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اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد ،وضعیت آنتیاکسیدانی و
پاسخهای رفتاری جوجههای گوشتی
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 )1دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی ،خوزستان
 )2بخش علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،شیراز ،فارس
(دریافت مقاله 29 :خرداد ماه  ،1395پذیرش نهایی 9 :شهریور ماه )1395

چکیده

زمینه مطالعه :تا به امروز ،نمونههای بیشــماری از اختالالت بیوشــیمیایی ،فیزیولوژیک و رفتاری ناشی از رویارویی با سرب در حیوانات
گزارش شده است .از سوی دیگر ،مکانیسمی که طی آن سرب موجب کاهش عملکرد پرندگان میگردد ،آشکار نشده است .از اینرو ،جهت بررسی
این فرضیه که سرب با القای تنش اکسیداتیو و تغییر در وضعیت آنتیاکسیدانی و رفتار ،بر عملکرد پرنده اثر میگذارد ،این آزمایش طراحی شد.
هدف :این آزمایش برای بررسی اثر تنش اکسیداتیو القا شده توسط سرب بر عملکرد ،وضعیت آنتیاکسیدانی و رفتار جوجههای گوشتی انجام
شــد .روش کار 80 :قطعه جوجه گوشــتی به طور تصادفی به دو تیمار آزمایشــی با  4تکرار (هر تکرار شامل  10قطعه جوجه گوشتی) اختصاص
یافت .جیرههای آزمایشــی شــامل  )1جیره پایه بدون سرب (شاهد) و  )2جیره پایه حاوی  200mgسرب در کیلوگرم جیره .نتایج :نتایج آزمایش
حاضر نشان میدهد ،استفاده از سرب در کل دوره پرورش ،افزایش وزن روزانه را نسبت به تیمار شاهد به طور معنیداری کاهش داد ()p>0/01
و موجب افزایش معنیدار ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی شد ( .)p>0/01همچنین ،پس از مصرف جیره آلوده با محرک تنشزا ،مقدار
مالوندیآلدهید و نســبت هتروفیل به لنفوســیت به طور معنیداری افزایش و فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز به طور
معنیداری کاهش یافت ( .)p≤0/01افزون بر این ،استفاده از  200mgسرب در جیره موجب افزایش معنیدار وضعیت نشسته و رفتار تهاجمی و
کاهش معنیدار رفتار تغذیه پرندگان شد ( .)p>0/01نتیجهگیری نهایی :نتایج این آزمایش نشان میدهد تنش اکسیداتیو ناشی از سرب موجب
افزایش ضریب تبدیل خوراک و کاهش عملکرد پرنده میشود .از اینرو ،مکانیسم پایه پیشنهادی برای بروز چنین پدیدهای این است که رویارویی
با سرب از طریق اختالل در وضعیت آنتیاکسیدانی و رفتار تغذیهای پرنده موجب کاهش عملکرد میشود.

واژههایکلیدی :تنش اکسیداتیو ،سرب ،وضعیت آنتیاکسیدانی ،رفتار ،جوجه گوشتی

مقدمه
ســرب یکی از گســتردهترین آالیندههــای محیطی میباشــد که موجب
بــروز اختالالت بیوشــیمیایی ،فیزیولوژیک و رفتاری زیــادی در حیوانات
میگــردد ( Mahesar .)12،19و همکاران در ســال  2010گزارش کردند
اغلب نمونههای خوراکی حاوی مقدار زیادتری ســرب و کادمیوم نســبت
به بیشــینه مقدار قابل تحمل طیور میباشد ( .)32این مشاهدات پیشنهاد

میکند که احتما ً
ال ســرب در گوشــت و فرآوردههای گوشتی طیور تجمع
مییابد ،همچنین سرب در مغز ،کبد ،کلیه ،استخوان و سیستم خونسازی
ذخیره شده ( )9،48و از رشد این اندامها جلوگیری میکند ( .)26شماری از
پژوهشــگران پیشنهاد کردند مکانیسم بیوشیمیایی و مولکولی مسمومیت
سرب باعث القای تنش اکسیداتیو در سلولهای هدف و فعال شدن اجزای
واکنشــی اکســیژن ،و تخریب  DNAو مرگ برنامهریزی شــده سلول از
طریق؛ اثر مســتقیم سرب بر غشاهای سلولی ،کنشهای متقابل سرب -
هموگلوبین ،کاهش دلتا  -آمینولوولینیک اســید دهیدراتاز ،آنزیم مسئول
ســاخت هم و اثر بر سیســتمهای دفاع آنتیاکسیدانی ســلولها میگردد
( .)30،36،47ســطوح اندک رادیکالهای آزاد درون سلولی نقش اصلی در
فرآیند فرســتهدهی ردوکس بر عهده دارند ،اما رادیکالهای آزاد در مقادیر

