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چکيده
سندروم هایپرتانسيون ریوي با ویژگی افزایش فشار شریان ریوي ،اتساع و هایپرتروفی بطن راست به عنوان یکی از
مشکالت جوجه هاي گوشتی كه سرعت رشد باالیی دارند ،مطرح می باشد .از طرف دیگر ثابت شده است كه ميزان
آپوپتوزیس در نارسایی قلبی و هایپرتانسيون ریوي افزایش مییابد .در این تحقيق براي اولين بار تاثير ویتامين  cبر ميزان
آپوپتوزیس از طریق اندازه گيري بيان ژن  caspase1در قلب و ریه جوجههاي گوشتی مبتال به سندرم هایپرتانسيون
ریوي مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظورتعداد  90قطعه جوجه گوشتی بمدت  49روز پرورش و جهت القاء
هایپرتانسيون ریوي از هورمون ) (T3استفاده شد .بعد از انجام  PCRبراي ژن  caspase1و  β-actinبه عنوان
( )Housekeeping geneدانسيته هر یك از باندها اندازهگيري شده و به صورت نسبت  caspase1/β-actinدر گروههاي
مورد مطالعه (بطن راست و ریه) با یکدیگر مقایسه شد.ميزان  mRNAمربوط به ژن caspase1در بطن راست در سنين
21و 49روزگی و در بافت ریه در سن  49روزگی كاهش معنیداري را در گروه درمانی نسبت به گروه بيمار نشان داد
( )p<0/05كه این اختالف معنی دار بيانگر كاهش ميزان آپوپتوزیس در گروهی است كه با دریافت هورمون  T3مبتال به
سندرم هایپرتانسيون ریوي و در عين حال با ویتامين  cدرمان شده اند .همچنين نسبت  RV/TVبه عنوان شاخص القائ
این سندرم در سن  49روزگی در گروه درمان بهبود یافت.
کليدواژهها :آپوپتوزیس ،سندروم هایپرتانسيون ریوي ،ویتامين

مقدمه

caspase1 ،c

روشهاي مؤثر تغذيهاي ،مديريتی و ژنتيكی سرعت

با افزايش روز افزون جمعيت جهان و افزايش نياز

رشد طيور افزايش چشمگيري داشته است .به طوري

به منابع پروتئينی ،پروتئينهاي حيوانی بخصوص

كه امروزه طيور گوشتی در كوتاهترين زمان ممكن به

گوشت مرغ ،به عنوان يك منبع تامين كننده پروتئين

رشد استاندارد رسيده و جهت عرضه به بازار آماده

مورد توجه قرار گرفته است .به واسطه بهره جستن از

میگردند .اين تغييرات باعث شده تا بيماريهاي
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متابوليك از جمله سندرم هايپرتانسيون ريوي و آسيت،

