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. از سوي دیگر  تعالی و پیشرفت هر جامعه به میزان تولید علم وابسته است و این مهم تنها با پژوهش و تحقیق حاصل می شود

یافتن راهکارهاي حل مشـکالت گوناگون موجود در ساحت زیسـت اجتماعی بشـر نیز در گرو پژوهش و مطالعات عمیق در 

. اگر بخواهیم افق هاي تازه اي از دانش و تجربه را براي آیندگان باز کنیم و جهان پیرامون و  موضـــوعات گوناگون اســــت

. در واقع کشــف حقیقت،  پدیده هاي آن را نقادانه و موشکافانه مطالعه کنیم، باز هم به پژوهش و تحقیق نیازمند خواهیم بود

. بدون پژوهش  مطلوب تحقیق و پژوهش است و حقیقت یابی ضامن پیشـرفت و توسعه پایدار در هر جامعه اي به شمار می رود

هیچ امري از امور زندگی، نشاط و پویایی الزم را نخواهد داشت و اصوالً جامعه فاقد پژوهشگر و پرسشگر ،جامعه اي بی تحرك، 

. امروزه کشـورهاي توسعه یافته بیشـترین سرمایه گذاري را در بخش پژوهش دارند و بخش در خور  ایسـتا و غیربالنده است

توجهی از تولید ناخالص ملی این کشورها به سرمایه گذاري در امر پژوهش اختصاص یافته است. 

گروه تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسـیان طی چند سـال اخیر برنامه ریزي جدي در حمایت از پژوهش و تحقیق را 

. انتشار نشریه علمی دانش دامپروري، تصـویب آئین نامه تشـویقی مقاله برتر، ایجاد بسـتر مناسب جهت  دنبال نموده است

حمایت از طرح هاي تحقیقاتی و استفاده از  جوانان متخصـص در جهت پیشــبرد اهداف R&Dنمونه هایی از این حرکت می 

باشد که البته هنوز نیازمند تقویت و تکمیل می باشد. 

ارتقاي کیفی نشریه دانش دامپروري، همکاري اساتید محترم و اعضـاي هیئت علمی را می طلبد که امید است اساتید بزرگوار 

دانشـگاه هاي سراسر کشـور، ضمن تشـویق دانشـجویان به تحقیق و تألیف مقاالت علمی، خود نیز با آثار پژوهشـی خود، 

دست اندرکاران نشریه را یاري نمایند تا نشریه، با محتوایی شایسته، در آینده اي نزدیک حائز اعتبار علمی ـ  پژوهشی گردد.

به امید آن روز...

عباس صانعی  .

سخن سردبير



نقش کیالت های عناصـر معـدنی
کم مصرف در تغذیه و سالمت طیـور

عباس صانعی

Role of chelated 
nutrition of poultry

دانشجوي دکتري تخصصی تغذیه دام و طیور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

مهشید ابراهیم نژاد
دانشجوي دکتري تخصصی فیزیولوژي دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

در مطالعه حاضر اثرات استفاده از اشکال مختلف عناصر روي، منگنز و مس جیره غذایی بر صفات تولیدي و عملکردي مرغان تخمگذار مورد مقایســـه 

. نتایج نشــان داد که استفاده از شکل آلی یا مخلوط آلی و غیرآلی عناصر فوق موجب افزایش غیرمعنیدار ضخامت پوسته، استحکام پوسته،  قرار گرفت

درصد پوسته، درصد خاکســتر پوسته، شاخص شکل پوسته، وزن زرده، شاخص رنگ زرده و واحد هاو و همچنین افزایش غلظت عناصر روي و مس در 

. استفاده از عناصـر روي، مس و منگنز به شـکل مخلوط آلی و غیرآلی افزایش تولید تخممرغ، وزن تخممرغ، بازده توده تخم  پوسته تخم مرغ می گردد

مرغ، خوراك مصــــرفی و بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش درصد تخم مرغهاي شکســـــته را بهمراه دارد. در بین اشکال مختلف، استفاده از فرم 
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) عناصر فوق موجب افزایش غلظت منگنز در خاکســتر پوسته تخم مرغ شد ولی اين فرم، بر صفات کیفی و صفات تولیدي کمترین  (شکل اکسـید  غیرآلی

. با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر شکل اسـتفاده و مقدار عناصـر فوق بر مقاومت پوسـته تخم مرغ و بهبود صـفات  بازدهی را داشت

 ،40mg/kg Zn-Met  25 وmg/kg   ZnO ،  40mg/kg Mn-Met، 35mg/kg MnO ، 7mg/kg Cu-Met تولیدي بود. بهترین نتیجه با مصـــرف

براي بهبود صفات کیفی و صفات تولیدي در مرغان تخمگذار پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدي: تغذیه طیور، کیالت ها، عناصر معدنی، عملکرد، مرغ تخمگذار

مواد معدنی (مینرال ها) اهمیت زیادي در تغذیه موجودات زنده دارند. وجود مقادیر کافی عناصر معدنی براي تولید محصـــوالت، رشد و نگهداري بدن 

دام و طیور ضروري است. امالح معدنی تنها 4% از وزن بدن حیوانات را تشکیل می دهند اما نقش فیزیولوژیکی و اساسی آنها بسیار مهم بوده و شناسایی 

. در صنعت مرغ تخمگذار هدف اصلی، دستیابی به بهترین  نقش آنها جهت پرورش دام و طیور و تنظیم برنامه هاي غذائی اهمیت بســـــیار باالئی دارد

عملکرد تولید، مصـرف خوراك مناسب و سالمت پرندگان است. این صنعت امروز بیشــتر از گذشته با چالش بهبود بازدهی طیور مواجه می باشد چون 

نژادهاي جدید داراي عملکرد باال و الگوي عملکردي بهبود یافته و افزایش ظرفیت ضریب تبدیل غذایی و خصـــوصیات سالمتی مطلوبی می باشند اما 

براي دستیابی پرنده به حداکثر پتانســیل ژنتیکی خود، عوامل بســیاري باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از مهمترین این مســائل توجه به استفاده 

صحیح مواد معدنی است.

باتوجه به اینکه شاخص عملکرد در مرغان تخمگذار از لحاظ اقتصــــادي پیوستگی باالیی با فاکتورهایی همانند افزایش تولید تخم مرغ، بهبود کیفیت 

پوسته تخم مرغ، کاهش ضریب تبدیل غذایی و سالمت گله دارد بایســـــتی به نقش حیاتی مواد معدنی در فرآیندهاي متابولیکی بدن، سالمت گله و 

فرآیند تولید تخم مرغ توجه ویژه داشت. کمپلکس آلی مواد معدنی از عوامل مهم کنترل کننده جذب این گونه عناصر از دستگاه گوارش هستند.

 کیالتها با جلوگیري از تبدیل عناصـر به شـکل غیرمحلول در روده و یا جلوگیري از جذب شـدید آن توسـط کلوئیدهاي غیرمحلول که مانع جذب آنها 

خواهد شد، جذب عنصـر مورد نظر را به شدت تسـریع می کنند(پور رضا و همکاران؛ 1384). با توجه به موارد ذکر شده، تحقیق حاضر با هدف پاسخ به 

این پرسش اجرا شد که آیا استفاده از کمپلکس هاي آلی عناصر معدنی در مقایســـه با منابع معمول و معدنی این عناصر می تواند موجب افزایش میزان 

جذب و قابلیت دسترسی این عناصر و بهبود صفات تولیدي مرغان تخمگذار شود یا نه؟

مقدمه
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تیمارهاي آزمایشــی شامل 9 جیره غذایی و 6 تکرار براي هر تیمار بود. 