زیاد باعث پراکسیداســیون چربی ،اختالل در پیوســتگی غشای سلولی و
غیرفعال شدن گیرندههای آنزیمی غشا میشود (.)4
 Dameronو همــکاران در ســال  1969نشــان دادند ،تغذیه جیره
حاوی  1000 ppmســرب ،مصرف خــوراک ،افزایش وزن بدن و بازدهی
خوراک را در جوجهها کاهش میدهد ( .)13اثر نامطلوب ســرب بر عملکرد
در زمان اســتفاده از  1ppmســرب نیز گزارش شده اســت ( .)2،17برپایه
گزارشــات رســمی ،عالیم عصبی ســرب در کمترین مقدار رویارویی رخ
میدهد و به نظر نمیرسد مسمومیت سرب وابسته به مسیر رویارویی باشد.
طی سالیان اخیر سطح کمینه رویارویی با سرب که باعث مسمومیت یا بروز
تنش اکســیداتیو میشود ،متفاوت بوده است ( .)8،10در دهه  ،1960مقدار
سرب خون  60µg/dlبیخطر در نظر گرفته شد .به دلیل افزایش اطالعات
درباره مسمومیت سرب ،مقدار قابل قبول سرب خون به  25µg/dlدر سال
 1985و  10µg/dlدر سال  1991کاهش یافت .با وجود این تغییرات ،اثرات
تحت بالینی رویارویی با سرب کمتر از  10µg/dlگزارش شد ( .)8،10تحلیل
این وضعیت با توجه به این حقیقت که ســرب کنش بیولوژیکی شــناخته
شــدهای در بدن ندارد ،پیچیده میشــود و به این ترتیــب ،نمیتوان مقدار
بیخطر سرب را تعریف کرد (.)1
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افزون بر این ،سیســتم آنتیاکسیدانی درونزاد مغز جزء حساسترین

اریتروسیت استفاده شد .جهت سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز

بخشهای هدف تنش اکســیداتیو در بدن میباشد ( Sun .)22و همکاران

اریتروســیت گروههای مختلف آزمایشی ،ازکیت رانسود شرکت راندوکس

در سال  2007در آزمایشی نشان دادند محرکهای تنشزا از طریق کاهش

و مطابــق روش  Woolliamsو همکاران در ســال  1983اســتفاده شــد

ظرفیت دفاع آنتیاکسیدانی درونزاد سلول مغز و اثر بر بخش قشری مغز

فعالیت سوپراکسیددســموتاز با درجات ممانعت از انجام این واکنش
(ّ .)45

میگــردد ( Shafiq-ur-Rehman .)43در ســال  1991بــا بررســی

دســتگاه اســپکتروفتومتر با طول موج  505nmدر دمای  37 Cاســتفاده

مسمومیت عصبی  -رفتاری موشهای بالغ جوان در معرض سرب پیشنهاد

گردیــد .همچنین ،فعالیت گلوتاتیون پراکســیداز با اســتفاده از کیتهای

کرد سرب به طور متفاوتی بر پاسخهای رفتاری و الگوهای فعالیت حرکتی

سنجشی رانسل شــرکت راندوکس و برپای ه شیوه  Pagliaو Valentine

خود به خودی اثر میگذارد (.)41

در ســال  1967درطول موج  340nmدر دمای  37 Cبا استفاده از دستگاه

و هیپوکامپــوس باعث اختالل در حافظــه فضایی و بروز رفتار خودبخودی

تا به امروز ،مکانیســمی که طی آن ســرب موجــب کاهش عملکرد

فعالیت سوپراکسیددســموتاز از
اندازهگیری میشــود .جهــت اندازهگیری ّ
o

o

اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد (.)37

میگردد ،آشــکار نشــده است .ما فرض میکنیم که ســرب با القای تنش

آنالیز مشــاهدات رفتارشناسی :از مجموع  8قفس ( 10جوجه گوشتی

اکســیداتیو و تغییر وضعیت آنتیاکســیدانی و رفتار ،بــر عملکرد پرنده اثر

در هــر قفس) جهت جمعآوری  2وضعیت (نشســتن و فعالیــت) و  5رفتار

میگذارد .از اینرو ،هدف آزمایش حاضر تعیین اثرات تنش اکسیداتیو ناشی

(تغذیه ،آشامیدن ،جستجوگری ،خودآرایی و تهاجم) ،برپایه شیوه Shields

از سرب بر عملکرد ،وضعیت آنتیاکسیدانی و خصوصیات رفتار جوجههای

و همکاران در سال  ،2005استفاده شد ( .)42دوربینهای ویدیویی در سالن

گوشتی میباشد.