مقابل اثرات مضر محافظت میكنند و از واكنشهايی

بروز و شيوع بيشتري بيابد .متناسب نبودن رشد

كه باعث اكسيداسيون تركيبات مولكولی با ساختارهاي

بافتهاي قلبی  -ريوي با ميزان رشد و متابوليسم ،از

سلولی میشوند جلوگيري به عمل میآورند .در

علل دخيل در افزايش اين سندرم است .نياز به اكسيژن

سيستم زنده ،هنگام بروز اكسيداسيون ،آنتیاكسيدانها

از عوامل عمده بروز اوليه هايپرتانسيون ريوي در

با راديكالهاي آزاد تركيب شده و از فعاليت آنها

جوجههاي گوشتی با سرعت رشد باال است .برون ده

میكاهند .اسيد اسكوربيك يكی از مهمترين

قلبی باال و افزايش فشار خون در ريهها جهت

آنتیاكسيدانهاي طبيعی محلول در آب میباشد .اين

اكسيژنگيري بيشتر از خون ،منجر به بروز اين عارضه

آنتی اكسيدان در اثر متقابل با راديكالهاي آزاد ،با

و در نهايت منجر به بروز آسيت میشود .اين سندرم،

جابجايی يك اتم هيدروژن موجب ثبات راديكال آزاد

در جوجههاي گوشتی آبشاري از وقايعی است كه

میشود .به عنوان مثال ويتامين  Cتوكوفروكسيل را كه

منجر به تغييراتی شامل بزرگ شدگی و شل شدگی

از تركيب ويتامين  Eبا راديكالهاي آزاد بدست آمده،

قلب ،هايپرتروفی بطن راست و تجمع مايع در حفره

به صورت توكوفرول احياء درآورده و سپس به

بطنی میشود [1و .]2عوامل متعددي از جمله ارتفاع،

راديكال آزاد منو آسكوربات تبديل میشود .طی

سرما ،تهويه نامناسب و انرژي باال در جيره غذايی

فعاليتهاي آنزيمی و غيرآنزيمی اين راديكال آزاد به

سبب بروز اين سندرم میگردد .هورمون تيروئيدي

اسكوربات و هيدرواسكوربات ،كه هيچ كدام راديكال

( )T3با افزايش مصرف اكسيژن و اثر بر روي

آزاد نيستند ،تبديل میشود .همچنين ويتامين  Cدر

مسيرهاي مولكولی ويژهاي در قلب و عروق موجب

كاهش اثر اكسيدانها در تخريب اندوتليوم عروق ،به

اختالالت قلبی و عروقی میشود .به خوبی مشخص

ويژه عروق ريوي ،تاثير بسزايی دارد [21و .]22از

شده كه پر كاري تيروئيد موجب پركاري قلب و

سوي ديگر ثابت شده است كه ميزان آپوپتوزيس در

عروق (افزايش برون ده قلبی و كاهش مقاومت عروق

نارسايی قلبی و هايپرتانسيون ريوي افزايش میيابد

سيستميك) شده و موجب تندتر شدن ضربان قلب،

[ .]8آپوپتوزيس نوعی از مرگ برنامه ريزي شده

افزايشعملكرد سيستوليك و دياستوليك و هايپرتروفی

سلولی به صورت يكسري از مراحل ملكولی است كه

قلب میشود .اضافه كردن هورمون تيروئيدي T3

منجر به مرگ آن سلول می０شود .در آپوپتوزيس

(ترييدوتيرونين)به جيره جوجههاي گوشتی ،وقوع

يكسري از اتفاقات بيوشيميايی منجر به تغييرات

هايپرتروفی بطن راست و مرگ وابسته به آسيت را

مورفولوژيك سلول میشود .مانند تورم سلولی ،از بين

افزايش میدهد كه احتماالً اين امر به طور ثانويه در

رفتن متعلقات غشا،چروكيدگی سلول،تجزيه هسته و

اثر افزايش نياز اكسيژن رخ میدهد [9و.]10

تكهتكه شدن ملكول  DNAكروموزومی .فرايند

آنتیاكسيدانها تركيبات شيميايی هستند كه در

آپوپتوزيس توسط سيگنالهاي سلولی گوناگونی كنترل

غلظتهاي كمتر از ماده اكسيد شونده از اكسيداسيون

می شود كه اين سيگنالها ممكن است از محرکهاي

ممانعت میكنند .از نظر بيولوژيكی آنتیاكسيدانها به

خارج سلولی از قبيل هورمونها ،فاكتورهاي رشد،

عنوان تركيباتی تعريف میشوند كه از سيستم زنده در

نيتريك اكسايدو سيتوكنينها و يا از محرکهاي
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داخل سلولی مانند اتصال گيرنده هسته به
گليكوكورتيكوييدها ،گرما ،تشعشع ،محروميت از
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گروه شاهد :دريافت كننده جيره پايه در كل دوره
آزمايش

تغذيه ،آلودگی ويروسی و هيپوكسی ناشی شوند.

گروه بيمار :دريافت كننده جيره پايه  +هورمون

رويدادهاي ملكولی مورد بحث در آپوپتوزيس بطور

ترييدوتيرونين ) (T3با دوز 1/5mg/kgبه جيره غذايی از

وسيعی توسط پروتئازهاي سيستئين ويژهاي بنام

هفت روزگی

) (caspasesميانجی میشوند .بطور معمول پروسه

گروه درمانی :دريافت كننده جيره پايه  +هورمون

آپوپتوزيس توسط يك يا چند  caspasesآغازگر

ترييدوتيرونين ) (T3با دوز 1/5mg/kgبه جيره غذايی از

) (caspase1,2,8,9,10شروع میشود .كاسپازهاي

هفت روزگی +ويتامين  Cبه ميزان  1200PPMبه آب

آغازگر يك يا چند كاسپاز اجرايی يا مؤثر در روند

مصرفی از ابتداي دورة پرورش

ايجاد آپوپتوزيس را مانند ) (caspase3,6,7بوسيله

قبل از ورود جوجهها سالن و پنها ضد عفونی و

تقسيم پروآنزيمهايشان فعال میسازند .بنابر اين ميزان

گاز داده شد .در تمام ساعات شبانه روز آب و دان به

بيان ژنهاي  caspaseمؤيد ميزان بروز آپوپتوزيس

صورت آزادانه در دسترس جوجهها بود و در

میباشد [ 11و .]15از آنجا كه بيشتر مطالعات تا كنون

طی شبانه روز حداقل سه بار وضعيت آب و دان

در زمينه پاتوفيزيولوژي سندرم هايپرتانسيون ريوي

حيوانات مورد بررسی قرار میگرفت .در طی پرورش

صورت گرفته است و عمدتاً عواملی مانند افزايش

جوجهها تا روز دوازدهم از پيش دان و تا روز بيست

فشار خون ريوي ،اختالالت قلبی و راديكالهاي آزاد

و هشتم از جيره رشد و پس از آن از جيره پايانی

را به عنوان مهمترين علل احتمالی آسيت در طيور

استفاده گرديد .مقدار انرژي قابل متابوليسم جيره

گوشتی مطرح میكنند و توجه كمتري به جنبههاي

 ،2900-3050مقدار پروتئين جيره  18-22درصد در

ملكولی و سلولی تأثير گرفته شده از اين سندرم در

نظر گرفته شد .در اين سيستم پرورشی ،سالن در شبانه

قلب و ريه جوجه هاي مبتال صورت گرفته است،لذا

روز 23 ،ساعت داراي نور و  1ساعت فاقد نور بوده

بر آن شديم تا از طريق اندازه گيري بيان ژن

است .به منظور حفظ سالمت جوجه ها و ايمن سازي

) (caspase1به عنوان شاخص،در بطن راست و ريه

آنها عليه برخی بيماريهاي ويروسی شايع در منطقه،

جوجه هاي مبتال ،تاثير ويتامين  Cبر ميزان آپوپتوزيس

برنامه واكسيناسيون بدين شرح اجرا شد:

ايجاد شده در اين سندرم را تعيين نمائيم.

نيوكاسل :واكسن  colon30به صورت قطره
چشمی همراه با فرم روغنی واكسن دو گانه نيوكاسل-

مواد و روش کار

آنفوالنزا به صورت تزريقی در روز 14وهمچنين

 -1پرورش جوجه

واكسن السوتا در سن  25روزگی به صورت آشاميدنی

تعداد  90قطعه جوجه گوشتی سويه راس 308
يك روزه به  3گروه  30قطعهاي در  3پن  10قطعهاي
با سه تكرار به شرح زير تقسيمبندي گرديد.

در جوجه ها استفاده شد.
برونشيت :واكسن برونشيت )(H120در سن 4
روزگی به صورت آشاميدنی داده شد.

4

اثر ویتامين  Cبر ميزان آپوپتوزیس از طریق اندازه گيری بيان ژن ) caspase (1در قلب وریه  /زارعی و همکار

گامبورو:اين واكسن در سنين  17و  27روزگی به
صورت آشاميدنی داده شد.

سينوسها ،دهليزها و چربیهاي اطراف قلب بوسيله
قيچی جراحی به دقت جدا میگرديد تا فقط بطنها

درجه حرارت محيط نيز بدين صورت تنظيم

باقی بمانند .سپس بطن راست به دقت توسط قيچی

گرديد كه در ابتداي ورود ،كليه جوجهها در دماي

جراحی از محل اتصال آن به ديواره بين دو بطن بريده

 320Cقرار گرفتند .سپس در سه روز اول روزانه 1oC

شد و هر دو بطن از وجود احتمالی لختههاي خون

از دماي محيط كاسته گرديد.پس از آن به طور متوسط

كامالً پاک شد .سپس وزن بطن راست و وزن مجموع

هر سه روز 1oCاز دماي سالن كاسته شد تا اينكه

دو بطن به صورت جداگانه با ترازوي حساس تعيين

درروز  21دوره پرورش ،دما به  22oCرسيد .سپس تا

شد و نهايتا شاخص وزنی قلب مربوط به هر يك از

انتهاي دوره دماي محيط در حدود 21-22oC

جوجهها به صورت نسبت وزن بطن راست به وزن

نگهداشته شد .جهت اندازه گيري دماي محيط در هر

مجموع هر دو بطن ( )RV/TVبر حسب گرم مورد

سالن از يك دما سنج استفاده گرديد .دماسنجها در

محاسبه قرار گرفت.در صورتی كه اين نسبت بيشتر از

ارتفاع  20سانتیمتري سطح بستر جوجهها قرار داده

 0/29باشد آن جوجه مبتال به هايپرتانسيون ريوي شده

شده بودند.