در هر قفس که یک واحد آزمایشی محسـوب می شد تعداد 5 قطعه مرغ 

وجود داشـت. در این آزمایش جمعاً 270 قطعه مرغ مورد اسـتفاده قرار 

. کلیه تیمارها داراي جبره پایه یکســـــــان بودند و تفاوت آنها  گرفت

منحصــراً از لحاظ مقدار منگنز ، مس و روي بود. جیره پایه ذرت- سویا 

 4/15mg/kg  19/7 منگنـــز وmg/kg  ،30/16 رويmg/kg   حاوي

مس و ســایر مواد مورد نیاز مرغان تخمگذار مطابق با توصــیه انجمن 

تحقیقاتی ملی آمریکا(1994) بود. مرغها در ســـــن 36 هفتگی دوره 

عادت پذیري را طی کرده و همه مرغها جیره پایه را مصـــــــــــرف 

می کردند.شـروع آزمایش از سـن 38 هفتگی و پایان آن در 53 هفتگی 

بود. منابع معدنی مورد آزمایش (مس،روي و منگنز) شـــامل شـــکل 

اکسید و سولفات بودند و صفات مورد اندازه گیري شامل صفات تولیدي 

درصـــــــد تولید تخم مرغ،توده تخم مرغ(گرم تولید تخم مرغ به ازاء 

مرغ/روز)متوسط مصرف خوراك(گرم به ازاء مرغ/ روز)، ضریب تبدیل و 

صفات کیفی پوسته تخم مرغ نظیر استحکام، ضخامت،درصد،شـاخص 

. جهت تأمین منابع آلی عناصر از یک  شکل و درصد خاکستر پوسته بود

ترکیب حاوي مخلوط روي، مس و منگنز با اســید آمینه متیونین با نام 

تجاري ZMCاستفاده شد. آزمایش در قالب طرح کامالً تصـادفی انجام 

گرفت و داده هاي بدســــت آمده از طریق نرم افزار آماري  SASمورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج اثرات استفاده از اشکال مختلف عناصـر معدنی بر صـفات تولیدي 

مرغهاي تخمگذار و نیز صـــفات کیفی پوســــته تخم مرغ در جداول 

پیوست آمده است.

مواد و روشها 

نتايج و بحث 

استحكام پوسته: 

اثر دوره هاي آزمایشی بر مقاومت پوسته معنی دار نشد، همانطور که در 

جدول1 مشـاهده می شود با گذشت زمان مقاومت پوسته کاهش یافته 

که ایــن نتایــج، موافــق با نتایــج متخصـصـینی هم چون  (1997) 

et.al. Peterson   و کشـــــاورز و همکاران  (1986)  بود که کاهش 

. این محققین بیان  مقاومت پوسته را با افزایش سن، گزارش کرده بودند

داشتند که با افزایش سـن به علت کاهش قدرت پرندگان براي جذب یا 

القاء  کلسـیم یا برداشت کلسـیم از استخوان ها جهت تشـکیل پوسته، 

مقاومت پوسته کاهش می یابد، اثر تیمارهاي آزمایشــی روي مقاومت 

پوســـته معنی دار نبود،کمترین مقاومت پوســـته(41/2 کیلوگرم بر 
cm)مربوط به جیره شاهد بود. در یک مقایســــــه کلی استفاده از 2 ) 

کیالت هاي آلی منجر به افزایش مقاومت پوسته شده به عنوان مثال در 

تیمارهاي 1 و 8 و 9 که شکل غیر آلی عناصر روي، منگنز و مس مصرف 

شده بود نســـــــــبت به تیمار 3،5 و 7 که فقط شکل آلی عناصر و یا 

تیمارهاي 2، 4، 6 که مخلوطی از شکل آلی و غیر آلی عناصر مصـــرف 

شــــده بود، مقاومت کمتري داشــــتند که موافق با نتایجی همچون 

 Klecker et.al. (2002)؛  Fakler et.al. (2002) بود این محققـین 
افزایش 20درصـدي مقاومت پوسـته در زمان اســتفاده از شــکل آلی 

عناصر روي و منگنز را گزارش کرده بودند.



اثر تیمارهاي مختلف بر ضخامت پوسته معنی دار نبود. نتایج حاصـل با 

 Balenov et.al.(1993)  Sazzad,  et.al.(1994,1998)   ؛نــتایج

یکسـان بود. آنها گزارش کردند که چون جیره مرغان تخمگذار حاوي 4 -%3 

کلسیم است و کلسـیم اثر آنتاگونیسـمی شدیدي بر عناصر مس و روي 

دارد با استفاده از  30mg/kg Zn-Met می توان قابلیت جذب روي را 

باال برده و موجب فعالیت بهتر کربنیک آنهیدراز شـــــدکه خود باعث 

افزایش رسوب کربنات کلسیم بر روي ماتریکس پروتئینی پوسته  و به 

دنبال آن باعث افزایش ضخامت پوسته و استحکام پوسته می شود.

. با افزایش سن   اثر دوره هاي آزمایشـی بر درصد پوسته معنی دار نشـد

میزان تولید پروتئین ناقل کلســیم در سرم مرغ ها کم شده و در نتیجه 

جذب و القاء کلســـیم  کاهش یافته و این میتواند منجر به تولید تخم 

. ممکن اســت در زمان بعد از  مرغهاي با در صـد پوسـته کمتري گردد

حداکثر تولید، وزن پوسته نیز کاهش یابد که این حالت به دلیل کاهش 

توانایی مرغ در هیدروکسیله کردن کلسیفرول تولید ویتامین D3 فعال 

باشد. اثر تیمـارهاي آزمایشــــی بر درصد پوسته تخم  مرغ معنی دار  

نبود، این نتایج موافق با نتایج Berry et.al. (1987) بود، آنها گـزارش 

کردند که عوامل تغذیهاي مهمترین عامل در تشــــــکیل پوسته و در 

نتیجه درصـد پوسـته تخم مرغ اسـت و با اضـافه کردن روي به شـکل 

سولفاته به جیره شاهد موجب افزایش درصد پوسته تخم مرغ نسبت به 

جیره شـاهد شـدند ولیMabe et.al. (2003)  اصـلیترین عامل را در 

تشـکیل پوسته تخممرغ زمان توقف تخم در رحم اعالم کردند و نتیجه 

گرفتند که این زمان توقف در نژادهاي مختلف متفاوت اســت و عوامل 

تغذیهاي نقش کمتري در این زمان ماندگاري دارند.

اثر دوره هاي آزمایشـی بر شاخص پوسته معنی دار نشــد، نتایج آزمایش 

حاضـر با نتایج Kita et.al. (1997) و Mabe et.al. (2003) موافق بود. 

آنها گزارش کردند دوره اي که شـــاخص پوســـته پایین باشـــد میزان 

. اثر تیمارهاي آزمایشـــی بر شاخص پوسته  شکســتگی افزایش می یابد

  Mabe et.al. (2003) معنی دار نشــــــد، نتایج به دست آمده با نتایج

. آنها اعالم کردند استفاده از منابع مختلف روي، مس و منگنز بر  همسو بود

شـاخص پوســته اثر معنی داري ندارد. Sazzad, et.al. (1998)گزارش 

کردند اســــــتفاده از mg/kg ١٠۵ منگنز موجب افزایش غیرمعنی دار 

شاخص پوسته میشود ولی بر درصد شکستگی و ضخامت پوسته اثري ندارد.

جدول 1: اثر تیمارهاي آزمایشی و دوره هاي مختلف بر صفات کیفی پوسته تخم مرغ

(mg/kg) مقادیر اضافه شده     

MnZnCu
منابع

1
استحکام 

2(kg/cm )

1
ضخامت 

(mm)

1
وزن پوسته 

(g)

1
پوسته 

(%)

شـــاخــــــص
شکل پوسته

شکستگی
1
(%)پوسته 

75

75

40

75

60

75

20

40

75

65

65

40

65

60

65

20

40

65

7

7

7

10/5

10/5

7/5

3/5

7

7

غیر آلی

مخلوط

آلی

مخلوط

آلی 

مخلوط

آلی

غیر آلی

غیر آلی

2/41

2/66

2/35

2/55

2/6

2/61

2/42

2/46

2/41

0/93

NS

0/42

0/42

0/42

0/42

0/42

0/42

0/42

0/41

0/42

0/004

NS

5/61

5/7

5/67

5/7

5/73

5/81

5/36

5/49

5/61

0/11

NS

8/93

8/76

8/98

8/91

8/95

9/11

8/92

8/76

8/93

0/12

NS

7/56

7/52

7/64

7/6

7/63

7/77

7/58

7/42

7/62

0/11

NS

1/5

0/44

0/69

0/26

0/47

0/25

0/81

1/59

0/34

0/37

NS

  (SE) خطاي معیار

  (F)آزمون معنی دار 

سن NSدوره

38-41

42-45

46-49

50-53

1

2

3

4

2/75

2/5

2/52

2/34

0/78

NS

0/43

0/42

0/41

0/41

0/003

0/0001

5/31

5/83

5/77

5/76

0/08

0/0001

9/24

8/91

8/68

8/84

0/11

0/0001

7/57

7/64

7/46

7/65

0/09

0/29

0/52

1/09

0/93

0/49

0/0001 NS

  (SE) خطاي معیار

  (F)آزمون معنی دار 

NS : اختالفات معنی دار نشده است.

