفتن خون پرنده درصد بود.

. )سه پرنده در هر تکرار( از راه ورید بال گزینش شدند

های خونی با پس از گرفتن خون از پرندگان، سرم نمونه

دور در دقیقه به  3000 استفاده از سانتریفوژ با سرعت

 -20ها در دمای سرمدقیقه، جداسازی و سپس  15مدت 

 شدند.  نگهداریگراد درجه سانتی

 

 Real-Time PCR های واکنشتوالی آغازگر -1جدول 
Table 1- The details of primer sequences used for quantitative real-time PCR 

 

اندازه باند 
Product 

(bp)Size 

 نقطه ذوب
Melting Point 

(ºC) 

 (5'-3'توالی آغازگر )
Sequence of Primers (3'-5') 

 جهت

شماره ثبت 

 در بانک ژن
Accession 

Number 

 ژن
Gene 

Symbol 

372 

57 AGCGTAACACCACCATTCC 
 رفت

Forward AY76379

0 
HSP70 

58 ACGCTCCTGCAAGATAGTGAT 
 برگشت

Reverse 

230 

59 TGAAAGTCGGAGTCAACGGAT 
 رفت

Forward 
M32599 GAPDH 

59 ACGCTCCTGGAAGATAGTGAT 
 رگشتب

Reverse 
HSP70 :Heat Shock Protein 70 و   GAPDH: Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 

 

های تشخیصی شرکت پارس برای آزمایش، از کیت

 هر از ها،یخ گشایی نمونه از آزمون استفاده شد. پس

 ,BS–120به دستگاه اتوآنالیزر ) میلی لیتر سرم 1 نمونه

Mindray, China) شد. دستگاه ریخته بیوشیمیایی 

به  را خون هایفراسنجه به مربوط هایمزبور، آزمایش

انجام می دهد.  زیاد دقت نمونه با به نمونه روش

 در برگیرنده گیریمورد اندازه های خونیفراسنجه

با  LDL، و HDLترول، تری گلیسرید،گلوکز، کلس

  استفاده از فرمول محاسبه شد.

در  (HSP70خون برای بررسی بیان ژن )های نمونه

آوری گی جمعروز 42ها در سن زمان کشتار جوجه

درجه  -80شدند و تا زمان انجام آنالیز در فریزر 

سنجش بیان  مراحل کار گراد نگهداری شدند.سانتی

کل، ساخت  RNAدربرگیرنده؛ جداسازی  نسبی ژن

cDNA و بررسی بیان ژنHSP70   که با روش

Real-Time PCR (qPCR)  استخراج  .بودRNA 

( (Cat. No. K-2102با استفاده از کیت  خونهای نمونه

AccuZolTM  شرکتBIONEER Korea  انجام

ای از نشانه RNAوجود دو باند قابل تشخیص از  .گرفت
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تر معرف استخراج بوده، زیرا باند سبکدرستی روند 

ریبوزومی است و  RNAیعنی  RNAترین نوع حساس

با شناسایی آن تا حد زیادی می توان اطمینان حاصل 

که هدف اصلی استخراج  mRNAنمود که بخش بیشترِ 

است، نیز استخراج  RT-PCRو نمونه اولیه برای واکنش 

 -Cat. No. Kاز کیت  cDNAبرای ساخت  .شده است

(2012) RT PreMix TMRocketScript ®Accupower

 شد. استفاده BIONEER Koreaشرکت  

RT PreMix TMRocketScript  مخلوط اصلی

(mastermix ) است که همه اجزاء مورد نیاز برای

باشد. نخست دارا می ای راتک رشته cDNAساخت 

از فریزر خارج شده و روی یخ قرار  RNAهای نمونه

 یگرفتند تا یخ گشایی به طور کامل انجام شود. اجزا

درجه( قرار گرفتند.  20-25کیت هم در دمای آزمایشگاه )

 کیتهای ویژه در تیوپ RNAکیت و  محلول های سپس

. پس ریخته شد ،بر اساس دستور العمل شرکت سازنده

دقیقه  C 40 ،30دقیقه  2 حرارتی یگامهبر اساس  از آن

اجرا شد.  PCRبرنامه  C 95دقیقه در  3و  C  42در 

ساخت شده در  PCR ،cDNAپس از اتمام مرحله 

گراد قرار گرفت تا در ادامه برای درجه سانتی -70فریزر 

مورد استفاده قرار  Real-Time PCRهای انجام واکنش

 Masterاز کیت  Real-Time PCRبرای واکنش  بگیرد.