است [ .]19بطن راست و ريههاي جدا شده
جوجههاي مورد نظر در لولههاي سرپوشدار مقاوم به

 -2نمونهبرداری و تعیین میزان هایپرتروفی بطن راست

در طی دوره پرورش دو بار نمونهبرداري در
روزهاي 21و 49از هر سه گروه انجام گرفت ،به

انجماد ( )Cryotubeدر ظرف حاوي ازت مايع قرار
داده شد و در اسرع وقت به فريزر با دماي -70oC
منتقل گرديد.

نحوي كه هر بار تعداد  6قطعه جوجه از هرگروه به
طور تصادفی انتخاب و توزين شده و سپس تمامی

 -3استخراج و خالص سازی  RNAاز بافت قلب (بطن

جوجهها با قطع نمودن شريانهاي كاروتيد و

راست) و ریه

وريدهاي وداج ذبح شدند .پس از خروج كامل خون،

در آزمايشگاه لولههاي حاوي بافت ريه وقلب از

هر يك به طور جداگانه بر روي ميز خوابانده شده و

فريزر -70oCخارج گرديد و با روش تك مرحلهاي 1و

محوطه شكمی آنها توسط قيچی جراحی شكافته

يا همان روش استخراج اسيد گوانيديم تيوسيانات -

میشد .در طی عمل كالبد گشائی وضعيت عمومی

فنول  -كلروفرم [ ]3طی مراحل زير RNA ،كل بافت

الشه ،ميزان پرخونی و ادم ،تجمع مايع در محوطه

ريه وقلب استخراج گرديد :تكهاي از بافت ريه وقلب

بطنی ،وجود مايع اضافی در آبشامه قلب ،وضعيت

در هاون همراه با مقداري ازت مايع خرد و به صورت

ريهها ،كليه ها ،كبد و همچنين ضايعات قلبی مورد

پودر درآمد - .به ازاي هر  100mgاز بافت ريه500l ،

دقت و ارزيابی قرار گرفت و وجود هر گونه حالت

از محلول دناتور كننده در يك لوله  1/5ميلیليتري به

غير طبيعی ثبت گرديد و با قطع نمودن عروق متصل

آن اضافه گرديد -.محلول دناتوره كننده شامل:

به قلب ،قلب از قفسه سينه خارج شد .پس از جدا

گوانيديوم تيوسيانات ( ،25g )4Mسديم سيترات

نمودن قلب هر جوجه از الشه ،عروق بزرگ،

1
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( )0/75Mبه ميزان  ,1/8mlساركوزيل ( )%10به مقدار

با توجه به احتمال آلودگی محلول بدست آمده از

 2/6mlو آب مقطر  29/3mlبود -.در هنگام استفاده به

استخراج فوق به  ،DNAضروري بود به روش زير

 50ميلی ليتر از محلول فوق  350 lاز  -2مركاپتواتانل

 DNAحذف گرديده تا  RNAبا خلوص باال در اختيار

( )2-MEاضافه شد.

داشته باشيم :ابتدا ميزان  RNAموجود در محلول

 -به لوله فوق سديم استات به مقدار  50lاضافه

حاصله از مراحل استخراج  RNAبا روش

گرديد.

اسپكتروفتومتري در طول موج  260nmاندازه گيري

 500l -از فنل اشباع شده با آب و  200lاز محلول

شد -.به ازاي هر  1ميكروگرم از  RNAموجود در

كلروفرم ايزوآميلوالكل ( )49:1اضافه گشته و

محلول يك واحد از آنزيم دزوكسی ريبونوكلئاز  Iو

بخوبی مخلوط شد -.لوله حاوي مواد فوق را به

يك حجم از بافر مربوطه (حاوي  100mMتريس اسيد

مدت  15دقيقه در درجه حرارت  4درجه

كلريدريك 2/5mM ،كلريد منيزيم و  0/1mMكلريد

سانتیگراد قرار داده و سپس به مدت  20دقيقه

كلسيم) اضافه گرديد -.حجم نهايی محلول فوق

توسط سانتريفوژ يخچال دار در  4درجه سانتی

توسط آب حاوي  DEPCبه  10mlرسانده شد- .

گراد در دور ،9000rpmسانتريفوژ گرديد -.فاز مايع

محلول فوق در  37oCبمدت  30دقيقه قرار گرفت-.

به يك لوله اپندورف جديد منتقل گرديد -.هم

در انتها ،دزوكسی ريبونوكلئاز  ، Iبا قرارگرفتن لوله

حجم مايع از محلول ايزوپروپانول ( )%100اضافه

حاوي محلول فوق در درجه حرارت  65oCبه مدت

شده و بعد از تكان دادن ،در دماي ( )-20درجه

 10دقيقه ،در حضور  2/5mMاز  EDTAخنثی

سانتی گراد به مدت  30دقيقه قرار گرفت - .لوله

گرديد RNA .موجود در محلول دوباره توسط

مذكور در  4درجه سانتی گراد به مدت  10دقيقه

اسپكتروفتومتري در طول موج  260nmمورد ارزيابی

با دور  9000rpmسانتريفوژ شد -.رسوب مجدداً در

قرار گرفت و ميزان خلوص آنها بررسی شد .بدين

 300 lمحلول دناتور كننده حل شد 300 l - .از

صورت كه اگر نسبت  OD260/OD280بين  1/8تا 2

ايزوپروپانول  %100اضافه كرده و  15دقيقه در

بود نشان دهنده خلوص قابل توجه

دماي  -20درجه سانتی گراد قرار گرفت.