1- محاسبات حاصل میانگین 3 عدد تخم مرغ از هر تیمار بوده است .
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ضخامت پوسته تخم مرغ: 

وزن پوسته تخم مرغ:

شاخص پوسته تخم مرغ:



نتایج مربوط به اثرات استفاده از منابع مختلف عناصر معدنی بر صـفات تولیدي مـرغان تخمـگذار 

در جدول 2 آمده است.همانگونه که مالحظه می شود اثر تیمارهاي آزمایشـی بر تولید، وزن تخـم مرغ، 

مصـرف خوراك، ضریب تبدیل و بازده تولید تخم مرغ معنی دار نشـد. اثر دوره هاي آزمایشــی بر همه صفات 

.(P <٠/٠٠٠١) تولیدي معنی دار شد

اثر دوره هاي آزمایشی بر وزن تخم مرغ معنی دار شد  (٠/٠٠٠١> P) نتایج فوق با نتایج  .Ahn(1997) et.alموافق 

بود که گزارش کردند با افزایش ســـن مرغ پس از حداکثرتولید میانگین وزن تخم مرغ هاي تولیدي افزایش و 

درصد تولید کاهش می یابد. مهمترین دلیل افزایش وزن تخم مرغ به موازات افزایش سـن افزایش فاصـله بین 

تخمک اندازي ها و در نتیجه تغذیه زیادتر تخمکها و بزرگتر شدن تخمک هاي رها شده در شیپور فالوپ اسـت 

. اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن تخم  که موجب تولید زرده بزرگتر و به دنبال آن تخم مرغ با وزن زیادتر می شود

مرغ معنی دار نشد که با نتایج  Sazzad, et.al. (1994)همسو بود.

Hsu et.al.  که مشــابه با نتایج (P <٠/٠٠٠١) اثر دوره هاي آزمایشــی بر تولید تخم مرغ معنی دار شد

 (1998)بود. دوره سوم با میانگین 85/6 % بیشترین تولید و دوره اول (81/33 %) کمترین تولید را دارا 

بود. در دوره چهارم میانگین تولید به 88/82 % رسـید. در آزمایش حاضــر تولید از دورة اول تا دورة 

. پس از رســیدن به دوره حداکثر تولید در مرغهاي  ســوم افزایش و در دورة چهارم کاهش یافت

تخمگذار به علت افزایش زمان الزم براي تولید تخم مرغ درصـد تولید کاهش و وزن تخم مرغ 

. نتایج  . اثر تیمارهاي آزمایشــی بر درصد تولید تخم مرغ معنی دار نشـــد افزایش می یابد

بدســـــت آمده موافق با نتایج Stemberger et.al. (1977) بود. فاکلر و همکاران نیز 

گزارش کردند اســتفاده از شــکل آلی روي، مس و منگنز بدلیل اثر این عناصـــر بر 

نگهداري و بازسازي سلولهاي مخاطی رحم موجب افزایش حداکثر تولید تخم مرغ 

می شود.

اثر دوره هاي آزمایشـــــی روي مصــــــرف خوراك  معنی دار شد  

(٠/٠٠٠١> P) به طوري که بیشــترین میانگین مصــرف خوراك 

(102/83 گرم در روز) مربوط به دوره چهارم و کمترین مصـرف 

خوراك (90/18 گرم در روز) مربوط به دوره آزمایشـــی اول 

Keshavarz et.al.  بود. نتایج بدسـت آمده موافق با نتایج

(1986)؛Xin et.al.  (2002) می باشـــــد که همگی 

نتیجه گرفتند با افزایش سن مرغ مصــــرف خوراك 

. زیرا انرژي الزم بـراي نگهداري و  افزایش می یابد

تولید تخم مرغ افـزایش مـی یابد و مـرغ بـراي 

بدست آوردن این انرژي خوراك بیشـــتري 

مصرف می کند. 
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اثر دوره هاي آزمایشــــــــی روي ضریب تبدیل غذایی معنی دار شد  

(٠/٠٠٠١> P)که بهترین میانگین ضـــریب تبدیل(1/81) مربوط به 

دوره ســوم و بدترین ضــریب تبدیل (1/9) مربوط به دوره چهارم بود.  

Xin et.al. (2002)  گزارش کردند با افزایش سـن مرغان تخمگذار از 

49 هفتگی  ضریب تبدیل افزایش می یابد. اثر تیمارهاي آزمایشــی بر 

ضریب تبدیل معنی دار نشـد. بهترین ضریب تبدیل با میانگین 1/74 با 

تیمار 3 و بدترین با میانگین 1/93 با تیمار 5 مشاهده شد. 

ضريب تبديل غذايي

اثر دوره هاي آزمایشـی بر توده تخم مرغ معنی دار شد(٠/٠٠٠١> P) میانگین 

بیشـترین توده تخم مرغ (55/59 گرم/ روز) مربوط به دوره سوم و کمترین توده 

(49/02 گرم/ روز) مـربوط به دوره اول بود. Palafox et.al. (1980)  گـزارش 

کردند با افزایش سن مرغ، وزن و درصد تولید و همچنین توده تخم مرغ تولیدي 

افزایش می یابد اما اگر وزن افزایش و درصـد تولید کاهش یابد تودة تخم مرغ 

. همچنین اثر تیمارهاي آزمایشی بر  تولیدي بازاي هر مرغ نیز کاهش می یابد

بازده توده تخم مرغ معنی دار نشد. Kita et.al.(1997) گزارش کردند با 

مصرف شکل آلی روي و منگنز در جیره میزان ترشحات سلولهاي مخاطی 

ماگنوم و در نتیجه وزن تخم مرغ و درصد تولید افزایش می یابد.

توده تخم مرغ

جدول 2. اثر تیمارها و دوره هاي آزمایشی مختلف بر صفات تولیدي مرغهاي تخمگذار

(mg/kg) مقادیر اضافه شده     

MnZnCu
وزن تخم مرغمنابع

(g)
تولید 

(%)
مصرف خوراك 
(g/hen/day)

ضریب تبدیل
(g/g)

75

75

40

75

60

75

20

40

75

65

65

40

65

60

65

20

40

65

7

7

7

10/5

10/5

7/5

3/5

7

7

غیر آلی

مخلوط

آلی

مخلوط

آلی 

مخلوط

آلی

غیر آلی

غیر آلی

62/45

64/48

63/27

63/17

63/57

63/7

63/63

63/29

62/45

0/54

8/29

8/61

8/91

8/31

8/64

8/19

8/01

8/69

8/43

1/28

91/79

101/75

90/53

99/03

101/55

95/19

91/41

94/85

98/17

2/37

1/8

1/88

1/74

1/91

1/93

1/81

1/92

1/83

1/88

0/05

51/25

54/63

 52/46

52/69

53/18

52/69

52/21

52/23

52/32

0/94   (SE) خطاي معیار

  (F)آزمون معنی دار 

دورهسن

38-41

42-45

46-49

50-53

1

2

3

4

60/26

62/84

65/3

65/68

0/31

0/0001

8/33

82/67

85/16

82/88

0/69

0/0001

90/18

95/13

99/66

102/83

1/29

0/0001

1/86

1/85

1/83

1/9

0/03

0/0001

49/02

51/95

55/59

54/41

0/52

0/0001

  (SE) خطاي معیار

  (F)آزمون معنی دار 

* اختالفات معنی دار نشده است.

