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تاثیر عصاره دارچین بر میزان بیان ژن  COX-2کبدی و تغییرات پروفایل لیپیدی در سرم

جوجه های گوشتی سالم و آلوده به اشریشیا کولی
سید محمود طباطبائی ،*1رضا بدل زاده2و ،3رضا محمدنژاد ،2بهمن

یوسفی3

 -1استاديار گروه فیزيولوژی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 -2مرکز تحقیقات کاربردی داروئی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،ايران.
 -3مرکز تحقیقات ايمونولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،ايران.
*نويسنده مسئول مکاتباتsmt@iaut.ac.ir :
(دريافت مقاله 94/4/11 :پذيرش نهايی)94/1/33 :

چکیده
استفاده از گیاهان دارویی به جای آنتیبیوتیکها به دلیل خواص چندگانه آنها در پیشگیری و درمان بسییاری از بیایاریهیای دام و
طیور میتواند فواید زیادی داشته باشد .این مطالعه ،اثرات عصاره دارچین بر سیط بییان ن سیوکویسییزناز )COX-2( 2-یبیدی و
تغییرات پروفایل لیپیدی در سرم جوجههای گوشتی سالم و آلوده به اشریشیا یولی را بررسی یرده است 09 .قطعیه جوجیه بیا نیزاد
 Ross-308در گروههای سالم و آلوده به بایتری ،ر یم غذایی نرمال یا ر یم غذایی به هاراه عصاره دارچین در غکظیتهیای  099و
 299میکیگرم در هر ییکوگرم جیره غذایی دریافت ناودند .سوسپانسیون اشریشیا یولی ( )091 cfu/mlبهصیورت زیرجکیدی  02روز
پس از تجویز عصاره به جوجهها تزریق شد و  22ساعت بعد ،ناونههای خون برای اندازهگیری مقادیر متغیرهیای پروفاییل لیپییدی و
سپس ناونههای بافت یبد برای تعیین سط بیان ن  COX-2از طریق  Real-time PCRبهدست آمد .آلودگی به اشریشیا یولی بهطور
معنیداری میزان بیان ن  COX-2یبدی و برخی از متغیرهای پروفایل لیپیدی (تریگکیسرید) سرم را در مقایسه با گروه ینترل ییاه
داد ( .)p<9/90پی درمانی با موال دارچین در جیره غذایی جوجههای آلوده به بایتری ،مقادیر  COX-2یبدی و تریگکیسرید سرم را
بهطور معنیداری نسبت به گروه دریافتیننده اشریشیا یولی یاه

داد ( .)p<9/90تجویز عصاره دارچیین نتوانسیت تیاثیر آمیاری

معنیداری بر پارامترهای فوق در جوجههای سالم داشته باشد .در نتیجه ،اضافه یردن عصاره دارچین در ر یم غذایی جوجهها میتواند
از آسیبهای التهابی و ایسیداتیو بافتی ناشی از شرایط پاتولو یک نظیر آلودگی به اشریشیا یولی جکوگیری یند.

کلید واژهها :اشریشیا یولی ،پروفایل لیپیدی ،جوجههای گوشتی ،دارچین.
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مقدمه
تولیدات آلی دامها به دلیل استفاده از آنتیبیوتیکهای
مختلف در پرورش دام و مقابله با بیماریهاای دام باه-
خصوص در صنعت طیور با محدودیت و نگرانایهاای
زیادی مواجه شده است .از سوی دیگر ،مصرفکنندگان
ترجیحاً تمایل باه خریاد محصاودت دامای دارناد کاه
بهطور طبیعی و بدون استفاده از آنتایبیوتیاک پارورش
یافتهاند .مقاومت دارویی در باکتریهاا و وجاود بقایاای

سید محمود طباطبائی و همکاران

et al., 2006; Rodriguez-Siek et al., 2005; Ewers
.)et al., 2007

تماس اشریشایا کاولی باا بافات بادن میزباان باعاث
افزای

پروتئینهای فااز حااد ،ایجااد پاسا التماابی و

افزای

تولید ساایتوکینهاای التماابی باهویاهه فااکتور

نکروزدهنده تومور ( )TNF-αو فاکتور رونویسای (NF-
 )κBمایگاردد ( Helwig et al., 2006; Teo et al.,
2006; Demir et al., 2007; Türközkan et al.,
 .)2005در شاارایا التمااا  TNF-α ،باعااث آزاد شاادن