است.كيفيت  RNAتوسط الكتروفورز ژل آگارز 1/5

 لوله فوق در  4oCبا دور  9000rpmبه مدت  10دقيقهسانتريفوژ شد و مايع رويی خارج گرديد200l -.

RNA

درصد ،با رنگ آميزي اتيديوم برومايد( )1mg/mlنيز
مورد بررسی قرار گرفت.

از اتانول ( )%75به رسوب ته لوله اضافه شد و
ورتكس گرديد .سپس به مدت  10تا  15دقيقه در

 RT-PCR -4نیمه کمی

دماي آزمايشگاه قرار گرفت -.لوله فوق در 25oC

هدف از اين مرحله ابتدا تهيه كپی )cDNA( DNA

با دور  9000rpmبه مدت  5دقيقه سانتريفيوژ شده

از  RNAبوووده كووه تحووت عنوووان رونوشووت بوورداري

و مايع رويی خارج شد.

معكوس )RT( 1ناميده می شود و سپس اين  DNAبوا

Reverse transcription

1
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اثر ویتامين  Cبر ميزان آپوپتوزیس از طریق اندازه گيری بيان ژن ) caspase (1در قلب وریه  /زارعی و همکار

روش واكونش زنجيورهاي پلوی موراز ) 1(PCRافوزوده

بعد از مخلوط كردن مواد فوق در يك لوله

سازي می گردد .جهت سواخت  cDNAابتودا مووادي

اپندورف ،حجم مخلوط را با آب مقطر (يونيزه) به

شامل  ،)1g( RNAراندوم هگزامور ( )200ngو dNTP

 25lرسانده و سپس در دستگاه  Thermocyclorقرار

( )0/5mMدر يك لوله  0/5ميلی ليتري اپندورف ريخته

داديم ،البته قبال دستگاه به صورت زير براي ژن

و حجم نهايی اين محلوول توسوط آب مقطور بوه 20l

 caspase 1برنامه ريزي گرديد:

رسانده و سپس به مدت  5دقيقه در  65درجوه سوانتی
برنامه حرارتی  PCRبرای ژن :casepase1

گراد قرار داده شد.
در مرحله بعد به اين محلول  ،مهار كننده RNase

الف)  2دقيقه در  94درجه سانتیگراد جهت بازشدن

( 40واحد) ،بافر ( RTشامل تريس  -اسيد كلريدريك

اوليه دو رشته )pre Denaturation( DNA

( ،)50mMكلريد پتاسيم ( ،)75mMكلريد منيزيم (، )3mM

ب)  50ثانيه در  94درجه سانتیگراد جهت باز شدن

 )10mM( DTTو آنزيم رونوشت برداري معكوس به
نام  200( M-MLVواحد) ،اضافه شد .محلول حاصله
به مدت  10دقيقه در  25درجه سانتیگراد و سپس 50
دقيقه در  37درجه سانتیگراد قرار گرفت.در مرحله
آخر محلول را در درجه حرارت  75درجه سانتیگراد
به مدت  15دقيقه قرار داده تا آنزيم رونوشت برداري
معكوس غير فعال شود .در مرحله بعد با استفاده از
پرايمر اختصاصی براي ( caspase1جدول )1
قسمتهايی از  mRNAمربوط به  caspase 1تكثير
گرديد.

دو رشته (Denaturation) DNA

ج)  50ثانيه در  68درجه سانتیگراد جهت اتصال
پرايمرها به توالی هدف ()Annealing
د)  45ثانيه در  72درجه سانتیگراد جهت طويل
شدن رشته هاي جديد )(Extension

سه مرحله آخر حرارتی (از ب تا د) در  25سيكل
تكرار گرديد.
در اين روش ژن داخلی استانداردي به نام
( ) –actinكه اصطالحا  Housekeeping geneناميده
می شود نيز تكثير گرديد تا در هنگام سنجش دانسيته

مواد الزم برای هر واکنش در این مرحله برای caspase1

عبارتند از:

مخلوط  - )2mM( dNTPبافر  )1X( PCRكه
شامل :تريس اسيد كلريدريك ( ،)5mMكلريد سديم
( )0/01mM( EDTA ،)10mMو  ،)0/1mM( DTTتريتون
 )%0/1( x-100و گليسرول  -)2/5 l( %5كلريد
منيزيم ( - )1/5mMپرايمر اختصاصی  R+Fمربوط به
) -)0/5 l( cDNA - )2M( caspase (1پلی مراز
 0/5( Taqواحد)

باندهاي ژن  ،caspase1مقادير بدست آمده با دانسيته
باند اين ژن داخلی مقايسه گردد .در واقع به همين
دليل اين روش را نيمه كمی ()Semiquantitative
ناميده اند [10و.]16
مواد الزم برای هر واکنش در این مرحله برای  –actin

عبارتند از:

مخلوط  -)1/5mM( dNTPبافر  )1X( PCRكه
شامل :تريس اسيد كلريدريك ( ،)5mMكلريد سديم
( )0/01mM( EDTA ،)10mMو  ،)0/1mM( DTTتريتون

Polymerase chain reaction

1
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 )%0/1( x-100و گليسرول  -)2/5 l( %5كلريد

مرحله انتهايی كه دانسيتومتري است ،با استفاده از

منيزيم ( - )1/5mMپرايمر اختصاصی  R+Fمربوط به

برنامه كامپيوتري ،photo-capt v.99 Image softwave

 -)1پلیمراز Taq

دانسيته هر يك از باندها اندازه گيري شده و سپس با

( 0/2واحد) .بعد از مخلوط كردن مواد فوق در يك

دانسيته باندهاي   –actinمربوطه مقايسه و به صورت

لوله اپندورف براي ژن  ، –actinحجم مخلوط را با

نسبت  caspase1/βactinثبت گرديد.