توده تخم مرغ
(g/hen/day)

پائین بودن قابلیت دسترسی عناصر کم مصـرف حاصل از منابع معدنی مختلف مورد استفاده در جیره مرغان تخمگذار، مسـائل و مشـکالت مدیریتی و 

. در این آزمایش بررســـی اثرات دقیق منابع آلی مواد معدنی بر عملکرد مرغان تخمگذار و همچنین صـــفات کیفی تخم  مالی فراوانی را به دنبال دارد

مرغهاي تولیدي مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشـان داد مصـرف 7 میلیگرم در کیلوگرم Cu-Met ، 35 میلیگرم در کیلوگرم MnO ، 40 میلیگرم در 

کیلوگرم Mn-Met ، 25 میلیگرم در کیلوگرم ZnO و 40 میلیگرم در کیلوگرم Zn-Met، براي بهبود صــــفات کیفی پوســــته تخم مرغ در مرغان 

تخمگذار پیشنهاد میشود.

نتيجه

NS
*

NSNSNSNS



عوامــل ضد تغذيـــه اي

موجود در اجزاء خوراك

عباس صانعی
دانشجوي دکتري تخصصی تغذیه دام و طیور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

عوامل ضد تغذیه اي، مجموعه اي از مواد موجود در آب یا خوراك هستند که قابلیت دسترسی یک یا تعداد بیشتري از مواد مغذي را کاهش می دهند و 

بدلیل اثرات منفی که بر سالمت گله هاي طیور و تولیدات آنها می گذارند آگاهی از آنها اهمیت زیادي دراد.
NSP) می باشند، این پلی ساکاریدها از اتصـال تعداد زیادي مولکول هاي 1 s) دیواره هاي گیاهی حاوي پلی ساکاریدهاي نشاسته اي و غیر نشـاسته اي

قند کوچک (که به نام مونوساکارید نیز شناخته می شوند) تشــکیل شده اند. پلی ساکاریدها براساس اتم هاي کربن هر مولکول قند موجود در پیوند و 

جهت اتم اکسیژن همی استال (آلفا/ αیا بتا/β) شناسایی می شوند بعضی از پلی ساکاریدها، در دسته عوامل ضدتغذیه اي  قرار دارند.

نشاسته از مولکولهاي گلوکز متصـل به یکدیگر که تا اندازه اي به اتصـاالت αگلیکوزیدي مربوط می شود تشـکیل شده، در نشـاسته، مولکولهاي گلوکز 

توسط پیوندهاي α (1←4) و تعداد کمتري پیوندهاي  α (1←6) بهم متصـل می شوند. پیوندهاي α (1←4) و  α (1←6) در نشــاسته به سهولت 
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Anti-nutritional
factors within feed

ingredients

Common



 . توسط آنزیم هاي اندوژنوس در پرندگان و پسـتانداران تجزیه می شود

 (4←1) α (1←2) بین گلوکز و فروکتوز در ساکاروز و اتصاالت α اتصاالت

بین گلوکز و گاالکتوز در الکتوز نیز بهنگام گوارش مواد غذایی شکسته 

می شوند.

کلیه باندهاي گلیکوزیدي دیگر نســبت به آنزیم هاي گوارشی اندوژنوس 

حیوانات مقاوم هســتند، هرچند می توانند توسط آنزیم هاي باکتریاي 

هضم شوند. 

پلی ســـاکاریدهاي حاوي قندهایی غیر از گلوکز، پیوندهاي دیگري به 

. یک مثال از این پلی سـاکاریدها،  جز پیوندهاي معمول در قندها دارند

. همانند نشــاسته، سلولز زنجیره اي از مولکول هاي گلوکز  سلولز است

اســت. اما بین مولکول ها پیوندهاي β (1←4) دارند. جهات مختلف 

پیوندهاي β (در مقایسه با پیوندهاي α) آنها را به هضـم توسط آنزیم هاي 

هضمی اندوژنوس حیوانات مقاوم می سازد. 

پلی ساکاریدهاي غیر نشــاسته اي بخشــی از دیواره سلولهاي گیاهی 

هســـتند و همراه با سایر پلی ساکاریدها یا مواد غیرکربوهیدراته نظیر 

پروتئین و لیگنین می باشند.

این پیوندها، اعمال پلی ساکاریدهاي غیر نشاسته اي، بخصوص انحالل 

. پلی ساکاریدهاي غیر نشــاسته  پذیري آنها را تحت تأثیر قرار می دهد

اي بطور کلی بعنوان محلول در آب یا نامحلول دسـته بندي می شـوند. 

گیاهان بطور کلی حاوي ترکیبی از هر دو پلی ســـــــاکاریدهاي غیر 

نشاسته اي محلول و غیرمحلول می باشند. نسـبت این دو نوع بسـته به 

نوع و مرحله بلوغ گیاه متغیر اســت. ســـلولز در آب نامحلول و فیبري 

. آرابینوگزیالن ها و بتاگلوکان ها، دو پلی ساکارید غیر نشاسته اي  است

دیگر، تا حدودي در آب محلول هستند.

 . بیشـتر پلی ساکاریدهاي غیر نشـاسته اي بر هضــم تأثیر منفی دارند

اثرات منفی پلی ساکاریدهاي غیر نشاسته اي محلول، ویسکوزیته مواد 

در دسـتگاه گوارش را تحت تأثیر قرار می دهند. این عمل، به نوبه خود، 

 توانایی آنزیمهاي هضمی را تحت تأثیر قرار می دهد، جذب مواد مغذي 

آزاد شــده نیز کاهش می یابد این کاهش در جذب مواد مغذي موجب 

کاهش کارآیی خوراك می شود. ماهیت ویسـکوزیته مواد هضــمی نیز 

می تواند باعث انباشت مواد چسبنده اطراف مقعد جوجه ها شود.

عوامل ضد تغذيه اي معمول شامل موارد زير می باشند:

آرابينوگزيالن ها

بتاگلوكان ها

اسيدهاي چرب

سيكلوپروپنوئيد

گوسيپول

L-كاناوانين 

لیستین ها

فيتات

بازدارنده هاي آنزیم پروتئاز

ساپونين ها

تانن ها
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گروهی از پلی ساکاریدهاي تشـــکیل شده از 

مولکول هاي پنج قندي(پنتوزان ها) آرابیـنوز و 

. آرابینوگزیالن یک همی  گزایلوز هســـــتند

سلولز است که در دیواره سـلولی اولیه و ثانویه 

گیاهان و از جمله دانه هاي غالت یافت مــی 

شود. آرابینوگزیالن ها می توانند بصــــــورت 

 . محلول و نامحلول وجود داشــــته باشــــند

آرابینوگزیالن هاي محلول در آب ویسـکوزیته 

محتویات روده را تغییــر مـــی دهند که موجب 

کاهش قابلیت هضـم و جذب مواد مغذي می شود. 

بنابراین، آرابینوگزیالن ها در گندم بعنوان عامل 

. اسـتفاده از آنزیم  ضدتغذیه اي شناخته می شود

در خوراك طیور مــی تواند اثـــرات منفـــی 

آرابینوگزیالن ها را کاهش دهد.