دارویی در گوشت حاصل از حیوانات از ددیال مممای

طیفی از عوامل پی التمابی از لبیل اینترلوکین)IL-1( 1-

هستند که استفاده از آنتایبیوتیاکهاا را در صانعت دام

و اینترلوکین )IL-6( 6-میشود که باهدنبااد آن افازای

محدود می ساازد .بارای بلباه بار احتمااد آلاودگی باه

بیان آنزی های سیکلواکسیهناز ( )COXدر سلودها اتفاق

عفونتهای متعدد بهدنباد حذف آنتیبیوتیکها از رژیا

افتاااده و رونااد التمااا

بذایی حیوانات ،تالش ها برای پیادا کاردن روشهاای

ماایگااردد ( COX-1 .)Takimoto et al., 2008در

جایگزین به سمت استفاده از مکملهای باذایی طبیعای

فیزیولوژی طبیعی سلود نق

بازی میکند در حالیکاه،

و کا خررتار معراوف شاده اسات ( Griggs et al.,

 COX-2در شرایا پاتولوژیک از لبیل عفونت باکتریایی

.)2005

دخالاات ماایکنااد ( .)Gonzalez et al., 2011باااکتری

یکی از باکتریهایی که باعث بروز و ایجاد خساارات
زیاد به صنعت دام و طیور بهخصوص صانعت طیاور و

و اسااترس اکساایداتیو تشاادید

اشریشاایا کااولی همچنااین ماایتوانااد باعااث افاازای
پراکسیداسیون لیپیادی و کااه

تاوان دفااس اکسایدانی

پرورش مرغ میشود ،باکتری اشریشایا کاولی ()E. coli

بدن ،افزای

میباشد ( .)Barnes et al., 2008اشریشیا کاولی باعاث

مایعاات در بافات و ادم سالولی گاردد ( ;et al., 2007

ایجاد بیماری کلیباسیلوز در جوجاههاا ،بوللماونهاا و

 .)Celik Shen et al., 2010ایاان تیییاارات (اسااترس

سایر گونههای مربی میشود که منجر به کااه
وری تولیااد در طیااور و افاازای

ماار

بماره-

و میار در همااه

مراحل زندگی پرندگان میگردد ( ;Barnes et al., 2008
Lutful-Kabir, 2010; Bisaillon et al., 1988; Sams,
 .)2001اشریشیا کولی میتواند تولیدات دامای از جملاه

تخ مرغ و گوشت را آلوده کارده و باعاث ایجااد یاک
مسیر انتقاد بیماری از دام به انساان شاود ( Johnson et

 )al., 2009و بدینوساایله دارای پتانساایل ایجادکننااده
بیماری مشترک انسان و دام باشد ( Moulin-Schouleur
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نفوذپذیری عروق و تجما پاروتئینهاا و

اکسیداتیو و فرایناد التماا ) نیاز مایتواناد زمیناهسااز
بیماریهای مختلفی در دام و انسان باشد.
گیاهان دارویای از هازاران سااد پای

بارای درماان

بیماریهاای متعادد اساتفاده مایشاود و اخیاراً عاللاه
روزافزونی به استفاده از این عوامل طبیعی در پیشاگیری
و یا درمان بسایاری از بیمااریهاای حیاوانی و انساانی
ایجاد شده است ( .)Chang-Liang et al., 2011یکی از
این گیاهان دارویی پرکاربرد در طب سنتی ،دارچین مای
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باشاد ( ;Perdones et al., 2014; Rao et al., 2014

کولی در صانعت دام را کااه

 .)Rieger et al., 2014گزارش شده است کاه دارچاین

اشریشاایا کااولی حاماال ضااررهای التصااادی و ماار

میتواند اثرات آنتیاکسیدانی و ضد التمابی از خود نشان

میرهای متعدد در انسان و حیوانات بهخصوص در طیور

داده و میتواند باا کاربردهاای باالقوه در تولیاد مارغ و

می باشد .بنابراین ،در این مرالعه ،اثرات عصاره دارچاین

ماکیان مررح باشد .عصاره دارچین اثار بازدارنادگی بار

بر تیییرات بیان ژن  COX-2کبدی و همچنین متییرهای

فعالیت هلیکوباکتر پیلوری در محدوده بلظتی مشاابه باا

پروفایل لیپیدی سرم جوجه های گوشتی ساال و آلاوده

آنتیبیوتیک داشته و خواص ضادمیکروبی آن باه طاور

به اشریشیا کولی بررسی شده است.