(( cDNA - )2M( ) –actin

l

آب مقطر (يونيزه) به  25lرسانده و سپس در دستگاه
 Thermocyclorقرار داديم ،البته قبالً دستگاه به
صورت زير براي ژن   –actinبرنامه ريزي گرديد:

 -5محاسبات آماری
براي انجام محاسبات آماري از نرم افزارSPSS-14

استفاده شده و جهت مقايسه مقادير هر يك از متغيرها
برنامه حرارتی  PCRبرای ژن : –actin

مابين سه گروه بيمار،درمانی و شواهد از آزموون ( one

الف)  3دقيقه در  94درجه سانتیگراد جهت بازشدن

 )way anovaاسووتفاده گرديوود .در موارديكووه احتمووال

اوليه دو رشته )pre Denaturation( DNA

كمتر از  )P<0/05( 0/05شد ،اختالف از نظور آمواري

ب)  1دقيقه در  94درجه سانتیگراد جهت باز شدن
دو رشته(Denaturation) DNA

ج)  60ثانيه در  68درجه سانتیگراد جهت اتصال

معنی دار تلقی گرديد .كليه نتايج به صورت ميانگين ±
خطاي اسوتاندارد از ميوانگين ) (Mean SEMدرج
گرديد.

پرايمرها به توالی هدف()Annealing
د)  60ثانيه در  72درجه سانتیگراد جهت طويل
شدن رشته هاي جديد)(Extension

نتایج
 -1مقایسه میانگین ±خطای معیار از میانگین نسبت وزن
بطن راست به وزن هر دو بطن ( )RV/TVبین گروههای

سه مرحله آخر حرارتی (از ب تا د) در  24سيكل
تكرار گرديد.

بیمار ،درمانی و شاهد در سنین مختلف:

با توجه به نتوايج ارائوه شوده در جودول شوماره 2

بعد از انجام  PCRبراي دو ژن  caspase1و

نسبت وزن بطن راست به مجموع دو بطون ()RV/TV

 –actinباندهاي مربوطه را با استفاده از عمل ژل

در هر دو سن  21و  49روزگی در گروه بيمار نسوبت

الكتروفورز در ژل آگارز  %1/5متمايز ساخته و پس از

به هر دو گروه شاهد و درمانی افزايش يافته است كوه

رنگ آميزي با اتيديديم برمايد ( ،)1mg/mlتوسط اشعه

اين افزايش در سن  21روزگی نسبت به گروه درموانی

ماوراء بنفش مورد مشاهده قرار گرفت .سپس باندهاي

و در سن  49روزگی نسبت به هر دو گروه درموانی و

حاصله را با باندهاي ماركر استفاده شده در ژل

شوواهد از لحوواا آموواري داراي اخووتالف معنوویداري

الكتروفورز مقايسه كرده تا اندازه تقريبی باندها

میباشد (.)p<0/05همچنوين ايون نسوبت در سون 49

مشخص شود .اندازه هاي بدست آمده با اندازههاي

روزگی در گروه بيمار بيشتر از  0/29شوده اسوت كوه

مورد انتظار مقايسه شده تا از اختصاصی بودن باندهاي

نشان دهنده بروز سندرم هايپرتانسيون ريووي در ايون

بدست آمده براي هر ژن اطمينان حاصل گردد .در

گروه است [.]19
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 -2مقایسه میانگین  ±خطای معیار از میانگین نسبت

راست بین گروههای شاهد ،بیمار و درمانی در سنین

دانسیته caspase1/-actinحاصل از  PCRدربافت ریه

مختلف:

بین گروه های شاهد  ،بیمار و درمانی در سنین مختلف:

در جدول شماره  4نسبت دانسيته caspase1/

نسبت دانسيته  caspase1/-actinبافت ريه در

 -actinبافت بطن راست در گروه هاي شاهد ،بيمار و

گروه هاي شاهد  ،بيمار و درمانی در جدول شماره 3

درمانی با يكديگر مقايسه شده است .با توجه به نتايج

با يكديگر مقايسه شده است.با توجه به نتايج به دست

به دست آمده ميزان  mRNAمربوط به caspase1

آمده ميزان  mRNAمربوط به  caspase1بافت ريه در

بافت بطن راست در هر دو سن  21و 49روزگی در

سن  49روزگی در گروه درمانی نسبت به گروه بيمار

گروه درمانی نسبت به گروه بيمار كاهش يافته است

كاهش معنیداري را نشان داده است (.)p<0/05

كه اين كاهش از لحاا آماري داراي اختالف معنیدار
میباشد ( .)p<0/05همچنين اين ميزان در سن 49

 -3مقایسه میانگین ±خطای معیار از میانگین نسبت

روزگی در گروه درمانی نسبت به گروه شاهد افزايش

دانسیته  caspase1/-actinحاصل از  PCRدر بطن

معنی داري را نشان میدهد (.)p<0/05

جدول  -1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در انجام  PCRدر این مطالعه
Size of
PCR
Product
468 bp

Accossion
No,
LO8165
AF031351.1

347 bp

Cycles,
Annealing
ternperatare

c
25-64 c
O

O

24-60

5.primer
َ

3.primer
َ

Gene

TTAGAAGCATTTGCGGTGGACAA

ACTGGATTTCGAGCAGGAGAT

AGGGAGCTGTCACAGTGCGT

CGGCCAGCGCCATCTTCATT

–actin
Caspase1

جدول  -2نسبت وزن بطن راست به وزن هر دو بطن ( )RV/TVبین گروه های مورد مطالعه در سنین مختلف
سن (روز)

گروه درمانی

21

0/20 ± 0/00

b

0/23 ± 0/01a

49
a.b

گروه بیمار
a

0/26 ± 0/00

0/31 ± 0/01b

گروه شاهد
a

0/24 ± 0/00

0/22 ± 0/01a

حروف غير مشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار بين گروه ها در يك سن خاص است ()p<0/05

جدول  -3نسبت دانسیته  caspase1/-actinحاصل از PCRدر بافت ریه بین گروه های مورد مطالعه در سنین مختلف
سن (روز)

گروه درمان

گروه کنترل

21

1/86 ±0/14

2/ 11 ± 0/25

1/ 73 ± 0/17

2/20 ±0/19

4/10 ±0/17

2/03 ±0/19

a

49
a.b

b

گروه شاهد
a

حروف غير مشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار بين دو گروه در يك سن خاص است (.)p<0/05

جدول  -4نسبت دانسیته caspase1/-actinحاصل از PCRدر بطن راست بین گروه های مورد مطالعه در سنین مختلف
سن (روز)

گروه درمان

گروه کنترل

گروه شاهد

21

2/74 ±0/22a

3/80 ±0/24b

2/32 ±0/30a

2/54 ±0/19c

4/75 ± 0/34b

1/33 ±0/30a

49
a.b.c

حروف غير مشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار بين دو گروه در يك سن خاص است (.)p<0/05
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شکل -1ژل الکتروفورز ژن caspase1در بافت بطن راست .به ترتیب از سمت چپ به راست به فاصله هر  6باند گروه شاهد ،درمانی و کنترل.
(ردیف باال  -actinو ردیف پایین ) caspase1