Mix QuantiFast SYBER Green PCR (Cat. 

)204052No. در این مرحله  استفاده شد. 2شرکت کیاژن

 15ها برای حجم برای استفاده بهینه از کیت، واکنش

به عنوان ژن  3GAPDHمیکرولیتر تنظیم شد. ژن 

و  GAPDHآغازگرهای ویژه ژن  گزینش شد. 4کنترل

توالی  آلمان تهیه شدند. 5از شرکت متابیون  70HSP ژن

های های به کار رفته در مورد ژنو مشخصات آغازگر

آورده شده است.  1جدول مورد بررسی و ژن کنترل در 

با آب  هاژن اختصاصیآغازگرهای پس از رقیق کردن 

                                                           
2 Qiagene 
3 Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase 
4 Housekeeping 
5 Methabion 

پیکومول در میکرولیتر  100بدون یون، به غلظتی معادل 

زمان  رسیدند و به عنوان استوک اصلی نگهداری شدند.

پیکومول در میکرولیتر رسانده  10استفاده، به غلظت 

برای هر یک از  برای کشیدن منحنی استاندارد شدند.

نمونه تهیه شد. رقیق  cDNAرقت مختلف از  6، هاژن

ای که انجام شد، به شیوه 1/0سازی بر اساس ضریب 

یک میلیونیم  6در استاندارد شماره  پایانیغلظت 

سنجش بیان نسبی استاندارد شماره یک بود. برای هر 

در نظر گرفته شد.  GAPDH، یک نمونه با  HSP70ژن 

از شرکت  Rotor Gene 3000دستگاه مورد استفاده، 

Corbett دستگاه در  واکنش ها .بودReal-Time PCR 

روی  Real-Time PCR . در پایان محصولانجام شد

های Ct6 . (1شکل ) درصد بارگذاری شد 3/1ژل آگارز 

های برای ژن Real-time PCRدست آمده از آنالیز ه ب

در روش محاسباتی ، (GAPDH) رفرانس هدف و ژن

که به  (2001و همکارن، ) 7لیواکارایه شده توسط 

ها و بیان نسبی ژناست قرار داده شد  CT∆∆-2صورت 

 .بر طبق آن محاسبه شد

 Real-Timeبرای اطمینان از ساخته شدن فرآوردهای 

PCRدرصد  3/1های دستگاه روی ژل آگارز ، فرآورده

 (.1شکل شدند ) بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cycle Thereshold 
7 Livak 



 119  …هاي گوشتی در جوجه خونی هايبرخی فراسنجه و (HSP70) شوک گرمایی پروتینژن بیان نسبی  و عرق بهار نارنج  بر عبررسی تاثیر پودر گیاه نعنا

 

                                                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Real Time PCR ،Mالکتروفورز فرآورده  -1 شکل

 GAPDH 4و3و  HSP70 2و1مارکر، 

Figure 1- The agarose gel electrophoresisof 

quantitative real-time PCR. M: marker; 1 and 2  
HSP70; 3and 4 GAPDH 

طرح کامال تصادفی  آوری شده در قالبهای جمعداده

 و به (GLM)ی عمومی های خطمدل با استفاده از

 تحلیل و تجزیه مورد SASافزاری  نرم برنامه وسیله

 مختلف تیمارهای مقایسه میانگین  .گرفتند قرار آماری

 ( انجامP<0.05دانکن ) چند دامنه ای آزمون توسط

  .شد
 

 و بحث نتایج

در جدول  یخون هایبر فراسنجه یشیآزما یمارهایت اثر

، عرق بهار عنعنا پودرگزارش شده است. افزودن  2

و  LDL، کلسترول، گلوکزغلظت بر  نیومایسیننارنج و 

HDL  مشاهده  با گروه شاهد  یدار یخون تفاوت معن

اما افزودن عرق بهار نارنج باعث  .(<05/0P)نشد 

 .(>05/0P) شد خون دیسریگل یتر شیافزا

 

 

 

در  HSP70آزمایشی بر بیان نسبی ژن  تیمارهای اثر

گزارش شده است. افزودن پودر نعناع، عرق  3جدول 

تفاوت  HSP70بهار نارنج و نیومایسین بر بیان ژن 

. با افزودن گیاهان (>05/0P)معنی داری  نشان داد 

دارویی نعناع و عرق بهار نارنج و آنتی بیوتیک 

کاهش یافت که در   HSP70نیومایسین، بیان نسبی ژن 

گرم در دسی لیتر(  روزگی )میلی 42های گوشتی در های خونی جوجههای آزمایشی بر برخی فراسنجهتاثیر تیمار - 2جدول 