پرورش جوجههای گوشــتی نصب و تنظیم شــدند تا وضعیت و رفتارهای

مواد و روش کار
پرنــده و طــرح آزمایشــی :در این آزمایش  80قطعه جوجه گوشــتی

سویه رأس  308با میانگین وزنی تقریبًا مشابه به طور تصادفی به دو تیمار
آزمایشی با  4تکرار (هر تکرار شامل  10قطعه جوجه گوشتی) به مدت 42
روز اختصاص یافت .پیش از ورود جوجهها به ســالن ،دمای ســالن پرورش
به حد بهینه ( )32oCرســانده شد .سیســتم نوری نیز به صورت  23ساعت
روشــنایی و  1ســاعت تاریکی بود و جوجهها در طول شبانهروز به صورت
آزاد به آب و خوراک دسترســی داشــتند.جوجههای گوشتی با جیره آردی
استاندارد برپای ه ذرت  -کنجاله سویا تغذیه شدند (جدول  )1که فاقد هرگونه
داروی ضد کوکسیدیوز و آنتیبیوتیک بودند .تیمارها شامل دو سطح سرب
( 0mg/kgو 200؛ اســتات سرب؛ شرکت مرک ،آلمان) بودند که به جیره
آزمایشی افزوده شد ( .)19،40وزن بدن و مصرف خوراک به صورت هفتگی
رکوردبرداری شد و نتایج آن جهت کل دوره ( 1-42روزگی) گزارش شد.
اندازهگیری وضعیت آنتیاکســیدانی :جهت بررســی فراســنجههای
آنتیاکسیدانی ،در پایان دوره آزمایش ( 42روزگی) ،دو قطعه جوجه به ازای
هر تکرار انتخاب و خونگیری با اســتفاده از سرنگهای آغشته به هپارین
برای تهیه گسترشهای خونی و تعیین نسبت هتروفیل به لنفوسیت انجام
شد .یک الم از هر نمونه خونی تهیه شد و برای تعیین نسبت هتروفیل به
لنفوسیت از رنگآمیزی می-گرانوالد-گیمسا استفاده شد .نسبت هتروفیل
به لنفوسیت از طریق شمارش  60لوکوسیت در هر الم محاسبه گردید (.)49
جهت اندازهگیری غلظت مالوندیآلدهید ( )nmol/lاز ســرم و براســاس
شــیوه  Buegeو  Austدر ســال  1978استفاده شد ( .)5جهت اندازهگیری
فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددسموتاز ( )U/g Hbاز

جوجههای گوشتی را طی کل دوره روشنایی پیش از جمعآوری نمونههای
خــون در ســن  6هفتگی ثبت گــردد (نمونههای خون به منظور بررســی
فراسنجههای آنتیاکســیدانی جمعآوری شد ،که در بخش قبل شرح داده
شد)4 .دوربین (مدار بسته ،مدل  ،7050 IFAشرکت شانی ،چین) ،هر دوربین
دو قفس را پوشــش میداد ،در سقف سالن پرورش جوجههای گوشتی (در
فاصله  1/5mقفسها) جهت ثبت وضعیت و رفتارهای جوجههای گوشتی
در کل دوره آزمایش روی دســتگاه ضبط تصاویر ویدیویی (شرکت شانی،
چین) با ســرعت  30فریم در ثانیه نصب شد .مشاهدات رفتاری طی  5روز
متوالی در هفته ششم (از  35روزگی تا  42روزگی) انجام شد .هر دوره رفتاری
یک ساعت به طول انجامید (از ساعت  12:00تا  )3،42( )15:00و در ابتدای
هر بخش رفتاری ،دادههای وضعیت و رفتاری جوجههای گوشتی یادداشت
گردیــد .به عبارات دیگر ،نمونهبرداری آنــی از وضعیت و رفتار جوجههای
گوشــتی در قفــس در ابتدای هر بخش مشــاهدات ،طــی بازههای زمانی
 1minدر طول دورههای رفتاری یک ســاعتی انجــام گرفت .طی هر بار
نمونهبرداری ،شمار رفتارهای انجام شده (بروز یافته) ثبت گردید (.)3،14،42
یک نمره برای هر رفتار توسط جمع کردن شمار رفتارهای بروز یافته در هر
بار مشاهده طی نمونهبرداری در بازههای زمانی یک دقیقهای به دست آمد
( .)42به دلیل اینکه برخی رفتارها به ندرت اتفاق افتاده و مشاهده میشدند،
اســکورهای متعددی با مقدار صفر وجود داشــت؛ از اینرو ،در این پژوهش
اسکورهای رفتاری حاصل از تمام مشاهدات جمع گردید به گونهای که در
نهایت یک اسکور کل برای هر رفتار در هر پن جهت هفته ششم ارائه شد.
جهت بیان هر اسکور رفتاری به عنوان نسبتی از کل رفتارهای انجام شده
در هر هفته ،اســکور رفتاری در هر قفس مربوط به هر تیمار بر اسکور کل
برای تمام اســکورهای رفتاری در آن قفس ،طی هفته ششــم تقسیم شد.

اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد جوجههای گوشتی

با تقســیم کردن هر اسکور رفتاری بر کل اسکور رفتاری ممکن ،شاخصی
به نام بودجه زمانی جمعیت ایجاد شــد کــه در ادامه به عنوان یک پارامتر
رفتاری در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت .تصاویر رفتارهای
جوجههای گوشــتی که روی  DVDثبت شــده بود با سرعت  30فریم در
ثانیه توسط  2ناظر با تجربه با استفاده از تکنیک نمونهبرداری یک دقیقهای
بررسی شد و شمار رفتارها در دفتر کار ثبت شد (.)3،14،42
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جــدول  .1مــواد خوراکــی و ترکیــب مواد مغذی جیره آزمایشــی .جیــره پایه حاوی
حداقــل مقادیــر مواد مغذی توصیه شــده انجمن ملی تحقیقات برای طیور در ســال
 1994میباشــد ()*( .)35هر کیلوگرم مکمل موارد زیر را تأمین میکندIU3500000 :
ویتامیــن  A، IU1000000ویتامیــن  IU9000 ،D3ویتامیــن ،Eا 1000 mgویتامین mg ،K3
 900ویتامیــن ،B1ا 3300 mgویتامیــن  5000 mg ،B2ویتامیــن  15000 mg ،B3ویتامیــن
 150 mg ،B5ویتامیــن  500 mg ،B6ویتامیــن  7/5 mg ،B9ویتامین 250000 mg ،B12
کولین 500 mg ،بیوتین 50000 mg ،منگنز 25000mg ،آهن 50000 mg ،روی5000 mg ،
مس 500 mg ،ید 100 mg ،سلنیوم.
مواد خوراکی ()%

مرحله آغازین
( 1-21روزگی)

مرحله رشد
( 22-42روزگی)

ذرت

54/3

61/5

کنجاله سویا ()% 44

39/00

32/49

روغن آفتابگردان

2/45

2/45

سنگ آهک

1/28

1/39

دی کلسیم فسفات

1/84

1/25

نمک

0/47

0/35

0/25

0/25

0/25

0/25

0/16

0/07

آنتیاکسیدانی ،با اســتفاده از نرمافزار آماری SASا( )9.1 .Verو آزمون T
انجام شــد .دادههای رفتارشناسی به عنوان درصدی از کل رفتارهای ثبت
شــده بیان شــدند و با اســتفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمافزار
آمــاری SPSSا( )Cary, NC, USA ,16®SPSSجهــت نرمال بودن توزیع
دادهها ارزیابی شدند .به دلیل این که رفتار تهاجمی دارای توزیع نرمال نبود،
با اســتفاده از آرک سینوس ریشه دوم تبدیل داده انجام شد و سپس آنالیز
داده صورت گرفت ( .)14سپس با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه توسط
نرمافزار آمــاری  )12th edition( Gene Statدادههای پارامتری در هفته
ششم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ( .)14میانگین دادهها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح آماری  % 5مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج
عملکرد پرنده :نتایج آزمایش حاضر نشــان داد ،اســتفاده از سرب در

مکمل مینراله

(*)

مکمل ویتامینه

(*)

دیال متیونین
ترکیب شیمیایی
انرژی قابل متابولیسم ()kcal/kg

3020

3110

پروتئین خام ()%

21/64

19/42

چربی خام ()%

4/83

5/05

کلسیم ()%

1

0/9

فسفر قابل دسترس ()%

0/48

0/36

سدیم ()%

0/2

0/15

لیزین ()%

1/37

1/18

متیونین ()%

0/5

0/38

کل دوره پرورش ( 1-42روزگی) افزایش وزن روزانه جوجههای گوشــتی را
نسبت به تیمار شاهد به طور معنیداری کاهش داد ( .)p>0/01همچنین،
افزودن  200mgســرب در کل دوره پرورش ،میانگین خوراک مصرفی را
نســبت به تیمار شــاهد به طور غیرمعنیداری کاهش داد و باعث افزایش
معنیدار ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی شد (( )p>0/01جدول.)2
وضعیت آنتیاکســیدانی :نتایــج این آزمایش نشــان میدهد افزودن
 200mgســرب بــه جیرههای جوجههای گوشــتی به طــور قابل توجهی
فراسنجههای آنتیاکسیدانی ،شامل مالوندیآلدهید ،سوپراکسیددسموتاز،
گلوتاتیون پراکســیداز و نســبت هتروفیل به لنفوســیت را تحت تأثیر قرار
میدهــد .پــس از مصرف جیــره آلوده با محــرک تنشزا (ســرب) ،مقدار
مالوندیآلدهید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت به طور معنیداری افزایش
یافت و فعالیت آنزیم سوپراکسیددســموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز به طور
معنیداری کاهش یافت (( )p>0/01جدول .)3
فراسنجههای رفتاری :بر طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد ،استفاده
از  200mgســرب در جیــره موجب افزایش معنیدار وضعیت نشســته در
جوجههای گوشتی در هفته ششم آزمایش شد ( .)p>0/01هرچند ،وضعیت
فعال آنها به طور معنیداری تغییر نکردّ ،اما این فراسنجه به طور محسوسی
ّ