دهاد .از طارف دیگار،
و

عمااده مربااو بااه محتااوای سااینامالددید ،اوژنااود و
محتویات کارواکرود آن دانسته شده است ( Taback et

مواد و روشها

 .)al., 1999; Rieger et al., 2014فعالیت ضدباکتریایی

حیوانات

روبن دارچین علیه باکتریهایی از لبیل اشریشایا کاولی

در این مرالعه 09 ،لرعه جوجه گوشتی یاکروزه باا

( )Chang et al., 2001; Griggs and Jacob, 2005و

نهاد  Ross-308استفاده شد .رژی های باذایی حیواناات

خاواص ضااد لااارچی آن علیااه آسااپرژیلوس فااالووس

بر اساس راهنمای سازمان بین المللای  NRCانتخاا

و

گزارش شده است (.)Montes-Belmont et al., 1998

برای ساه دوره شاامل رژیا باذایی آباازگر ( 1تاا 19

بهخاطر اثارات ضادمیکروبی ،آنتایاکسایدانی و ضاد

روزگی) ،رژی بذایی رشد ( 11تا  11روزگی) و رژیا

التمابی دارچین در بافتهای مختلف میتوان گفات کاه

بذایی پایانی (از روز  11تا زمان کشتار) تنظای گردیاد

ایاان ماااده شاااید بتوانااد عااوارش ناشاای از شاارایا

و بذا داشتند.

(جدود  .)1جوجهها دسترسی آزاد به آ

پاتولوژیک مثل عفونت و آلودگی باه بااکتری اشریشایا
جدول  -1میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی نژاد راس 803
دوره

دوره آغازین ()1-11

دوره رشد ()11-21

دوره پایانی  22تا کشتار

موادخوراکی ()%

گندم

61/73

66/01

39/06

کنجالهی سویا

10/96

11/90

10/01

7

7

4

دی کلسی فسفات

1/96

1/94

1/74

پودر صدف

1/16

1/44

1/76

نمک

9/79

9/79

9/79

مکمل ویتامینی 1

9/19

9/19

9/19

مکمل معدنی 1

9/19

9/19

9/19

 -DLمتیونین

9/14

9/13

9/13

لیزین منوهیدروکلراید

9/11

9/17

9/10

چربی طیور
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ادامه جدود
دوره رشد ()11-21

دوره پایانی  22تا کشتار

دوره مواد خوراکی ()%

دوره آغازین ()1-11

سالینومایسین

9 /9

9/9

9/9

آنزی آرابینوزایالناز

9 /9

9/9

9/9

ترکیبات محاسبه شده

اناارژی لاباال متابولیسا (کیلااو کااالری در

1604

1674

1036

کیلوگرم)
پروتیین (درصد)

10/09

13/66

16/01

کلسی (درصد)

9/09

9/0

9/67

فسفر لابل دسترس (درصد)

9/43

9/49

9/41

سدی (درصد)

9/13

9/13

9/13

پتاسی (درصد)

9/64

9/34

9/60

کلر (درصد)

9/14

9/14

9/14

متیونین (درصد)

9/13

9/14

9/11

متیونین  +سیستیین (درصد)

9/67

9/6

9/33

لیزین (درصد)

1/14

1

9/06

تریپتوفان (درصد)

9/16

9/14

9/17

 -1هر  2/5کیلوگرم مکمل ویتامینی نژاد راس حاوی مقادیر خالص ویتامینهای زیر میباشد .ویتامین  12000000،Aواحد بینالمللی؛ ویتامین  0000 ،B1میلیگرم؛ ویتامین
 0000 ،B2میلیگرم؛ ویتامین  13000 ،B3میلیگرم؛ ویتامین  8000 ،B6میلیگرم؛ ویتامین  15 ،B12میلیگرم؛ ویتامین  5000000 ،D3واحد بینالمللی؛ ویتامین 50000 ،E
واحد بینالمللی؛ ویتامین  8000 ،K3میلیگرم؛ ویتامین  1500 ،B9میلیگرم؛

ویتامینB5

(نیاسین) 00000 ،میلیگرم؛ ویتامین  100 ،H2میلیگرم؛ کلین کلراید،

000000میلیگرم.
 -2هر  2/5کیلوگرم مکمل معدنی نژاد راس حاوی مواد خالص زیر میباشد .منیزیم 120000 ،میلیگرم؛ روی 100000 ،میلیگرم؛ آهن 00000 ،میلیگرم؛ مس20000 ،
میلیگرم؛ ید 1000 ،میلیگرم؛ سلنیوم 800 ،میلیگرم.

گروهبندی حیوانات و طرح آزمایش

جوجههای گوشتی به  6گروه ،هرکدام با سه تکارار و

همراه عصاره دارچاین باا دوز  199میلای گارم در هار
کیلوگرم بذا (گروه  )NE100و گاروه  :6جوجاه هاای

 9جوجه در هر تکرار تقسی بندی شدند:

آلوده به اشریشیا کولی با رژی نرماد باه هماراه عصااره

گروه  :1جوجههای سال با رژی نرماد (گاروه کنتارد)