  آرابينوگزيالن ها

پســتانداران تجزیه می شوند. پلی ساکاریدها 

براساس اتم هاي کربن هر مولکول قند موجود  

در پیوند و جهت اتم اکســــیژن همی استال 

(آلفا/ αیا بتا/β( شناسایی می شوند. بعضـی از 

 . پلی ساکاریدها، عوامل ضدتغذیه اي هسـتند

بتاگلوکان ها با تشـــکیل پیوند با آب در روده 

موجب تشکیل ژل هایی می شوند که ویسکوزیته 

محتویات روده را افزایش می دهند. ویسکوزیته 

به چندین عامل از جمله اندازه مولکولی، (مولکلول 

خطی یا شاخه دار)، و غلظت بسـتگی دارد. در 

غلظت هاي پایین، پلی ساکاریدها بطور مستقیم 

. وقتــی  با مولکولهاي آب بــرهم کنش دارند

غلظت افــزایش مــی یابد مولکولهاي پلـــی 

ساکارید شـروع به تقابل با یکدیگر می کنند و 

بتاگلوكان ها

نشـاسته منبع اصلی انرژي در دانه هاي غالت 

و یک پلی ساکارید متشـکل از مولکولهاي قند 

(گلوکز) است؛ مولکلوهاي قند توسـط پیوندهاي 

 -αگلیکوزیدي به یکدیگر متصـل شده اند که 

به ســهولت در دســـتگاه گوارش پرندگان و 

در هم پیچیده می شوند و تشــکیل ژل آغاز 

. همبســتگی منفی میان ویســکوزیته  می شود

روده اي و قابلیت دسترسـی مواد مغذي وجود 

دارد. افزایش ویسـکوزیته مواد هضــمی همراه با 

افزایش تشـکیل ژل بطور منفی هضــم و جذب 

. افـزایش  مواد مغذي را تحت تأثیر قرار می دهد

ویسـکوزیته اختالط محتویات روده را کاهش 

می دهد و یا خصوصیات مواد مغذي در سطح 

مخاطی را تغییر می دهد. آزادســــازي آنزیم 

هاي پانکراس و کیســــــه صفرا در دئودنوم 

مستلزم اختالط محتویات روده اي براي صفرا 

و آنزیم ها براي دســـتیابی به اجزاي جیره اي 

. محتویات روده اي ویسـکوز  مورد هدف است

نیازمند زمان بیشــــــتر براي اختالط کامل 

هسـتند که با سرعت باالي جریان مواد هضـم 

شده امکان پذیر نمی باشد. طبیعت ویســکوز 

مواد هضـــــــــم شده نیز می تواند موجب 

چسبندگی در فضوالت و افزایش رطوبت بسـتر 

و بدین ترتیب کاهش کیفیت هوا در سالن پرورش 

گردد. همچنین اثبات شده ویسـکوزیته باالي 

مواد در روده با بروز مشکالت سالمت و گوارش 

همراه است. کاهش نرخ عبور مواد هضمی، تشکیل 

 . کلونی با باکتري هاي بیماریزا را آسان تر می کند

التهاب روده نکروتیک، فروپاشی دیوراه روده اي 

است که بطور معمول توسط کلسـتریدیوم 

پـرفـرژنس، باکتـري غیــرهوازي که اغلب به 

تعداد کم در روده طیور یافت می شـود، ایجاد 

می شود. در سطوح پایین  .Cپرفرژنس معموالً 

موجب ایجاد مشکل براي میزبان نمی شود در 

ســطوح باالتر انتریت هاي نکروتیک می تواند 

موجب بروز مشـــکالت جدي و بیماري شود. 

مشــــاهده شده در جوجه هاي تغذیه شده با 

( با  جیـره هاي بـر پایه جو وقوع انتــریت حاد 

افزایش سطوح  .Cپرفرژنس) افزایش می یابد. 

حضـــور -βگلوکان ها در مواد خوراکی ارزش 

غذایی آنها را براي اســــتفاده در جیره طیور 

β  کاهش می دهد هرچند آنـزیم هایـی (مثل

) وجود دارند که می توانند به خوراك  گلوکوناز

اضافه شوند تا ویسـکوزیته روده اي را کاهش و 

بدین ترتیب قابلیت دسـترسـی مواد مغذي را 

افزایش دهند.



و بدین ترتیب قابلیت دسترسی مواد مغذي را 

افزایش دهند.

گروهی از اســــیدهاي چرب ســــاختمانی 

غیرمعمول هســـتند. نشــــان داده شده که 

 CPFAها مســئول وقوع اثرات فیزیولوژیکی 
در گونه هایـــی از حیوانات از جمله مـــرغان 

. اولین اثر شناخته شده  تخمگذار هســـــتند

تغییـر رنگ آلبومن تخم مــرغهاي تولیدي به 

رنگ صــورتی اســـت که هنگامیکه مرغ ها با 

کنجاله تخم پنبه تغذیه می شـــــــوند روي 

می دهد ترکیب گوســـــــیپول در پنبه دانه 

 . می تواند منجر به تغییر رنگ زرده شــــــود

کنجاله تخم پنبه (بدلیل اثــر CPFAها بــر 

کیفیت آلبومن) نباید در جیــــره مــــرغان 

تخمگذار مورد استفاده قرار گیرد.

 اســـيــــدهـــاي چـــــــــرب

(CPFA) سيكلوپرونپوئيد

گوسیپول یک ترکیب سمی اسـت که در گیاه 

پنبه یافت می شود هرچند می تواند در تمامی 

بخش هاي گیاه وجود داشته باشد (در پوسته، 

برگ ها و ساقه ها) در تخم پنبه متمرکز شـده 

است. دو شکل از گوسـیپول وجود دارد: آزاد و 

. شکل آزاد گوسیپول، سـمی اسـت،  باند شده

اتصــال گوسیپول باند شده به پروتئین ها آنرا 

. هنگامیکه روغن تخم پنبه  غیر سمی می سازد

از کل دانه استخراج می شود محصـول فرعی، 

. کنجاله تخم پنبه  کنجاله تخم پنبه اســـت

می تواند حاوي سطوح باالتر شکل باند شده یا 

آزاد گوسیپول باشد که بستگی به روش استخراج 

دارد، حرارت تولید شده طی فرآیند باند شدن 

با پروتئین ها را افزایش می دهد و موجب افزایش 

. روش  سطح شکل باند شده گوسیپول می شود

متداول عصاره گیري، روش عصاره گیري حالل 

است که تکنیک کارآمدتري براي استخراج روغن 

است از آنجا که طی عصاره گیري حالل، حرارتی 

تولید نمی شود شکل آزاد گوسیپول در این روش 

بطور قابل مالحظه اي افزایش می یابد. 

کنجاله تخم پنبه نباید در خوراك مــرغ هاي 

تخمگذار مورد استفاده قرار گیرد چون گوسیپول 

می تواند موجب از بین رفتن رنگ زرده تخم مرغ 

و لکه دار شـدن زرده شــود که نقاط کم رنگ 

روي سطح زرده که نارنجی مایل به قهوه اي یا 

. پیدایش لکه در  سیاه هسـتند، ایجاد می کند

زرده ارزش غذایـی یا طعم تخم مـرغ را تحت 

تأثیر قرار نمی دهد اما مقبولیت پذیري توسط 

مصرف کننده را کاهش می دهد.

 گوسیپول

گوسیپول در دانه کتان در غده ها واقع شـده، 

انواع جدید پنبه، دانه هایــی بدون غده دارند 

هنگامیکه روغن تخم پنبه از این ســــویه ها 

استخراج می شود سطح گوسیپول در کنجاله 

تخم پنبه کاهش مـی یابد هـرچند هنگامیکه 

این سـویه هاي جدید اسـتفاده می شـوند نیز 

کنجاله تخم پنبه حاصــل حاوي اســیدهاي 

چرب ســیکلوپروپنوئید اســـت که می تواند 

موجب تغییر رنگ زرده به صورتی کم رنگ شود. 

اسـید آمینه غیرپروتئینی -L کاناوانین م یتواند 

بر استفاده از اسید آمینه آرژینین در پروتئی نهاي 

جیره اثر منفی داشته باشد.

کاناوانین توسط بســیاري از گیاهان لگومینه 

بعنوان بخشـی از غشـاء شیمیایی آنها بر علیه 

ارگانیسم هاي بیماریزا ذخیره می شود.

کاناوانین بر حیوانات تک معدهاي بخصوص جوجه ها 

اثر سمی دارد.