نســبت به گروه شــاهد کاهــش یافت .افــزودن بلندمدت ســرب به جیره
جوجههای گوشــتی ،رفتار تغذیه را به میــزان  %39کاهش داد (.)p>0/01

جــدول  .2اثــر ســرب (عامــل القاکننده تنش اکســیداتیو) بــر میانگیــن افزایش وزن،
مصــرف خــوراک و ضریــب تبدیل خــوراک جوجههــای گوشــتی در کل دوره (1-42
روزگــی) .میانگینهــای هر ردیف با حــروف غیر مشــترک ،دارای اختالف معنیدار
میباشند ( )1( .)p>0/05انحراف استاندارد از میانگین.
دوره (روز)

سرب ()mg/kg Diet
0

200

()1

SEM

p-value

افزایش وزن
بدن ()g

2108/83 a

1899/56 b

42/05

0/009

مصرف
خوراک ()g

3535/89

3465/18

35/54

0/223

ضریب تبدیل
خوراک

1/67 b

1/82 a

0/03

0/040

هرچند ،اثر سرب بر رفتار آشامیدن بین دو گروه آزمایشی تفاوت معنیداری
نشان نداد .اثر محرک تنشزای سرب بر رفتارهای جستجوگری و خودآرایی
نیز معنیدار نبودّ ،اما در هنگام اســتفاده از ســرب در جیــره برپایه ذرت -

کنجاله ســویا بروز این رفتارها بــه صورت عددی کاهش یافت .همچنین،
استفاده از  200mgسرب در جیره ،موجب افزایش معنیدار رفتار تهاجمی
در جوجههای گوشتی در هفته ششم آزمایش شد (( )p>0/01جدول .)4
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جدول  .3اثر ســطوح مختلف ســرب بر وضعیت آنتیاکســیدانی جوجههای گوشتی
در ســن  42روزگی .میانگینهای هر ردیف با حروف غیر مشــترک ،دارای اختالف
معنیدار میباشند ( )1( .)p>0/05انحراف استاندارد از میانگین.
سرب ()mg/kg Diet
200

(SEM)1

p-value

12/72

0/81

0/0001

234/36

12/86

0/0001

گلوتاتیونپراکسیداز()U/gHb

114/08 a

81/87 b

6/45

0/0001

هتروفیل/لنفوسیت

0/38

0/52

0/02

0/0001

0

فراسنجههایآنتی-اکسیدانی
مالوندیآلدهید ()nmol/l
سوپراکسیددسموتاز ()U/g Hb

b
a

8/5

300/95
b

a
b

a

جدول  .4اثر سطوح مختلف سرب جیره بر فراسنجههای رفتاری جوجههای گوشتی
در هفته ششم .میانگینهای هر ردیف با حروف غیر مشترک ،دارای اختالف معنیدار
میباشند ( )1( .)p>0/05انحراف استاندارد از میانگین.
سرب ()mg/kg Diet
فراسنجه
رفتاری

0

200

(SEM)1

p-value

نشستن

59/48 b

70/75 a

2/36

0/0001

فعال

5/31

4/06

0/35

0/005

8/98

1/19

0/0003

تغذیه

a

14/70

b

آشامیدن

3/73

3/21

0/34

0/960

جستجوگری

9/25

7/48

0/57

0/167

5/24

1/13

0/566

14/51

0/45

0/002

خودآرایی
تهاجم

7/24
b

12/52

a

بحث
عملکــرد پرنــده :رویارویی با ســرب ،در وضعیتی شــبیه تنش ،مقدار
کورتیکوســترون پالســما را افزایش داده و موجب کاهش سروتونین مغز،
مصرف خوراک و ســرعت رشــد در رت و پرندگان میشــود (،)11،25،33
که تأییدکننده نتایج آزمایش حاضر میباشــد .برطبق نتایج این آزمایش،
افزودن  200mgســرب ،مصرف خوراک و ســرعت رشد را در جوجههای
گوشتی کاهش میدهد .در این آزمایش ،توضیح علت کاهش غیرمعنیدار
مصرف خوراک و به دنبال آن اُفت ســرعت رشــد ،دشوار میباشد .اگرچه،

اخیراً معلوم شده است که سرب باعث کاهش سطح سروتونین مغز و بیان
گیرنده سروتونین ( ،)HT2C-5ایجاد بیاشتهایی و اضطراب در رتها ()25
و کاهش بیــان انتقالدهندههای روده و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی
در جوجههای گوشــتی (نتایج منتشر نشده نویســندگان) میگردد و معلوم
شــده است که فعال شدن گیرندههای سروتونین ( )HT2C-5دارای اثرات
اضطرابزایی و کاهش مصرف خوراک میباشد و میباشد (.)39
نتایج آزمایش حاضر نشان میدهد که تنش اکسیداتیو ناشی از سرب
بر ضریب تبدیل خوراک اثر میگذارد .در حالی که بخشی از این اثر ،مربوط
به کاهش در خوراک مصرفی میباشد ،ممکن است افزایش ضریب تبدیل
خوراک به طور مســتقیم توسط پاسخهای متابولیک و اندوکرین نیز تحت
تأثیر قرار بگیرد ( ،)21به گونهای که توسط مطالعات تغذیه جفتی مشخص
شــد Bolek .و  Persiaدر ســال  2013با استفاده از مدل تنش گرمایی در