دارچین باا دوز  199میلای گارم در هار کیلاوگرم باذا

گروه  :1جوجههای سال با رژی نرماد به همراه عصاره

(گروه .)NE200

دارچین با دوز  199میلیگرم در هر کیلوگرم بذا (گروه

تمامی جوجهها تا روز بیست و یک با رژیا باذایی

 )NC100گروه  :7جوجههای سال با رژیا نرمااد باه

نرماد تیذیه شدند .پس از روز  ،11عصااره پاودر شاده

همراه عصااره دارچاین باا دوز  199میلایگارم در هار

دارچین در دوزهای  199و  199میلیگارم باه ازای هار

کیلوگرم بذا (گروه  )NC200گروه  :4جوجههای آلوده

کیلوگرم بذای حیوانات به جیره باذایی در گاروههاای

به اشریشیا کولی با رژی نرماد (گروه  )E.coliگروه :9

مربوطااه اضااافه شااد .سااپس در روز  ،71مقاادار 9/1

جوجههای آلوده به اشریشیا کاولی باا رژیا نرمااد باه

میلیلیتر سوسپانسیون باکتری اشریشیا کولی با بلظات
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 196cfu/mlبهصورت زیرجلدی به جوجههاا در گاروه-

پس از رشد کشات مربوطاه ،کلاونیهاای سار آن باا

های مربوطه تزریق گردید و  31ساعت پاس از انتماای

محلااود نرماااد سااالین  9/0درصااد شسااته شااده و

دوره آزمای  ،نمونه هاای خاون از طریاق وریاد باالی

سوسپانسیون بلیظی از میکرو ها حاصل گردید .آنگااه

انتقااد داده

بااه کمااک پیپاات پاسااتور اسااتریل مقاادار کماای از ایاان

شد .بهعالوه ،در تمامی گاروههاا سار حیواناات تحات

سوسپانسیون بلیظ میکروبی ،داخل لولههاای درپای دار

بیموشی مختصری با دیاتیال اتار از بادن جادا شاده و

استریل ریخته شده و ساپس باا افازودن محلاود نرمااد

نمونههای بافت کبد از آنماا تمیاه و پاس از انجمااد در

سالین ،سوسپانسیون بلیظ تا حدی رلیق گردیاد کاه در

نگاهداری

(کاادورت)

حیوانات بهدست آمده و به لولههای آزمای

یخچاد  -69درجه سلسیوس تا زمان آزمای

روش کاادورت ساانجی ،میاازان جااذ

شدند.

سوسپانسیون در طود موج  979نانومتر اسپکتروفوتومتر

تهیه عصاره دارچین

با میزان کدورت محلود  9/9مک فارلند برابر گاردد .باه

پوست درخت دارچین از بازار محلی در شمر تبریاز،

این ترتیاب ،سوسپانسایونی باا بلظات تقریبای cfu/ml

استان آذربایجان شرلی-ایران خریاداری شاد و پاس از

196بهدست آمد که از آن در زمان تلقای باه جوجاههاا

شناسادی و تادید علمی گوناه مربوطاه ( Cinnamomum

استفاده شد.

 )zeylanicumتوسا کارشناس ،نمونههای گیاه به تکاه-
هااای کااوچکی خاارد شااده و در زیاار سااایه در دمااای

اندازهگیری پروفایل لیپیدی در سرم

نمونهگیریهای خاون در انتماای آزماای

و لبال از

آزمایشگاه خشک گردید ،ساپس باهخاوبی پاودر شاد.

جراحی از ورید بالی حیوانات انجام گرفت .نموناههاای

عصارهگیری از گیاه از طریاق خیسااندن پاودر حاصاله

خااون بالفاصااله در  1999دور در دلیق اه بااه ماادت 19

(حدود  799گارم) باا متاانود  00درصاد در دماای 19

دلیقه سانتریفیوژ گردیده و پالسمای نمونهها جدا شاده

درجه سلسایوس باه مادت  46سااعت انجاام گرفات.

و تا زمان انادازهگیاری متییرهاای پروفایال لیپیادی باه

عصارهگیری سه بار تکارار شاد و در نمایات حاالد آن

یخچاااد  -19درجااه سلساایوس منتقاال شااد .باارای

بهطور کامل در خأل تبخیر شده و عصاره خشک شده تا

اندازهگیری مقادیر سارمی متییرهاای کلساترود ،تاری-

زمان استفاده در دمای  -19درجاه سلسایوس نگاهداری

گلیسرید و لیپاوپروتئین باا دانسایته بااد از کیاتهاای

گردید.

اختصاصی موجود (پارس آزمون -ایران) استفاده گردید.

تهیه سوسپانسیون اشریشیا کولی

میزان لیپوپروتئین با دانسیته پادین باا اساتفاده از معادلاه

باارای تمی اه سوسپانساایون اشریشاایا کااولی ،ابتاادا 14

فریدوالد ( )Friedewaldتخمین زده شد .مقادیر بهدست

ساعت لبل از انجام آزمای  ،یک کلونی از کشت ذخیره

آمده به صورت  mg/mlگزارش شدند.