شکل -2ژل الکتروفورز ژن caspase1در بافت ریه .به ترتیب از سمت چپ به راست به فاصله هر  6باند گروه شاهد،درمانی و کنترل( .ردیف
باال  -actinو ردیف پایین ) caspase1

بحث

مقاومت عروق سيستميك)شده،كه موجب تندتر شدن

بررسیهاي اخير نشان داده است كه در شرايط

ضربان قلب ،افزايش عملكرد سيستوليك و دياستوليك

طبيعی ،هر عاملی كه موجب افزايش فعاليتهاي

و هايپرتروفی قلب میشود [1و .]6زمانی كه به هر

متابوليكی جوجههاي گوشتی شود ميزان بروز

علتی فعاليت متابوليكی بافتهاي مختلف بدن افزايش

هايپرتانسيون ريوي و آسيت را افزايش میدهد.

يابد ،جريان خون موضعی بافتی افزايش يافته و

افزايش سرعت رشد ،كاهش درجه حرارت ،تغذيه

موجب كاهش فشار خون عمومی بدن میشود كه در

باجيرههاي پر انرژي ,يا مصرف جيرههاي پلت شده از

اين شرايط قلب با افزايش فعاليت خود سعی در

جمله عواملی هستند كه میتوانند با باال بردن

جبران فشار خون كاهشيافته میكند كه البته در

فعاليتهاي متابوليكی موجب افزايش مصرف اكسيژن

طوالنی مدت میتواند موجب هايپرتروفی قلب و

در پرنده و در نهايت بروز آسيت در طيور گوشتی

نارسايی آن گردد .مقدار  RV/TVدر واقع بيان كننده

شوند [1و .]20در مطالعه حاضر هدف از افزودن

ميزان هايپرتروفی بطن راست در مقايسه با كل توده

هورمون  T3به جيره غذايی جوجههاي گوشتی،

بطنی است و نشان میدهد كه چه نسبتی از وزن

افزايش متابوليسم و در نتيجه افزايش مصرف اكسيژن

بطنها مربوط به بطن راست است .بنابراين در تعيين

و فعاليتهاي متابوليكی بوده است .افزايش نياز به

ميزان اين نسبت دو عامل تعيين كننده وجود دارد كه

اكسيژن باعث هيپوكسی بافتی شده كه جهت جبران آن

عبارتند از وزن كل بطنها و وزن بطن راست .افزايش

و رفع نيازهاي بافتی بر برون ده قلبی افزوده می شود

اين نسبت میتواند به علت هيپرتروفی بطن راست

و بدنبال آن جريان خون ريوي بيشتر شده منجر به

باشد.هيپرتروفی ديواره بطن راست مستقيماً با افزايش

بروز افزايش فشار خون ريوي و نهايتاً آسيت میشود.

فشار سرخرگهاي ريوي در ارتباط است و نسبت

به خوبی مشخص شده كه پركاري تيروئيد موجب

 RV/TVمی تواند سنجشی براي فشار بار روي بطن

پركاري قلب و عروق (افزايش برون ده قلبی و كاهش

راست باشد .بنابراين نسبت  RV/TVمهمترين شاخص
براي تعيين هايپرتروفی بطن راست و هايپرتانسيون
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اثر ویتامين  Cبر ميزان آپوپتوزیس از طریق اندازه گيری بيان ژن ) caspase (1در قلب وریه  /زارعی و همکار

ريوي است [ .]19مشخص گرديده است كه رشد

و راديكالهاي آزاد به عنوان مهمترين علل احتمالی

ريهها در جوجههاي گوشتی در مقايسه با رشد بدن،

آسيت در طيور گوشتی مطرح شده است و توجه

كندتر است [ ،]2كه افزايش وابسته به سن نسبت

كمتري به جنبههاي ملكولی و سلولی تأثير گرفته شده

 RV/TVدر گروه بيمار را میتوان به همين موضوع

از اين سندرم در قلب و ريه جوجههاي مبتال صورت

نسبت داد .در گروه بيمار در تمام مراحل نسبت

گرفته است ،اندازه گيري بيان ژن ) (caspase1به

 RV/TVبزرگتر از گروه شاهد و درمان است (اين

عنوان شاخص،در بطن راست و ريه جوجه هاي مبتال،

افزايش در روز  21نسبت به گروه درمان و در روز49

ميزان آپوپتوزيس ايجاد شده در اين سندرم را تعيين

نسبت به هر دو گروه شاهد و درمان معنیدار است).