جوجهها نشــان دادند حــدود  % 54کاهش در افزایــش وزن بدن به خاطر
اثــرات خود تنش و مابقی اُ ِ
فت افزایــش وزن بدن به دلیل کاهش خوراک

مصرفی بود .مشخص شد در جوجههای تحت تنش هورمونهای تیرویید
پالســما ،وزن و طول ژژنوم کاهش مییابد و مقدار کورتیکوسترون و بیان
انتقال دهنده گلوکز وابسته به سدیم روده باریک نسبت به گروههای تغذیه
شــده جفتی زیادتر میگردد ( .)21در حال حاضر ،گزارشی در مورد اثر ویژه
تنش اکسیداتیو ناشی از سرب در آزمایش تغذیه جفتی وجود ندارد .هرچند،
با توجه به مفهوم پاسخ تنش به عنوان افزایش غیر ویژه در نتیجه تحریک
(انگیختگــی) ( ،)29به احتمال زیاد ،مشــابه با این رویه در پاســخ به تنش
اکســیداتیو ناشی از سرب اتفاق خواهد افتاد .از این لحاظ ،پاسخ شبه تنش
سرب موجب افزایش کورتیکوسترون پالسما میگردد ( .)11،25در نتیجه،
دامنه گستردهای از اثرات گلوکوکورتیکوییدها از کاهش مساحت ناحیه جذب
تا کاهش بازده خوراک رخ خواهد داد ( .)28گزارش شده است که رویارویی
مختصر با سرب اثرات برگشت ناپذیری بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-
آدرنال برجای گذاشته و همراه با کنشهای کورتیکوسترون میباشد (.)11
البته ،به طور واضح مشــخص نیست که این وضعیت به طور مستقیم رخ
میدهد و یا از طریق تغییرات در مقدار ســروتونین مغز یا دوپامین ناشی از
سرب میباشد ( .)25همچنین به نظر میرسد افزایش مقدار کورتیکوسترون
ناشــی از رویارویی با سرب از طریق کاهش ظرفیت سنتز پروتئین ،میزان
تولید گوشــت سینه و ران را کم کرده و همزمان باعث افزایش کاتابولیسم
پروتئین در ماهیچههای اســکلتی میشــود ( .)15رویهم رفته ،در توافق با
یافتههای آزمایش حاضر پژوهشگران بر این باورند که رویارویی بلندمدت
با سرب آثار زیانباری بر سرعت رشد و ضریب تبدیل خوراک پرندگان دارد
( .)2،6به طور مشــابه Erdogan ،و همکاران در ســال  2005نشان دادند
حضور بلندمدت کادمیوم در آب آشامیدنی جوجههای گوشتی (6 ،25 mg/l
هفتــه) به طور معنیداری وزن بدن ،افزایش وزن بدن و بازده خوراک را در
انتهای آزمایش کاهش داد؛ اگرچه اثر آن بر مصرف خوراک معنیدار نبود.
این پژوهشگران ،دلیل کاهش فراسنجههای عملکرد را ناشی از اختالل در
تعادل بین اکسیدآنها و آنتیاکسیدانهای سلولی و بروز تنش اکسیداتیو در
زمان رویارویی پرنده با کادمیوم ،دانستند (.)19
وضعیت آنتیاکســیدانی :بر پایه نتایج این مطالعه ،اســتفاده از سرب
در جیره جوجههای گوشــتی باعث القای تنش اکسیداتیو و تغییر در تعادل
ردوکــس جوجههای گوشــتی در معرض محرک تنشزا شــد ( ،)40که با
بررسی فراســنجههایی مانند مقدار مالوندیآلدهید و نسبت هتروفیل به
لنفوسیت بروز این وضعیت تأیید شد ( .)49موافق با آزمایش پیشرو ،نتایج
ســمی سرب بر اجزای
برخی پژوهشها نیز بیانگر همبســتگی بین اثرات ّ
غشا و تخریب اکسیداتیو ناشی از سرب میباشد .برای نمونه ،انکوباسیون
سرب با اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ،به طور شایانتوجهی
غلظت مالوندیآلدهید را افزایش داد و معلوم شد غلظت مالوندیآلدهید با

اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد جوجههای گوشتی

افزایش شمار پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب افزایش مییابد (.)18
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نوروترانسمیترهای درونزاد است .افزون بر این ،رویارویی بلندمدت با سطوح

فلزات سنگین اثرات منفی خود را بر سیستم آنتیاکسیدانی بدن از طریق

اندک سرب توسط اثرگذاری بر محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال باعث