باکتری به محایا کشات آگاار شایبدار میاذی تلقای

تعیین میزاان بیزان ژن  COX-2کبزدیReal-time :
PCR
برای اندازهگیری میزان بیان ژن  COX-2در گروههای

گردیااد و بااهماادت  14ساااعت در دمااای  73درجااه
سلسیوس انکوبه شد .برای تمیه سوسپانسیون میکروبای،

ماورد مرالعاه از روش  Real-time PCRاساتفاده شاد.
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تحلیل آماری دادهها

تمامی دادهها به صورت میانگین ±انحراف معیار اراده

میلیگارم از نموناه حاصاله بارای اساتخراج RNAتاام

شدند .تفاوت متییرها در بین گروههای مختلاف توساا

سالولی باا اساتفاده از کیات اساتخراج ®RNATRIzol

روش آماری تحلیال واریاانس یاکطرفاه ( One-Way

استفاده شد و بلظت  RNAتوسا اسپکتروفوتومتری در

 )ANOVAو در صااورت معناایداری از تساات تعقیباای

شااده و

توکی ()Tukeyاستفاده شد و  p<9/99باه عناوان تیییار

طااود مااوجهااای  169 nmو  169 nmساانج

میزان خلوص آن تعیین شد cDNA .از  1میکروگارم از

معنیدار در نظر گرفته شد.

 RNAتوساااا کیااات AccuPower® RT PreMix

(محصااود شاارکت  )Bioneer, Koreaب اهدساات آمااد.
سنج

کمای بیاان ژن  Real-time PCRتوساا کیات

( SYBR Premix Ex Taqشارکت Takara, Shiga,
 )Japanانجام گرفت .مشخصات عملی و شارایا PCR

بهصورت  09˚Cبهمدت  19دلیقه 79 ،سیکل در 04˚Cباه-
مدت  19ثانیه و  69˚Cباهمادت  99ثانیاه باود .دساتگاه
( Rotor-Gene TMشارکت Corbett Life Science,

 )Australiaبرای انجام واکن های  PCRمورد اساتفاده
لرار گرفات .تاوالی پرایمرهاای ماورد اساتفاده در ایان
مرالعاااه باااارای ژن  COX-2شاااامل فااااوروارد 5’-

’ CCCTTGGGTGTCAAAGGTAA-3و معکااوس
’ 5’-GCCCTCGCTTATGATCTGTC-3و باااارای
ژن بتا-اکتین به عنوان کنترد داخلی شامل فاوروارد 5’-
’ CCTGGAGGAGAGCTACGAG-3و معکوس5’-

’ TTCATGATGGAGTTGAAGGT-3بودنااد .بیااان
نسبی ژن  COX-2نسبت به بتا-اکتاین باه روش )2 -(ΔCt

محاسبه شد.
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یافتهها
اثر عصاره دارچین بر میاان بیان ژن  COX-2کبزدی در
گروههای مختلف

نتایج  PCRنشان داد که تزریق اشریشیا کاولی منجار
به افزای

بیان این ژن در مقایسه با جوجههای گوشاتی

سااال گردیااد ( .)p<9/99در گااروههااای  NC100و
 NC200کاااه در آنماااا دو دوز مختلاااف  199و 199
میلیگرم عصاره دارچین در هر کیلوگرم بذای جوجهها
اضافه شد ،میزان بیان  COX-2با بیان آن در گروه کنترد
تفاوت معنیداری نداشت .با وجود این ،در جوجههاای
گوشتی آلوده به اشریشیا کولی مشاهده شد که دوزهاای
 199و  199میلیگرم دارچین باعث کاه

معنایدار در

بیان ژن  COX-2کبادی در مقایساه باا گاروه اشریشایا
کولی فالد درمان گردید ( .)p<9/99ه چناین ،مشااهده
شد که اثر کاه دهندگی هر دو دوز تقریبااً مشاابه ها
بوده و تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشتند (نمودار .)1
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نمودار  -1تغییرات میزان بیان ژن  COX-2کبدی در بین گروههای مختلف p<0/05 :# .در مقایسه با گروه اشریشیا کولی ( :NC .)E. coliرژیم نرمال به
همراه دارچین (با دوز  100 mg/kgیا )200؛  :ECرژیم نرمال به همراه دارچین (با دوز  100 mg/kgیا  )200در جوجه های آلوده به .E. coli