مینمايد [ .]14در مطالعه  Upadhyayو همكارانش در

در مجموع با توجه به تعريفی كه  Widemanدر سال

سال  2004مشخص شده است كه فعاليت  caspaseبه

 2001از سندروم هيپرتانسيون ريوي داشته است بدين

طور معنیداري در رتهاي هايپرتيروئيد افزايش يافته

معنی كه افزايش نسبت  RV/TVبه بيش از  0/29نشان

است و نشان داده اند كه افزايش هورمونهاي

دهنده حضور اين سندروم در پرنده است [ ]19وبا

تيروئيدي سبب ازدياد ميزان آپوپتوز میگردد [.]17

توجه به دادههاي بدست آمده ،اين سندرم در 49

 Wangو همكاران در سال  2010اعالم نمودند كه

روزگی گروه كنترل را كامالً درگير كرده است .افزايش

ميزان آپوپتوزيس در قلب رتهايی كه در معرض T4

استرسهاي اكسيداتيو شرايطی را توصيف می كند كه

قرار داشتند افزايش يافته است و آنها پيشنهاد نمودند

در آن آنتی اكسيدان هاي سلولی قادر به غيرفعال كردن

كه ازدياد ميزان آپوپتوزيس قلب را به سمت نارسا

راديكالهاي آزاد واكنش دهنده نيستند .غلظت باالي

شدن هدايت مینمايد [ .]18از سوي ديگر نيز ثابت

اين عوامل استرس با افزايش پراكسيداسيون ليپيدي و

شده كه ميزان آپوپتوزيس در نارسايی قلبی و

توليد مقدار زيادي مالون دي آلدئيد به نوكلئيك اسيد،

هيپرتانسيون ريوي افزايش يافته است .حسن پور و

ليپيد و پروتئينهاي سلولی آسيب میرسانند كه به

همكاران در سال  2014عنوان نمودند كه ميزان بيان

وسيله واكنشهاي ثانويه باعث بروز نكروز،

ژن  caspase1,2,3و به دنبال آن ميزان آپوپتوزيس در

آپوپتوزيس و سرانجام مرگ سلول میشود كه در

قلب و ريه جوجههاي گوشتی مبتال به سندرم

نتيجه عدم تعادل داخلی و ايجاد بيماري را داريم

هايپرتانسيون ريوي القاء شده با هورمون تيروئيدي

[ .]13همانطور كه نتايج نشان داده است گروهی از

افزايش میيابد [ .]11افزايش آپوپتوزيس نقش مهمی

جوجهها كه توسط مقادير مختلف ويتامين  Cتحت

در انواع ايسكمیهاي آسيب رسان ،از جمله ايسكمی

درمان قرار گرفته بودند ،اين معيار قلبی تا حدود

ميوكارد كه در اثر خونرسانی ناقص و كاهش ميزان

زيادي اصالح شده است كه می تواند ناشی از اثرات

اكسيژن اتفاق میافتد ،ايفاء میكند و باعث مرگ

آنتیاكسيدانی ويتامين  Cدر اين سندرم باشد .تاكنون

كارديومايوسيتها در موشهاي ترانس ژن میشود.

بيشتر مطالعات در زمينه پاتوفيزيولوژي سندرم

همچنين آسيب ناشی از ايسكمی باعث شروع

هايپرتانسيون ريوي صورت گرفته است و عمدتا

آپوپتوزيس میگردد و اگر ايسكمی ادامه پيدا كند،

عواملی مانند افزايش فشار خون ريوي ،اختالالت قلبی

تبديل به نكروز خواهد شد [ 7و .]12بررسی بر روي

فصلنامه زیست شناسی تکوینی سال هشتم ،شماره  ،3تابستان 1395
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مدلهاي حيوانی از جمله موش ،رت ،خرگوش و

آنتیاكسيدانها در حذف راديكالهاي آزاد تاثيرگذار

سگ و همچنين مدل انسانی نشان داده است كه

است [ .]13معموال اين ويتامين به جيره طيور اضافه

سيتوكروم  Cسيتوزوليك كه در پاسخ به تحريك

میگردد .اگر چه طيور توانايی ساختن اين ويتامين را

آپوپتوزيس از ميتوكندري آزاد میگردد و همچنين

در بدن خود دارند اما در شرايط خاص مثل سرعت

پروآنزيمهاي فعال كننده آپوپتوزيس بنام  Caspaseدر

باالي رشد ،گرما ،سرما و عفونت نياز به اين ويتامين

هر دو مدل حيوانی و انسانی متعاقب نارسائی قلبی

افزايش میيابد و اضافه كردن كردن آن در جيره

آشكار میگردند و همچنين پروتئين  BCl-2كه به

ضروري به نظر میرسد .ثابت شده است كه ويتامين

عنوان مهار كننده آپوپتوزيس مطرح است بعد از

 Cمیتواند موجب آزاد شدن بيشتر نيتريت اكسايد

نارسائی حاد كرونر بخصوص در ميوكارد بهبود يافته

(گشاد كننده عروق) از ديواره عروق شود كه اين اثر

در سطح بااليی تنظيم میشود [ .]8تعادل بين BC1-2

میتواند در كاهش هايپرتانسيون ريوي موثر باشد.

به عنوان مهار كننده آپوپتوزيس و پروتئين  Baxو

مطالعات اوليهاي كه در مورد اسيد اسكوربيك انجام

 Badبه عنوان القاء كننده آپوپتوزيس بههمراه پروآنزيم

گرفت مشخص گرديد كه اين ويتامين می تواند مرگ

 Caspaseدر افزايش ميزان آپوپتوزيس در سلولهاي

و مير ناشی از استرسهاي محيطی را كاهش دهد

قلبی بسيار مهم است [ .]4متعاقب هايپرتانسيون ريوي

[21و .]22آنچه كه اين تحقيق نشان میدهد آن است

ميزان آپوپتوزيس در سلولهاي عضالت صاف عروق

كه ويتامين  Cتوانست ميزان هايپرتانسيون ريوي را

خونی و ريه افزايش میيابد و مرگ برنامهريزي شده

كاهش دهد كه با نتايج ساير تحقيقات مشابه نيز همسو

سلولهاي عضله صاف ديواره عروق عامل اصلی تغيير

است .همانطور كه در جدول  2نشان داده شده است

وضعيت عروق خونی است و تعادل بين آپوپتوزيس و

شاخص قلبی RV/TVدر گروه هاي درمان شده با

تقسيم سلولی ميزان رشد سلولهاي عضله صاف

ويتامين  Cدر تمام سنين به طور قابل توجهی كاهش

ديواره عروق را تعيين میكند [ .]5در تحقيق حاضر،

پيدا كرده است كه اين میتواند حاكی از كاهش ميزان

مطالعه انجام گرفته توسط  RT-PCRنيمه كمی بر

پس بار قلبی (كاهش فشار خون ريوي) و در نتيجه

روي بيان ژنی ) (caspase1در قلب و ريه طيور

عدم هايپرتروفی بطن راست باشد .در اين مطالعه كه

گوشتی حاكی از آن است كه اين ميزان بيان ژن در

براي اولين بار ارتباط بين ميزان آپوپتوزيس و سندروم

گروهی كه هورمون T3دريافت نموده و به سندرم

هايپرتانسيون ريوي و اثر درمانی ويتامين  Cبه عنوان

هايپرتانسيون ريوي مبتال شدهاند به طور معنیداري

يك آنتیاكسيدان در طيور تعيين گرديد ،ميزان بيان

نسبت به گروه شاهد و درمانی افزايش يافته است كه

ژنی ) (caspase1در گروه درمان نسبت به گروه كنترل

همسو با ساير تحقيقات مشابه میباشد .با توجه

در سنين  21و 49روزگی در بافت ريه و بطن راست

بهاينكه راديكالهاي آزاد در بروز هايپرتانسيون ريوي

به طور معنیداري كاهش يافته است كه اين اختالف

موثرند و همچنين ثابت شده است كه هيپوكسی

معنیدار بيانگر كاهش ميزان آپوپتوزيس در گروهی

موجب افزايش راديكالهاي آزاد در ميتوكندريها

است كه با دريافت هورمون  T3مبتال به هايپرتانسيون

میشود ويتامين  Cبهعنوان يكی از مهمترين

ريوي و در عين حال با ويتامين  Cبه عنوان يك

 زارعی و همکار/  در قلب وریهcaspase (1)  بر ميزان آپوپتوزیس از طریق اندازه گيری بيان ژنC اثر ویتامين