اختالل در کارکرد میتوکندری و افزایش تشکیل اجزای واکنشی اکسیژن

بروز اختالالت رفتاری در جوندگان و انسانها میشود و اعتقاد بر این است

برجای میگذارند ( .)20،46بنابراین ،رادیکالهای آزاد ،پراکسیداسیون را در

که این نقصها در ارتباط با تغییر در انتقال نوروترانسمیتر مونوآمین مغزی

ســلولها افزایش داده و بنابراین غلظت لیپوپراکسیدها در بافتها افزایش

(انتقال دهنده عصبی مونوآمینی ،سروتونین) و مقدار گلوکوکورتیکوییدها

مییابد .در نهایت ،افزایش تولید لیپوپراکسیدها و کاهش فعالیت آنزیمهای

میباشــد ( Haider .)25و همکاران در ســال  2013نشان دادند که سرب

گلوتاتیون پراکســیداز و سوپراکسید دســموتاز موجب ناکارآمدی سیستم

از طریق تغییر در فعالیت تریپتوفان پیروالز باعث افزایش کورتیکوسترون

آنتیاکسیدانی بدن میگردد ( ،)16که در توافق با نتایج آزمایش پیشرو قرار

پالسما و کاهش مقدار ســروتونین مغز میگردد و پاسخ شبه تنش در رت

دارد .همسو با این وضعیت ،برخی پژوهشگران ،مکانیسمهای پیشنهادی

القاء میشــود .همچنین ،افزایش معنیداری در نشانگان شبه افسردگی در

ســمیت ســرب و القای تنش اکسیداتیو در ســلولهای جانداران را شامل
ّ

رتهای در معرض سرب نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد ( .)25در توافق

قابلیت آن جهت کنش متقابل با پروتئینها و تغییر کارکرد آنها ،جلوگیری
و تقلید فعالیت کلسیم ،جایگزینی روی به عنوان کوفاکتور آنزیمها ،تخلیه

با آزمایش حاضر Haider ،و همکاران در سال  2013نشان دادند افزودن
سرب به جیره ،با کاهش رفتار تغذیهای موجب اُفت ضریب تبدیل و افزایش

گلوتاتیون و ایجاد تنش اکســیداتیو بیان کردنــد ()27؛ به گونهای که این

وزن آنها شــد و تمامی فراســنجههای رفتاری ،از جملــه رفتار تغذیهای،

فلز سنگین ،تاخوردگی ،باند شــدن یا فعالیت آنزیمی پروتئینها را توسط

به طور معنیداری در مدت اســتفاده از ســرب در جیره کاهش یافت ،که با

پیوند با ســولفیدریل ،آمین ،فسفات و گروههای کربوکسیل تغییر میدهد.

نتایج  Golterو  Michaelsonدر ســال  1975ســازگار نیست (.)24،25

از اینرو کاهش فعالیت آنزیمهای آنتیاکســیدانی (سوپراکسید دسموتاز و

این پژوهشــگران گزارش کردند پس از تغذیه ســرب به موشهای نوزاد،

گلوتاتیون پراکســیداز) مشابه با آزمایش حاضر دور از ذهن نمیباشد (.)44

فعالیتهای حرکتی با افزایش مقدار نوراپینفرین سیستم عصبی مرکزی،

در موافقت با آزمایش حاضر Ercal ،و همکاران در سال  2001نیز گزارش

افزایش مییابد (.)24

کردند ،فلزات فعال ردوکس ،مانند سرب ،آنتیاکسیدانهای اصلی سلول،

مشــخص شده است که مسیرهای "سیستم مزوکورتیکال" و "سیستم

بویژه آنتیاکسیدانهای حاوی تیول و آنزیمها را تخلیه میکنند و ظرفیت

مزواکومبنس" ،پاســخهای رفتاری را در شرایط تنشزا تنظیم میکنند (.)7

سیستمهای دفاع آنتیاکسیدانی داخلی سلول را کاهش میدهند ( .)18بطور

تعادل بین انتقال دوپامیــن در مزواکومبانس و مزوکورتیکال نقش مهمی

ویژه ،آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،که پراکسیدها و رادیکالهای سوپراکسید

در پاســخهای رفتاری در شــرایط تنش بلندمدت دارد ،و بیتعادلی در این

را حذف میکنند ،شامل گلوتاتیون پراکسیداز ،کاتاالز و سوپرکسید دسموتاز

سیستم که ســبب فعال شدن مسیر مزواکومبانس (به دلیل کاهش انتقال

اهداف بالقوهای برای سرب هستند .برای نمونه ،سرب با گروه دیسولفید در

دوپامین در مســیر عصبی مزوکورتیکال) شــود ،با تالشهای حیوان برای

جایگاه فعال آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز تداخل ایجاد میکند و آنزیم را محدود