اثر عصاره دارچین بر پروفایل لیپیدی سرم در گروههای

جوجهها توانست سر تری گلیسرید افازای

مختلف

بهطور معنیداری نسبت به گروه اشریشیا کاولی کااه

مقادیر متییرهای پروفایال لیپیادی شاامل کلساترود،
تااریگلیساارید LDL ،و  HDLدر ساارم جوجااههااای
گوشتی سال و آلوده به باکتری اشریشیا کولی در جدود
 1نشان داده شده است .نتایج نشان داد که اگرچه تزریق
اشریشیا کاولی بلظات پارامترهاای پروفایال لیپیادی را
تیییاار داد امااا افاازای

ساار تااریگلیساارید در گااروه

اشریشیا کولی در مقایسه با گاروه کنتارد معنایدار باود

یافتاه را

دهااد ( .)p<9/99همچنااین در مااورد تیییاارات سااایر
پارامترهااای پروفایاال لیپیااادی ،تجااویز دارچاااین در
جوجههاای ساال و آلاوده باه اشریشایا کاولی ،سار
کلسترود و لیپاوپروتئین باا دانسایته پاایین را کااه
سر لیپوپروتئین با دانسیته باد را افزای

و

داد ،اماا ایان

تیییاارات از لحاااا آماااری معناایدار نبااود (جاادود .)1

( .)p<9/99بهعالوه ،اضاافه نماودن دارچاین باه باذای
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جدول  -2مقادیر میانگین متغیرهای پروفایل لیپیدی در گروههای مختلف آزمایش
گروهها

)CHOL (mg/dl

)TG (mg/dl

)LDL (mg/dl

)HDL (mg/dl

ینترل

116±3

431±4

196±1

10±7

NC100

114±7

491±9

199±6

77±6

NC200

119±9

411±6

143±0

77±11

E.coli

141±6

* 901±9

169±7

19±6

EC100

179±6

911±4 #

169±3

16±6

EC200

113± 7

431±6 #

194±0

16±4

دادهها بصورت میانگین ±انحراف معیار گزارش شدهاند p<0/05 :* .در مقایسه با گروه کنترل؛ و  p<0/05 :#در مقایسه با گروه اشریشیا کولی (

E.

 :CHOL .)coliکلسترول :TG ،تری گلیسرید :LDL ،لیپوپروتئین با دانسیته کم و  :HDLلیپوپروتئین با دانسیته باال :NC .رژیم نرمال به همراه دارچین؛
 :ECرژیم نرمال به همراه دارچین در جوجه های آلوده به .E. coli

بحث و نتیجهگیری

نظیر  TNF-αو فاکتور نسخهبارداری  NF-kBمایگاردد

در این مرالعه ،اثر عصاره دارچین بار میازان بیاان ژن

که اینها نیز به نوبه خود منجر به بیان ژن سیتوکاینهای

 COX-2کبدی و تیییارات پروفایال لیپیادی پالسامای

التمااابی مثاال  ،IL-5 ،IL-2 ،IL-1bو  IL-12ماایشااوند

جوجههای گوشتی ساال و آلاوده باه بااکتری اشریشایا

(.)Helwig et al., 2006; Türközkan et al., 2005

کولی بررسی شد .نتایج حاصل نشان داد که جوجههاای

ه چنین ،سلیک در سااد  1993و شان در سااد 1919

آلوده به باکتری اشریشیا کولی میزان بیان این ژن پای -

مشخص کردند که آلودگی با اشریشایا کاولی منجار باه

داد.

القاء استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیادی شاده و

پاای درمااانی بااا دارچااین در جوجااههااای سااال تاااثیر

بدینوسیله آسیبهای بافتی و اثارات مرار بعادی ایان

معنیداری بر پروفایل لیپیدی یاا بیاان ژن نداشات و باا

باکتری ایجاد مایگاردد ( Celik et al., 2007; Shen et

وجود این ،تیمار جوجههای آلوده به اشریشیا کاولی باا

.)al., 2010

التمابی و مارکر استرس اکسیداتیو کبدی را افازای

عصاره دارچین در دوزهای  199و  199میلیگرم در هر

مرالعات گذشته مشخص کردهاند کاه دارچاین دارای

بیان ژن COX-

ویهگیهای آنتیاکسایدانی ،ضادالتمابی و ضادباکتریایی

 2و برخی از پارامترهای پروفایل لیپیدی (تریگلیسرید)

میباشد ( .)Stefan et al., 2009گزارش شده است کاه

کیلوگرم بذای حیوانات ،توانست سر
را کاه

دهد.