 میانگین( ±)خطای استاندارد 
Table 2- The effect of experimental treatments on some blood parametersof  broiler chicken at 42 days (mg/dL) 

(Mean ± SE ) 
 کلسترول

Cholesterol 

 تری گلیسرید
Triglyceride 

 گلوکز
Glucose 

HDL LDL 
 تیمار
Treatment 

ab .255±109.33 b5.62±41.83 6.37±123.66 3.84±84.00 ab2.61±16.96 
 شاهد
Control 

b5.70±101.66 ab.5506±61 3.87±210.50 3.80±80.00 b0.77±9.24 
 نعناع

Peppermint 

a4.07±123.16 a11.03±80.16 8.22±222.00 3.14±80.33 a 5.38 ±27.53 
 بهارنارنج

 Orange blossom 

ab 7.04±107.66 b6.36±048.5 2.33±217.00 4.34±87.66 a5.96±27.16 
 نیومایسین

Neomycin antibiotic 

 .(>P 05/0) باشندمی دار معنی اختالف دارای اند شده داده نشان متفاوت انگلیسی حروف با ردیف هر در که هاییمیانگین
a,bBetween rows, different superscripts denote significant difference (P < 0.05). 
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نشان داده شده است. همانطور که  2جدول شماره 

مشاهده می شود بیشترین کاهش به ترتیب مربوط به 

عرق بهار نارنج، پودر نعناع و سپس آنتی بیوتیک 

 (.>05/0P) نیومایسین بود

-به عنوان مهار کننده یادیز یعیطب هایبیتا کنون ترک

یکی از اند که مطرح شده دازیاکس نیگزانت میآنز یها

لیو و  ( هستند یدییفالونوترکیبات آنها  نیمهمتر

آزاد  یهاکالیراد دیبر تول اتبیترک نی(. ا1985همکاران 

 هب باتیترک نیاز ا یبعض لیدل نیو به هم گذاردیاثر م

 نیگزانت میآزاد توسط آنز کالیراد دیمهار تول لیدل

مختلف از جمله نقرس،  یهایماریدر کنترل ب دازیاکس

 رایز نقش دارند، یسکمیا یالتهاب و حت ن،یتصلب شرا

 نیگزانت پویه لیبا تبد یسکمیا یط دازیاکس نیگزانت میآنز

کند که  یم دیآزاد تول کالیراد یادیز ریبه اورات مقاد

در  (.2003)بارتلت و اسمیت  شودیم یبافت بیباعث آس

قرار  یآب یو ب ییتنش گرما در معرضکه  ییهاکبوتر

سرم به کمتر از نصف  یهادیسریگل یتر غلظت ، ندگرفت

 غلظتکه  یدر صورت ،افتیشاهد کاهش  یهامقدار گروه

از دو برابر  شیب شیچرب آزاد پالسما، افزا یهادیاس

در  شیافزااشاره ای است به این نکته که که  ،نشان دادند

( یچرب یهیشکستن )تجز لیچرب آزاد به دل یهادیاس

 .استخون  یهادیسریگل یتر

 

 میانکین( ±)خطای استاندارد  روزگی 42گوشتی در  هایدر جوجه HSP70بیان نسبی ژن  بر هاتیمارتاثیر  - 3 جدول
Table 3- The effect of experimental treatments on relative gene expression of HSP70 in broiler chicken 

at 42 days (Mean ± SE) 