خروج از شرایط کنونی و تسلط بر شرایط ،ارتباط دارد .در حالی که اگر این

میکند .این وضعیت از احیا شدن گلوتاتیون دی سولفید جلوگیری میکند

بیتعادلی سبب افزایش انتقال دوپامین از مسیر عصبی مزوکورتیکال و در

و کارایی آنزیمهایی که از گلوتاتیون به عنوان سوبســترا استفاده میکنند

پی آن ،مهار انتقال دوپامین از مسیر عصبی مزواکومبانس شود با پاسخهای

(برای نمونه ،گلوتاتیون پراکسیداز) کاهش یافته و در نهایت سلولها نسبت

درماندگی و بیتحرکی همراه است ( ،)7که با توجه به نتایج به دست آمده

به تخریب اکسیداتیو حساستر میشوند ( .)18به طور مشابهی ،شماری از

پیرامون وضعیت پرنده ،احتما ً
ال ســرب از طریق کاهش انتقال دوپامین در

پژوهشها نیز نشان دادند در رتهای در معرض سرب فعالیت سوپراکسید

مسیر عصبی مزوکورتیکال و بر هم زدن تعادل بین دو مسیر عصبی ،باعث

دسموتاز در گلبولهای قرمز کاهش یافت ( .)32،38از دیگر مکانیسمهای

کاهش تحرک جوجههای گوشتی در معرض تنش اکسیداتیو ناشی از سرب

اثرگذاری ســرب بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکســیدانی میتوان به تشکیل

شده است.

کمپلکس ســرب با ســلنیوم اشــاره کرد ،که در نتیجــه فعالیت گلوتاتیون

بررســی نتایج این آزمایش نشــان میدهد ،با وجود افزایش معنیدار

پراکســیداز کاهش مییابــد ( .)30رویهم رفته ،اثرات بازدارند ه ســرب بر

وضعیت نشســته (غیرفعال) جوجههای گوشتی پس از تغذیه با جیره آلوده

سیستم آنتیاکسیدانی به نظر میرسد دفاع آنتیاکسیدانی سلولها را مختل

با سرب ،رفتار تهاجمی به طور معنیداری افزایش یافت .با توجه به فقدان

کرده و آنها را نسبت به تنش اکسیداتیو حساستر میکند ،که در توافق با

منبعی مستند پیرامون اثر سرب بر رفتار تهاجمی جوجه گوشتی ،شاید بتوان

یافتههای این آزمایش قرار دارد.

نتیجه این آزمایش را با نتیجهگیــری مطالعه  Michaelsonو همکاران

ســمی ســرب بــر مغز به
فراســنجههای رفتــاری :معمولتریــن اثر ّ

شــکل اختالالت رفتاری تجلی مییابــد ( )41که غالبًا به دلیل عدم تعادل

در ســال  1974مشــابه دانســت ،که گزارش کرد ناهنجاریهای رفتاری

مســمومیت سرب ناشــی از تغییر در فعالیت مغز میباشد که غالبًا به دلیل
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1

Abstract:

BACKGROUND: Lead (Pb) induced oxidative stress is known to suppress growth performance in broiler chickens. The current study was carried out in an attempt to describe
the specific underlying mechanisms of such phenomenon. OBJECTIVES: The objective
of this study was to investigate the effect of Pb-induced oxidative stress on performance,
antioxidant status and behavioral responses of broiler chicken. METHODS: Eighty day-old
broiler chicks were randomly assigned to 2 dietary treatment groups of 4 pen replicates,
namely i) basal diet containing no lead supplement (control) and ii) basal diet containing 200 mg Pb/kg of diet. RESULTS: The results showed that addition of lead decreased
body weight gain (p<0.01) and feed conversion ratio (p<0.01). Also, consumption of contaminated diet significantly increased MDA and H/L Ratio and significantly decreased
SOD and GPx activity (p<0.01). Moreover, addition of 200 mg/kg diet significantly increased sitting pasture and aggression behavior and decreased feeding behavior (p<0.01).
CONCLUSIONS: Our data conclude that Pb-induced oxidative stress adversely suppressed
feed conversion ratio and growth performance. The proposed underlying mechanism for
such phenomenon is Pb-induced oxidative stress by impaired antioxidant status and feeding behavior decreased the growth performance.
Keyword: oxidative stress, lead, antioxidant status, behavior, broiler

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Composition and nutrient value of the experimental diets (g/kg, as-fed basis).
Table 2. Effect of lead on growth performance of broiler chickens (1- 42 d of age, means ± SEM). Different letters in the same rows
indicates significant different (p≤0.05) between the groups (p<0.05).
Table 3. Effect of different levels of lead on antioxidant status of broiler chickens (1- 42 d of age, means ± SEM). Different letters
in the same rows indicates significant different (p≤0.05) between the groups (p<0.05).
Table 4. Effect of different levels of lead on behavior of broiler chickens in sixth weeks (means ± SEM). Different letters in the same
rows indicates significant different (p≤0.05) between the groups (p< 0.05).
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