عصاره دارچین واجد اثرات ضد میکروبی علیه اشریشایا

هلویاا

و همکاااران در ساااد  1999و تورکوزکااان و

کولی ،سودوموناس آدروژینوزا ،انتروکوکاوس فکاالیس،

همکاران در ساد  1996گزارش کردهاند که آلودگی بدن

استافیلوکوکوس آردوس ،کلبسایال پنوماونی و ساالمونال

میزبان با باکتری اشریشیا کولی باعث ایجاد واکن هاایی

مای باشاد ( Perdones et al., 2014; Chang et al.,

سار سایتوکاینهاایی

 .)2001; Griggs and Jacob, 2005باهعاالوه ،پیشانماد

مثل پاس های التمابی و افزای
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شده است که دارچین فعالیت فاگوسایتی ماکروفاژهاا را

تزریق اشریشیا کولی جلوگیری کرده و سر این پارامتر

مممی در سیست دفااعی

دهااد ،هرچنااد کااه تاااثیر عصاااره باار سااایر

تقویت کرده و بدینوسیله نق

را کاااه

ایمنی بدن باازی مایکناد .روبانهاای دارچاین دارای

پارامترهای لیپیدی اندک بود .این موضوس مایتواناد باه

فعالیت آنتیاکسیدانی در جوجههای با وزن باد داشاته و

دوره حاد آلودگی به اشریشیا کولی مربو باشاد کاه در

عصاره آن میتواند اثرات محافظتی بر بیماریهای ناشی

این دوره کوتاه فرصت تیییرات پارامترهای خونی اندک

از استرس اکسایداتیو در انساان داشاته باشاد ( Stefan,

بوده و برای مشاهده تیییرات به دوره زمانی بیشتری نیاز

.)2009; Rao et al., 2014; Rieger et al., 2014

است .دزم به ذکر است که این مورد در مرالعاه حاضار

نتااایج مرالعااه حاضاار نشااان داد کااه دارچااین ساار
پروفایل لیپیدی را در جوجه هاای ساال چنادان تیییار

به عنوان یکی از محدودیت های مرالعه ،بررسای نشاده
است .دارچین در شرایا هیپرلیپیدمی میتواند یک نق

نمیدهاد و ایان یافتاه تاا حادودی باا مرالعاات لبلای

مستقی در متابولیس لیپیدی و کااه

مرابقت دارد بهطوریکه ،باکر و همکاران در ساد 1996

ساارمی داشااته باشااد و از طریااق افاازای

گزارش کردهاند که بهنظر نمیرسد دارچین بر سر پایه

آنتیاکسیدانی کبدی میزان پراکسیداسیون لیپیادی را نیاز

پارامترهای پروفایل لیپید سارم تااثیر معنایداری داشاته
باشد ( .)Baker, et al., 2008در مرالعه مشابمی نیز وفا

کاه

سار لیپیادهای
فعالیاات

دهد (.)Rahman et al., 2012
سر واسرههای التمابی و استرس اکسایداتیو

افزای

و همکاااران در ساااد  1911نتیجااهگیااری کااردهانااد کااه

بهدنباد آلودگی با اشریشیا کولی باعث صدمه به بشاای

دهد اما تااثیر

سلود و واکن های آپوپتوزی میشود که در سرنوشات

معنایداری بار پروفایال لیپیادی نادارد ( Vafa et al.,

بقاء یا مر

مممی ایفا میکنناد .در مرالعاه

 .)2012از طرف دیگر ،در مرالعهای میایر با نتایج فوق،

حاضر ،ما دیدی که پی درمانی جوجهها باا دارچاین از

تجویز دارچین به موشهای صحرایی هیپرکلساترولمیک

طریق افزودن آن در رژی بذایی باهطاور معنایداری از

توانسته است که سر پروفایل لیپیدی را نسبت به گروه

التمابی  COX-2کبدی

دارچین میتواند سر لند خون را کاه

کنترد کاه

دهاد ( .)Rahman et al., 2013بناابراین،

افزای

سلولی نق

بیان ژن اکسیداتیو و پی

ناشی از تزریق باکتری اشریشیا کاولی جلاوگیری کارد.

چنین میتوان استنتاج کرد که دارچین احتمادً بار سار

بنابراین ،تیذیه جوجهها باا عصااره دارچاین مایتواناد

پایه پروفایل لیپیدی خون تااثیر زیاادی نادارد اماا ایان

بافتهاای حیاوان را در برابار تااثیرات مرار ناشای از

یافتاه

آلودگی به اشریشیا کولی محافظت کند .میتاوان گفات

پارامترهای پروفایل لیپیدی در شرایا پااتولوژیکی مثال

که این یافته در توافق با نتایج مرالعات گذشته می باشد

هیپرکلسترولمی گردد .در تادید ایان فرضایه ،در مرالعاه

بهطوریکه ،دارچین و ترکیب سینامالددید آن سر بیاان

حاضار مشااهده شااد کاه پای درمااانی باا دارچااین در

و فعالیت  COX-2در ماکروفاژهای موشهای صاحرایی

جوجههای آلوده باه اشریشایا کاولی توانسات باهطاور

دریافتکنناده لیپاوپلیسااکاریدها را مماار کارده اسات

سر تریگلیسرید سارم ناشای از

و همکااران در

عصاره مایتواناد باعاث کااه

معنیداری از افزای

سار افازای

( .)Liao et al., 2012همچناین ،چانا
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تاثیر عصاره دارچین بر میزان بیان ژن  COX-2کبدی و تغییرات پروفايل لیپیدی در...