واحد  یلیم 400) نیوازوتوس نیآرژن سیاهرگی تزریق

 ،یعیحرارت طب یدارا یهاهر کبوتر( به کبوتر یبرا

 30چرب آزاد ) یهادیدر اس یدار یو معن ادیز شیافزا

 (.1381 یلیو ن ی)اساس ( بوجود آوردقیرپس از تز قهیدق

 یتر باال بودن غلظت کهگرفت  جهیتوان نتیپس م

نشان دهنده عرق بهار نارنج  ماریدر ت سرم دیریسیگل

تاثیر کمتر تنش گرمایی بر پرندگان در این تیمار بوده 

و به نظر می رسد که تجزیه نشدن تری گلیسرید ها  است

نارنج نشان از باال نرفتن احتمالی در تیمار عرق بهار 

 .باشد در خون نیوازوتوس نینآرژ یتنش غلظت هورمون

دمای محیطی باال منجر به کاهش مصرف خوراک در 

های گوشتی نیاز این جوجه . بنابرشدهای گوشتی جوجه

بدن تامین می  تجزیه چربی هایانرژی خود را به وسیله 

 گلیسرید خون شد کنند که این منجر به افزایش تری

وجود  بیمعا هاز جمل (.2008  )کونکا و کیرکپینار

 ةیتجز شیگوارش، افزامضر در دستگاه  یهابکرویم

 ید تیفعال ،یمواد هضم نةیآم یدهایو اس پروتین

 زیو ن یمصرف نةیآم یدهایو اس پروتین یونیناسیآم

 لیاز قب یآنها در اثر ترشح مواد ةیسرعت تجز شیافزا

 نکهیبا توجّه به ا است. هاکروبیاوره آز توسط م میآنز

مضر  یکروبیم تیسبب کاهش جمع ییدارو اهانیگ

و  پروتین یهیشود، لذا سرعت تجزیدستگاه گوارش م

 ریو مقاد افتهیکاهش  یمواد گوارش نةیآم یدهایاس

شود و منجر یم رهیاز آنها جذب و در بدن ذخ یشتریب

 لیدنبال آن باعث کاهش تبدبه بهبود درصد الشه و به 

 شاهد
Control 

 نیومایسین

Neomycin antibiotic 

 عرق بهار

Orange blossom 

 نعناع

Peppermint 

 بیان نسبی ژن
Relative gene expression 

a0.24±1.05 b0.009±0.18 b0.009±0.09 b0.035±0.14 HSP70 

 .(>P 05/0) باشندمی دار معنی اختالف دارای است شده داده نشان متفاوت انگلیسی حروف با ستون بین که هاییمیانگین
a,bBetween columns, different superscripts denote significant difference (P < 0.05). 
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-یم زین یچرب یکمتر ریو مقاد هشد یبه چرب پروتین

  .ابدیتواند در بدن تجمع 

 یگلوکز، کلسترول و تر غلظتکاهش در این پژوهش، 

خام و  افیتواند مرتبط با الیسرم خون م دیسریگل

مانند منتول در نعناع بوده باشد، چنانکه در طب  یباتیترک

غلظت کاهش  یگزنه برا لیاز قب اهانیگ یاز بعض یسنت

سرم  کلسترول غلظتبه منظور کاهش  ریگلوکز و س

)طهماسبی و همکاران  شدیاستفاده م رهیخون و غ

 زین شیآزما نیبه کار رفته در ا ییدارو اهانی. گ(1391

 یهاتیمتابول یهنیرا در زم اهانیگ نیاثرات مشابه ا

 (.2003همکاران  لی و ( اندخون اعمال نموده

توسط عوامل محرک زیادی  HSP70 نسبی ژن بیان 

، اکسیژن واکنشگر)از جمله هیپوکسی،  یابدافزایش می

یابوناکا ) (غیره، تنش گرمایی و یو ویها و اشعه عفونت

 اکامبارام ی که به وسیلهدر پژوهش (.1995و همکاران 

چای و نعناع  صورت گرفت نشان داه شد که (2011)

نقش  که و قوی شناخته شدند موثر های آنتی اکسیدان

د. نرا برعهده دار (ROS) اکسیژن واکنشگرکننده کنترل 

مرگ برنامه  بازدارندههردو اثر حفاظتی و چای و نعناع 

 HSP70و باعث کاهش بیان ژن  هستند زی شده سلولی

است.  یافته های پژوهش حاضر که هم راستایشدند 

( 2008)و همکاران، پادمینی   ( و2003) ،فری وهیگدون 

 ظرفیت داخلی نعناع از آنتی اکسیدان را عامل کاهش بیان

و دوفرنس همچنین دانسته اند.  HSP70 نسبی ژن

مکانیسم فعالیت آنتی در گزارش خود  (2001)همکاران 

های نعناع را با مهار مستقیم و یا رفع رادیکالاکسیدانی 

و مهار  گرهای اکسیژن واکنش اکسیژن و یا گونهآزاد 

تفسیر  HSP70های اکسیداتیو در کاهش بیان ژن آنزیم

 تنشپژوهش ما است. یافته های نمودند که در راستای 

 سوپراکسید رادیکال تولید گوشتی هایجوجه در گرمایی

 افزایش سینه ماهیچه در را (ROS)اکسیژن واکنشگر و

 هایمحیط . در(2006همکاران و موجاهد ) دهدمی

محسوب طبیعی  فرایند یک آزاد رادیکال تولید اکسیداتیو،

 از به بسیاری شاید ROSشدن  انباشته .می شود

 ها، لیپیدها،پروتین مانند بیولوژی بزرگ هایمولکول

و  میتس) برساند آسیب DNAو  هاکربوهیدرات

شوک گرمایی اثرات آنتی  پروتین(. 1999همکاران 

 اکسیدانی و ضد التهابی دارند و در تا خوردگی اولیه و

ها کمک می کنند و باعث محافظت هسته پروتینمجدد 

شوند و از ها و غشای لیپیدی در مقابل آسیب میسلول

کنند جلوگیری می مرگ برنامه ریزی شده سلول ها

در  HSP70بیان نسبی ژن افزایش . شاید (2005 هوپر)