پروتئین هایی هستند که خصـوصیات ویژه اي 

نظیر مولکول هاي پیوندیافته با کـربوهیدرات 

دارند که موجب آتروفی ریزپرزها شده و قابلیت 

زنده مانی سـلولهاي اپی تلیال را کاهش می دهد. 

همچنین با هایپرپالزي سلول هاي کریپت وزن 

روده کوچک را افزایش م یدهند. حرارت مرطوب 

می تواند بیشتر لسیتین ها ي موجود در دانه هاي 

Components

Anti
nutritional

Factors 
The feed

L - كاناوانين
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 حبوبات را از بین ببرد.لسیتین ها  به غیرفعال 

سازي توسط حرارت خشک مقاوم هستند.

فیتات شکل اصلی ذخیره فسـفر در بسـیاري 

بافت هاي گیاهی بخصــوص سبوس و دانه ها 

. اثبات شده که فیتات مانع جذب نه تنها  است

فسفر بلکه سایر مواد بخصوص کلسـیم، منیزیوم، 

آهن و روي می شود، همچنین نشـان داده شده 

که فیتات بـر جذب لیپیدها و پـروتئین ها اثـر 

منفـی دارد. در بدن حیوانات آنــزیم فیتاز که 

 . براي تجزیه فیتات موردنیاز است، تولید نم یشود

در نتیجه جیره هایی با ســـطوح باالي فیتات 

قابلیت دسترسی مواد مغذي را کاهش می دهد. 

حداقل 75% کل فسفر در ذرت، براي مثال، به 

شکل فسفر فیتات است. فیتات در بسـیاري از 

دانه ها و غالت وجود دارد سطح فیتات بسـتگی 

به ماده خوراکی و شرایطی که در آن رشد کرده 

دارد. دماهاي خنک تر طی فصـل رشد موجب 

تولید دانه هایـی که حاوي فیتات پایین تـري 

. فیتاز در حال حاضر به عنوان  هستند می شود

یک افزودنی به جیره حیوانات قابل استفاده اسـت 

و به تجـزیه فیتات کمک مــی کند. همچنین 

متخصـصـین اصالح نژاد در جسـتجوي تولید 

دانه ها و  غالتی با فیتات پایین تر هستند.

مولکولهاي پروتئین کوچکی هســـــتند که 

توانایـــــی مقابله با فعالیت آنــــــزیم هاي 

. پاسـخ ویژه حیوانات به  پروتئولیتیک را دارند

مصرف بازدارنده هاي پروتئاز افزایش ترشحات 

آنزیمی اســت که افزایش اندازه پانکراس (که 

آنزیمهاي هضــمی را به درون دئودنوم ترشح 

می کند) را به دنبال دارد. تریپسـین یک آنزیم 

مهم در هضــــم پروتئین در جیره هاي طیور 

. در طیــور بازدارنده هاي تـریپســـین،  است

قابلیت دسـترسـی اسـیدهاي آمینه را کاهش 

. بازدارنده هاي تریپسین از بسـیاري  می دهند

  فيتات

 بازدارنده هاي  

آنــزیم پروتئاز

 از غالت مانند دانه ســویا و نخود ســـبز جدا 

. بازدارنده هاي تریپســین می توانند  می شوند

توسـط حرارت تخریب شــوند به همین دلیل 

دان ههاي سویا باید پیش از اسـتفاده در جیره هاي 

طیور حرارت داده شوند.کنجاله سویا محصول 

فرعی اسـتخراج روغن از دانه ســویا و یکی از 

اجزاء معمول مورد اســــتفاده در جیره هاي 

طیور است.

ساپونینها متابولیت هاي ثانویه گیاهان هسـتند 

و در بسـیاري از سبزیجات، دانه ها و گیاهان یافت 

میشـــوند، انواع مختلفی از ساپونین ها وجود 

دارند، بعضی ساپونین ها در سطوح موجود در 

گیاهان، بیضــرر هســتند. اما برخی میتوانند 

موجب بروز مشــــکالت شوند. یونجه، حاوي 

ســطح پایینی از ســاپونینها در بهار و پاییز و 

. دانه ها  سطوح باالیی در اواسط تابستان است

و برگهاي نخود، ســویا و ســایر دانه ها حاوي 

. ساپونین ها هنگامیکه با آب  ساپونین هستند

مخلوط و تکان داده شـوند کف صـابون تولید 

. آنها در بعضـــی شوینده ها، عوامل  می کنند

 . فـوم سـاز و امـولســـیفایرهـا وجـود دارنـد

ســــــاپونین ها از گیاهان یوکا و کویالجا در 

بعضـــی از آبجوها براي تولید یک کف پایدار 

استفاده میشوند.

آنها همچنین در شامپوها، شوینده هاي صورت 

و کرم هاي آرایشـی وجود دارند. گیاه دیژیتال 

 . یک ساپونین است و در سالمت قلیا مهم اسـت

ساپونین ها اثرات مثبت دیگري نیز بر سـالمتی 

دارند آنها به کلسـترول و نمکهاي صفراوي در 

دستگاه گوارش متصــــل می شوند. صفرا در 

جذب کلسـترول و سایر مواد چربی از دستگاه 

گوارش نقش دارد. مهار جذب کلسترول موجب 

 . کاهش سطوح کلســـترول در خون می شود

ساپونینها تلخ هستند و مصـرف خوراك را در 

طیور کاهش می دهند. سطوح باالي سـاپونین ها 

در جیره هاي طیور موجب کاهش عملکـرد و 

نرخ  رشد میشوند.

ساپونين ها

«ترکیبات فنولی با وزن مولکولی  تان نها بعنوان 
6 C) به 5 H باال » تعریف م یشوند. در فنول، فنیل (

یک گروه هیدروکسیل (OH-) متصل می شود. 

پلی فنول ها از جمله تانن ها داراي بسـیاري از 

 . این فنول هاي متصــل به یکدیگر هســـتند

تان نها مسـئول طعم گس در برگ و میوه گیاهان 

. تان نها در برگهاي گیاهان، پوست،  هســــتند

میوه، چوب و ریشه گیاهان یافت می شود. آنها 

بشدت با مکانیسم هاي دفاعی گیاهان بر علیه 

نشخوارکنندگان، پرندگان و حشـرات مرتبط 

هسـتند. هنگامیکه در جیره دام و طیور اضافه 

شوند بعنوان عوامل ضد مغذي عمل می کنند 

تانن ها قادر به اتصـال به پروتئین ها هســتند. 

پروتئین هاي هضـــمی می توانند به تانن هاي 

جیره اي متصــــل شوند و پروتئین ها را براي 

. جیره هاي  حیوانات غیرقابل اسـتفاده  سـازند

حاوي مقادیـر باالي تانن ، موجب کاهش نـرخ 

. براي مثال  رشـــد در حیوانات می شــــوند

سـورگـوم هاي قهـوه اي که تانن باالیـی دارند 

براي اســـتفاده بعنـوان افزودنـی در خوراك 

حیوانات مناسب نیستند.

تانن ها
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پایان عصر طالیی 
آنتـی بیوتیک ها

در ابتداي کشـــــف آنتی بیوتیک ها انتظار می رفت بروز عفونت هاي 

. از زمان کشـف پنی سیلین گروه هاي  باکتریایی براي همیشه از بین برود

جدید بسیاري براي درمان بیماري هاي انسان و حیوانات شناسایی شد 

اما استفاده بیش از حد و بی مورد و مهمتر از آن دوزهاي ناصحیح مشـکالت 

بسیاري را در پزشکی انسانی و دامپزشکی پدید آورد. جدي ترین مشـکل 

در این زمینه افزایش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک هاي مرســوم مورد 

. این عارضه در حال حاضـر کلیه گونه هاي میکروبی و همچنین  استفاده بود

آنتی بیوتیک ها را تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت ناگزیر مسـتلزم 

تبعیت از اصول ایمنی و بهداشت و درمان مؤثر آنتی بیوتیکی، بررسـی 

مداوم مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتري هاي جدا شــده از حیوانات مورد 

نظر براي تولید غذا و همچنین از حیوانات اهلی، حیوانات وحشــــی و 

محیط زیست آنها و جستجو براي راه هاي جدید مبارزه با باکتري ها است.