lung of chickens with pulmonary hypertension
(ascites). Turk J Vet Anim Sci, 38: 133-137.
[12] Hochhauser E., Kivity S., Offen D., Maulik N.,
Otani H., Barhum Y., Pannet H., Shneyvays
V., Shainberg A., Goldshtaub V., Tobar A.,
Vidne BA. 2003, Bax ablation protects against
myocardial ischemia-reperfusion injury in
transgenic mice. Am J Physiol Heart Circ
Physiol,284: 2351–9.
[13] Isabella D.D., Ranieri R., Roberto C., Daniela
G., Aldo M. 2006, Biomarkers of Oxidative
Damage in Human Disease. American
Association for Clinical Chemistry, 52:4601–
623.
[14] Rai N.K., Tripathi K., Sharma D., Shukla V.K.
2005, Apoptosis: a basic physiologic process in
wound healing. Int J Low Extrem Wounds, 4:
138–44.
[15] Riley DJ., Thakker-Varia S., Wilson FJ., Poiani
GJ., Tozzi CA. 2000, Role of proteolysis and
apoptosis in regression of pulmonary vascular
remodeling. Physiol Res, 49: 577–585.
[16] Sundaresan N. R., Saxena V. K., Sastry K. V.
H., Anish D., Marcus M. D. C. 2008, Kantaraja
Caspase-mediated apoptosis in chicken
postovulatory follicle regression. Vet Res
Commun, 32: 13–19.
[17] Upadhyay G. R., Singh A., Kumar S., Kumar
A. 2004, Severe hyperthyroidism induces
mitochondria mediated apoptosis in rat liver.
Hepatology, 39: 1120-1130.
[18] Wang Y. Y., Jiao B., Guo W. G., Che H. L.,
Yu Z. B. 2010, Excessive thyroxine enhances
susceptibility to apoptosis and decreases
contractility of cardiomyocytes. Mol. Cell.
Endocrinol, 320: 67-75.
[19] Wideman RF. 2001, Pathophysiology of
heart/lung disorders: pulmonary hypertension
syndrome in broiler chickens. World’s Poult
Sci J, 57: 289–307.
[20] Wideman RF., Rhoads DD., Erf GF., Anthony
NB. 2013, Pulmonary arterial hypertension
(ascites syndrome) in broilers: a review. Poult
Sci, 92: 64–83.
[21] Xing R. P., Wang Y. 2002, Effect of Vitamin C
On
Pulmonary
hypertension
and
Muscularisation of Pulmonary arterioles in
broilers. Br. Poult. Sci, 43: 705-712.
[22] Zamanimoghaddam A. K., Hassanpour H.,
Mokhtari A. 2009, Oral supplementation with
vitamin C improves intestinal mucosa
morphology in the pulmonary hypertensive
broiler chicken. British poultry science, 50:175180.
[23] Zimmermann KC., Bonzon C., Green DR.
2001,The machinery of programmed cell death.
Pharmacol Ther, 92: 57–70.

12

.آنتیاكسيدان درمان شده اند

:منابع
[1] Baghbanzadeh A., Decuypere E. 2008, Ascites
syndrome in broilers: physiological and
nutritional perspectives.Avian Pathology, 37:
117–126.
[2] Balog J.M. 2003, Ascites syndrome (pulmonary
hypertension syndrome) in broiler chickens: are
we seeing the light at the end of the
tunnel?.Avian and Poultry Biology Reviews,
14: 99–126.
[3] Chomezynski p., saachi N. 1987, Single – step
method of RNA isolation by acid guanidium
thiocynate – phenol – cholorofrom extraction.
Anal. Bioche, 162-126.
[4] Condorelli G., Morisco C., Stassi G., Notte A.,
Farina F., Sgaramella G., deRienzo A.,
Roncarati R., Trimarco B., Lembo G. 1999,
Increased cardiomyocyteapoptosis and changes
in proapoptotic and antiapoptoticgenes bax
andbcl-2 during left ventricular adaptations to
chronic pressure overload inthe rat. Circulation,
99: 3071–3078.
[5] Emin G., Xiao Sh. 2006,The key role of
apoptosis in the pathogenesis and treatment of
pulmonary. Eur J Cardiothorac Surg, 30:49950.
[6] Fazio S., Palmieri EA., Lombardi G., Biondi B.
2004, Effects of thyroid hormone on the
cardiovascular system. Recent Prog Horm Res,
59: 31–50.
[7] Freude B., Masters TN., Robicsek F., Fokin
A., Kostin S., Zimmermann R., Ullmann C.,
Lorenz-Meyer S., Schaper J. 2000, Apoptosis is
initiated by myocardial ischemia and executed
during reperfusion. J Mol Cell Cardiol, 32:197–
208.
[8] Gurbanov E., Shiliang X. 2006, The key role of
apoptosis in the pathogenesis and treatment of
pulmonary hypertension. Eur J Cardio-Thoracic
Surg, 30: 499–507.
[9] Hassanpour H., Afzali A., Fatemi Tabatabaie
R., Torabi M., Alavi A. 2016, Cardiac reninangiotensin system (gene expression) and
plasma angiotensin II in chickens with T3induced pulmonary hypertension. British
Poultry Science, 57(4): 444–450.
[10] Hassanpour H., Momtaz H., Shahgholian L.,
Bagheri R., Sarfaraz S., Heydaripoor B. 2011,
Geneexpressionof
endothelin-1
and
its
receptors in the heart of broiler chickens with
T3-induced pulmonary hypertension. Research
in Veterinary Science, 91: 370–375.
[11] Hassanpour H., Teshfam M., Momtaz H., Zarei
H., Bahadoran SH. 2014, Caspase-1, -2, and -3
gene expression is enhanced in the heart and