ساد  1911در مرالعات خود دریافتند که عصاره متانولی

ازای هر کیلوگرم بذای حیواناات توانسات از تیییارات

پوست درخت دارچاین اثار آنتایاکسایدانی خاود را از

ناشی از تزریق اشریشیا کولی

طریق ممار مواد مختلفای مثال  TNF-αاعمااد مایکناد

کباادی و پروفایاال لیپیاادی (تااریگلیساارید) در ساارم

( .)Chang et al., 2011یوان و همکاران در سااد 1911

جوجههای گوشتی جلوگیری کناد .ها چناین تیییارات

نیز نتایج مشابمی را از تجویز دارچین و ترکیبات موجود

مشاهده شده در هر دو دوز دارچین مشاابه ها باوده و

در آن به موشهای صحرایی مباتال باه دیابات ناشای از

لااذا اثاارات دارچااین در مااوارد مااذکور وابسااته بااه دوز

تزریق استرپتوزوتوسین گزارش کرده اند ( Yuan et al.,

نمیباشد .بهدلیل پتانسیل ضادالتمابی و آنتایاکسایداتیو

 .)2011بهعالوه ،تجاویز خاوراکی عصااره دارچاین در

دارچین و فعالیت تعدیلکنندگی آن روی سیست ایمنای

موش از توساعه و پیشارفت بیمااری کولیات از طریاق

باادن ب اهواسااره داشااتن ترکیباااتی مثاال سااینامالددید و

تولید سلودهای ارایهدهنده آنتیژن و تولیاد ساایتوکاین

دیترپنها که میتوانند اثرات ضد آلرژی و ضد باکتریایی

ضدالتمابی اینترلوکین  19و همچنین از طریاق خاصایت

نیز داشته باشند ( ،)Rieger et al., 2014میتاوان نتیجاه

ضدالتمابی لوی این عصاره باا مماار تولیاد  COX-2در

گرفت که دارچین میتواند به عنوان یک مااده مفیاد در

رده سلودهاای ماکروفااژ ماوش ممانعات کارده اسات

کاه

سمّیت ناشی از شرایا پاتولوژیک مثال آلاودگی

(.)Kwon et al., 2011

به اشریشیا کولی در دام و انسان مررح شود.

در میزان بیان ژن COX-2

بر اساس یافتههای این مرالعه ،آلودگی حاد با باکتری
در جوجهها توانست بیان ژن  COX-2کبدی را تحریک

سپاسگااری

کرده و برخی از شاخصهای پروفایل لیپیدی سرم مثال

از معاوناات محتاارم پهوهشاای دانشااگاه آزاد اسااالمی

دهد .پی درمانی جوجاههاا باا

واحد تبریز برای تاامین ماالی تحقیاق حاضار تقادیر و

تریگلیسرید را افزای

عصاره دارچین در دوزهاای  199و  199میلایگارم باه
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Abstract
The use of herbal medicine instead of antibiotics for treatment of livestock and poultry disease could
have many beneficial implication due to their multiplex activities. This study has investigated the effects
of cinnamon extract on cyclooxygenase-2 (COX-2) gene expression level in liver and lipid profile
alterations in serum of healthy and Escherichia coli infested broiler chickens. Ninety Ross-308 broilers in
healthy or E.coli-infected groups were received normal diet or diet supplemented with cinnamon extract
in concentrations of 100 or 200 mg/kg of diet. E. coli suspension (10 8cfu/ml) was injected
subcutaneously after 12 days of cinnamon administration. Seventy-two hours after E. coli injection,
blood samples were taken for analysis of lipid profile alterations in serum, and then liver tissue samples
were obtained for detection of COX-2 gene expression using real-time PCR. Infection with E. coli
significantly decreased the levels of COX-2 gene expression as well as some variables of lipid profile
including triglyceride level as compared with the control group (p<0.05). Pre-administration of cinnamon
extract in broilers diet (in both concentrations) significantly reduced the tissue levels of COX-2 gene
expression and triglyceride levels in serum of broiler chickens infected with E. coli in comparison with
E. coli-alone group (p<0.05). The cinnamon extract could not induce statistically significant effects on
the tested parameters in healthy broilers. Thus, pre-administration of cinnamon extract in diets of broiler
chickens may be capable of reducing the inflammatory and oxidative injuries induced by pathologic
conditions such as infection with E. coli.
Key words: Escherichia coli, Lipid profile, Broiler chickens, Cinnamon.
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