این استراتژي ها باید شامل تالش براي ممنوعیت بین المللی اسـتفاده 

از آنتی بیوتیک در حیوانات و گسـترش روش هاي نوین مدیریت پرورش 

(به شــیوه اي که احتمال مواجهه بابیماري و نیاز به درمان آنتی بیوتیکی 

کاهش یابد) باشد. همچنین الزم است انجام تحقیقات در زمینه اصالح 

ژنتیکی حیوانات براي افزایش مقاومت ذاتی به عوامل بیماري زا گسترش 

یابد، جستجوي عوامل ضد میکروبی جدید ، تعیین نقش باکتري ها در 

پرورش حیوانات و انتقال مقاومت آنتی بیوتیکـی به فلور میکـروبـی در 

انسان و خطرات احتمالی همراه با آن و سایر استراتژي ها براي جلوگیري 

و کنترل بیماري هاي عفونی در حیوانات بایستی مورد مطالعه قرار گیرد.

استراتژي هاي فعلی که براي غلبه بر مقاومت آنتی بیوتیکی اجرا می شوند بر 

(تجزیه  اساس استفاده جایگزین باکتریوفاژها یا آنزیم هاي هضـم کننده آنها

)، واکسـن هاي جدید و پروتئین ها یا پپتیدهاي باکتري کش یا  کننده

باکتریواستات هاي سنتز شده توسط باکتري ها، گیاهان، پسـتانداران، 

. هزاران نوع از این ترکیبات تاکنون  بی مهرگان و مهره داران می باشـد

شناخته شـده اند که مهمترین آنها از لحاظ توانایی اسـتفاده در درمان 

انسان و حیوانات پپتیدهاي کاتیونیک تثبیت کننده سیسـتئین 

. یک  می باشند که به عنوان آنتی بیوتیک طبیعی نیز شناخته می شوند

- پري و سین  جایگزین بسیار مناسب دیگر براي آنتی بیوتیک ها پرو

بیوتیک ها هسـتند که با گســترش سویه هاي بهبود دهنده سالمت 

روده اثرات مفیدي بر ارگانیســم میزبان دارند در حالیکه سویه هاي 

بیماري زا را از بین می برند . یکی دیگر از راه هاي کاهش اســـتفاده از 

آنتی بیوتیک ها کاهش طول دوره درمان آنتی بیوتیک بـر علیه عوامل 

  D بیماري زاي مقاوم به آنتی بیوتیک از طریق اســــتفاده از ویتامین

است . تحقیقاتی نیز در خصوص کاربردهاي درمان فتودینامیک (از 

بین بردن سلولهاي ناهنجار بدون آسیب رساندن به بافت هاي 

. تحقیقات صـورت گرفته  ) و نانو ذرات نقره در حال انجام است سالم

در خصوص مقاومت آنتی بیوتیکی نشـان دهنده سرعت رشد ژن هاي 

مقاوم در سراسر جهان است که می تواند بســـــیار نگران کننده باشد 

چون ســـــالمت عمومی را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می دهد و 

نیازمند همکاري و مشارکت هاي بین المللی است.

(مهشید ابراهیم نژاد)
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گیاهان دارویی و مکانیسم 

عملکرد آنها در بدن طیور

مهشید ابراهیم نژاد
دانشجوي دکتري تخصصی فیزیولوژي دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

گیاهان دارویی همواره نقش مهمی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع داشته اند استفاده از گیاهان دارویی قدمتی همپاي بشـــــــر داشته و یکی از 

مهمترین منابع غذایی و همچنین درمان و پیشـگیري از بیماري ها در طول تاریخ بوده اند. . از جمله فواید استفاده از گیاهان دارویی سهولت استفاده و 

عدم وجود اثرات متقابل با سایر داروها و یا اثرات سوء بر سالمت و عملکرد می باشد

 با توجه به اثرات فرعی و زیانبار داروهاي شیمیایی و همچنین خطرات زیســــــــت محیطی که استفاده از این داروها بهمراه دارد تمایل به معالجه با 

داروهاي گیاهی و فرآورده هاي طبیعی در میان جوامع افزایش یافته است.

در زمینه تغذیه طیور نیز آزمایشات بسیاري اثرات مثبت استفاده از گیاهان داروئی بر عملکرد و فراسنجه هاي خونی جوجه هاي گوشتی را اثبات کرده اند.
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اســتفاده از افزودنی ها و گیاهان دارویی بدلیل ســطح باالي ترکیبات 

فعال زیســـتی به عنوان مکمل خوراکی، جایگزین هاي مناسبی براي 

آنتی بیوتیک هاي محرك رشد می باشند.

در بسـیاري از آزمایشــات گســتره وسیعی از اثرات این افزودنی ها در 

تغذیه طیور مانند تحریک مصــرف خوراك، اثرات ضد میکروبی، اثرات 

آنتی اکسیدانی و تحریک کوکسـیدیواستات، افزایش وزن بدن، کاهش 

میزان مرگ و میر و بهبود پـروفیل چـربـی در خون و بافت ها به اثبات 

رسیده است. در مطالعه حاضر خصوصیات فلفل قرمز و مکانیسـم عملکرد 

. آنتی بیوتیک ها در دهه هاي  آن در جوجه هاي گوشتی بررسی می شـود

 . گذشته به طور گسترده اي در تولید فرآورده هاي دامی استفاده شدند

اگر چه برخی از آنها براي بهبود سالمت و رفاه حیوانات استفاده درمانی 

دارند، اما اغلب با هدف پیشـگیري از بیماري ها و بهبود نرخ رشد و کارآیی 

ضریب تبدیل استفاده می شوند.

البته با توجه به پیدایش ســویه هاي مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها که 

براي درمان عفونت هاي انسـانی و حیوانی استفاده می شود، اتحادیه اروپا 

استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرك رشـد در تغذیه حیوانات را 

ممنوع اعالم کرده است.

حذف آنتی بیوتیک ها به عنوان محرك رشد موجب کاهش عملکرد رشد 

و بازده خوراك و همچنین افزایش بروز بیماري هاي خاصـی در حیوانات 

بخش چهارم:
فلفل قرمز

می شـود. روش هاي جایگزین براي آنتی بیوتیک ها، اسـتفاده از جمله 

پروبیوتیک و پري بیوتیک ها، اســیدهاي آلی، روغن هاي ضـــروري، 

گیاهان دارویی و یا بخش هایی از گیاهان مانند آویشــن، ریحان و پونه 

کوهی می باشند. کاپسـایســین یا فلفل قرمز یکی از مهمترین گیاهان 

دارویی است (Capsicum annuum L) که بطور گسترده در تغذیه انسانی 

ـار از ویتامین C اسـت که از طریق  مورد استفاده قرار می گیرد. فلفل قرمز سرش

کاهش اسـترس در پرندگان تحت تاثیر اسـترس گرمایی اثرات قابل توجهی 

در بهبود تولید دارد.  Droge (2002) گـزارش داد که تـراکم زیاد جوجه ها 

موجب افزایش شاخص تنش و تولید رادیکال هاي آزاد می شود که می 

تواند موجب آسیب بسـیاري از مولکول هاي زیسـتی در غشـاء سلولی 

شود. در این مطالعه اثر فلفل قرمز در تغذیه جوجه هاي گوشـتی به عنوان 

یک افزودنی فیتوبیوتیک و مکانیسم عمل آن  مورد بررسی قرار می گیرد.

گیاهان دارویی مانند اورگانو (پونه کوهی)، سیر، آویشن، رزماري، فلفل 

سیاه، فلفل قرمز و مریم گلی از جمله رایج ترین افزودنی هاي فیتوبیوتیک 

در تحقیقات صورت گرفته بر روي جوجه هاي گوشتی هستند.

تــرکیبات فعال بیولوژیکــی گیاهان عمدتا متابولیت هاي ثانویه مانند 

ترپنوئیدها، فنل ها، گلیکوزیدها و آلکالوئیدها هستند.