در پژوهش انجام شده  آنتی بیوتیکگروه نعناع نسبت به 

نشان دهنده خاصیت آنتی اکسیدانی متوسط بوده و می 

های مهم که ها را با کمک آنزیمتواند اکسیداسیون چربی

های آزاد و نقش قابل توجهی در حفظ تعادل بین رادیکال

آنزیم گلوتاتیون  ربط داد. سیستم آنتی اکسیدانی دارد

-وکتاز جگر که موجب کاهش پراکسیداسیون لیپید میرد

شود با عصاره متانولی نعناع در جگر افزایش و در 

 اسمارت) ادنتیجه تولید رادیکال آزاد در جگر را کاهش د

 هافنول پلی از ای دسته (. فالونوییدها2008و همکاران 

 موجود نارنج بهار از شده عصاره گرفته در که است

-بر اساس پژوهش (.1998 واشبورنو  کوپر) باشندمی

های انجام شده فالونوییدها تاثیرات فارماکولوژیک 

 هایپروتیناکسیداسیون لیپووسیعی از جمله ممانعت از 

ها و با وزن مولکولی کم ، جلوگیری از تجمع پالکت

 های ایمنی را دارا هستندهمچنین پایداری سلول

بر اساس گزارش اعالم  .(2005 همکاران و محمودی)

-ئین به جیره جوجه( افزودن بتا2001) نولشده بوسیله 

های گوشتی به طور قابل توجهی باعث توسعه سیستم 

ایمنی شده و به این ترتیب پرنده را از خطرات تنش 

راستای پژوهش ما کند که شاید همیگرمایی محافظت م

ایمنی در مقابله با شرایط منفی تنش و افزایش سیستم 

 .های گیاهان دارویی و آنتی بیوتیک باشدگروه

 

 نتیجه گیری

 گیاهان دارویی گفت کهشاید بتوان در این پژوهش 

ی هانجهبا کنترل تجزیه و تولید برخی فراس استفاده شده
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 شرایطسعی در کنترل مکانیسم اثر دفاعی بدن در  خونی

گیاهان دارویی نعناع و عرق  اند. گرمایی را داشته تنش

بر  ندتوانست  با تاثیر آنتی اکسیدانی خود بهار نارنج

تنش منفی  تاثیراتو  کرده تنش گرمایی غلبه بد شرایط

 ،شودمی  HSP70که باعث القای بیان ژن گرمایی را

شاید  درنتیجه با استفاده از این گیاهان  ند.کاهش ده

ط پیشگیری و هم از از آسیب سلولی در این شرای بتوانیم

 عوامل منفی بعد از آن جلوگیری کنیم.
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Abstract 
BACKGROUND: The application of medicinal herbs has a meaningful importance in human health 

because of their compounds have the minimal side effects on human body. This study was 

conducted to evaluate the effects of peppermint powdered extract, orange flower extract and 

neomycin on Heat Shock Protein (HSP70) gene expression and some blood parameters of broilers 

chickens under heat stress conditions. METHODS: In this study, 120 one – day old Ross 308 broiler 

chicks have been used. The research has been performed during 6 weeks in a completely 

randomized design (CRD) with and 4 treatments 3 replicates and 10 chicks per each replicate. The 

experimental treatments include: control treatment, peppermint powdered extract )2 % of feed(, 

orange blossom extract ) 2% of the consumed water( and neomycin antibiotic (0.2 g/kg of feed). 

The relative gene expression of heat shock protein 70 )HSP70( and some blood parameters have 

been examined in the blood. RESULTS: The highest concentration of triglyceride was observed in 

orange blossom extract treatment (P<0.05).The gene expression of HSP70 in all treatments were 

significantly (P<0.05) lower than the control treatment. CONCLUSIONS: The findings of this 

research suggested that the medicinal herbs namely peppermint and orange blossom extract are 

capable to control the negative effect of heat stress on chicken performance. 
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