ترکیب و غلظت این مواد شیمیایی در گیاهان به علت عوامل بیولوژیکی و 

شـرایط تولید، متفاوت اسـت. حدود 48 درصــد  مواد فعال موجود در 

کپسـینوئیدها، کپســایســین است که  به دلیل فعالیت نوروتونیک و 

فعالیت ضد میکروبی و پتانسیل آن در کاهش پراکسـیداسیون لیپیدي 

ترکیبات فعال بیولوژیکی

فلفل قرمز و خواص آنها:



(شامل  که جزء تند در فلفل قرمز محســوب می شوند. کپســینوئیدها

) در سطوح پایین در فلفل قرمز تند،  کپسـیات و دي هیدرو کپســیات

وجود دارند که احتماالً در تحریک فرآیندهاي تـرمیمـی خاص در بدن 

نقش دارند.

 Kassie و همکاران (2012) کارآیی استفاده از خوراك مکمل شـده با 

فلفل قرمز تند را بر عملکرد تولید در جوجه هاي گوشتی مورد بررسـی 

قرار دارند. 300 جوجه یکروزه به پنج گروه 60 تایی تقسـیم شدند و به 

پنج تیمار شــــامل یک گروه کنترل فاقد هرگونه افزودنی و تیمارهاي 

دیگر به ترتیب حاوي 0,25، 0,5، 0,75 و 1% فلفل قرمز اختصــــاص 

یافتند. نتایج (P <0.05) افزایش بســـــیار قابل توجهی در وزن زنده، 

مصرف خوراك، بهبود ضریب تبدیل غذایی و درصد الشه نشان داد، اما 

. در جیره  تفاوت معنی داري در وزن امعا و احشاء خوراکی مشاهده نشد

هاي حاوي 0,75 و 1 درصد فلفل قرمز کاهش سطح کلســترول خون 

. می توان نتیجه گرفت که استفاده از یک مخلوط بصـورت  مشاهده شد

افزودنی در ســطح 0,75 و 1% در خوراك موجب افزایش عملکرد کلی 

جوجه و بهبود صفات خونی می شود. شاهوردي و همکاران (2013) به 

منظور تعیین اثر استفاده از این ترکیب آزمایشـات خود را با فلفل قرمز، 

فلفل سـیاه و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه هاي گوشــتی انجام دادند. 

جوجه ها با یک جیره پایه به عنوان جیره شاهد تغذیه شدند، و تیمارها 

شــامل 0,02% فلفل قرمز، 0,02% فلفل ســـیاه و با ترکیبی از این دو 

محصـــول بودند. مصـــرف خوراك، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل 

. کلسترول، تري گلیسـیرید، گلوکز خون و تیتر آنتی  غذایی برآورد شد

. نتایج این  بادي در برابر بیماري نیوکاســل مورد بررســـی قرار گرفت

محققین نیز نشــان داد که استفاده از فلفل قرمز و سیاه در جوجه هاي 

گوشتی وزن بدن، مصــرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی را بهبود می 

. عالوه بر این، استفاده از فلفل قرمز و سیاه باعث کاهش  بخشــــــــد

کلسترول، تري گلیسرید، غلظت گلوکز و نسبت هتروفیل به لنفوسیت 

در خون شد(P <0.05) بطور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از 

فلفل قرمز و سیاه به عنوان افزودنی خوراك در سـطح 1%موجب بهبود 

عملکرد کلی جوجه هاي گوشتی می شـود. در مطالعه قبلیKassie  و 

همکاران (2011) عملکرد جوجه هاي گوشــتی نژاد راس 308 تغذیه 

. چهار سـطح فلفل قرمز  شده با جیره هاي حاوي فلفل قرمز بررسی شد

(0,25، 0,50، 0,75 و 1,0%) به مدت شــش هفته به جیره پایه افزوده 

شد. نتایج نشـان داد که استفاده از فلفل قرمز در سطح %0,50، %0,75 

یک آلکالوئید مهم محسوب می شود.

تحقیقات ثابت کرده است که فلفل تنها گیاهی اسـت که آلکالوئیدهاي 

کپسایسـینوئید را تولید می کند، این ترکیبات مسـئول طعم تند فلفل 

می باشند. کپسایسـینوئیدها آلکالوئیدهایی هسـتند که بدلیل نقش هاي 

مهمی که در سیســتم عصــبی ایفا می کنند اهمیت زیادي در صنعت 

. مطالعات قبلی در مورد خواص فیتوشـیمیایی  داروسـازي دارند

کپسایسینوئیدها بسیاري از خواص بیوشیمیایی و دارویی این ترکیبات 

شامل خواص آنتی اکســیدانی، ضد التهابی، ضد آلرژیک و خواص ضد 

سرطان آنها را نشان داده است.

 Luqman و همکاران (2006) گـزارش کـردند که فلفل موثــرتــر از 

ویتامین  E پراکسیداسیون لیپیدي را مهار می کند.

کپسـایسـین می تواند موجب افزایش فعالیت آنزیم هاي پانکراس و روده، 

 . ترشح اسید صفراوي و افزایش وزن بدن در جوجه هاي گوشـتی شـود

تقریبا 85% کپسـایسـین از طریق انتشـار فعال (عمدتاً در روده) جذب 

می شود. 

طیور به دلیل عدم وجود گیرنده هاي خاص براي اتصال به کپسایسـین 

و یا عدم وجود گیرنده هاي حسـاس به کپسـایسـین قادر به تشـخیص 

طعم هاي تند نیستند(Szolcsangi، 1976 ). از سوي دیگر، کپسـایسـین 

موجب افزایش اشـتها می شــود بنابراین افزودن آن در جیره مرغهاي 

گوشتی، مصرف خوراك را تحت تأثیر قرار می دهد.

ترکیبات موثر فلفل قرمز عبارتند از:

کپسایسین، کپسانتین و کپسائیسین. 

مطالعات جدید صورت گرفته بر روي عملکرد طیور نشـــــــان داده که 

مجموعه اي از ترکیبات فعال فلفل قرمز داراي اثرات پیشگیري و درمان 

. همانطور که قبالً گفته شد کپسایسـین ترکیب  شیمیایی بیماري هستند

اصلی فعال مسـئول  طعم تند گونه هاي مختلف فلفل قرمز است ( Jancso  و  

همکاران، 1997) 

کپسایسـین به عنوان یک محرك انتهاي عصـب آوران داراي یک عمل 

حفاظتی در مخاط معده می باشد. Yoshioka و همکاران (2001) نشان 

دادند که فلفل قرمز سرشار از ویتامین C است که با کاهش اسـترس گرمایی 

تاثیر قابل توجهی در بهبود فرآیند تولید دارد. اگر چه به خوبی مشخص 

شده که عصـاره هاي گیاهی قابلیت هضـم خوراك را در جوجه هاي گوشتی 

بهبود می بخشند، Hernandez و همکاران (2004) گزارش کردند که 

این مواد تنها کمی بهبود عملکرد ایجاد کـردند و این تفاوت معنـی دار 

. کپسینوئیدها خانواده اي از ترکیبات آنالوگ کپسایسین هسـتند  نبود
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اثرات فلفل قرمز در عملکرد تولید و

وضعیت چربی خون جوجه های گوشتی



و 1,0% در جیره غذایی بهبود افزایش وزن بدن و ضـریب تبدیل غذایی 

را به همراه دارد. در عین حال ســـطوح 0,25%، 0,75% و 1,0% غلظت 

. از این داده ها می توان نتیجه گرفت  کل کلسترول خون را نیز کاهش داد

که اسـتفاده از فلفل قرمز به عنوان یک مکمل خوراکی در مقادیر معین، 

  Goncalves  .بهبود عملکرد بدن را در جوجه هاي گوشـتی به همراه دارد

و همکاران (2012) اثرات پودر فلفل قرمز برزیلی (BRPM) را بر کارکرد 

کبد و عملکرد جوجه هاي گوشتی مورد بررسی قرار دادند. در سـن 21 

روزگی جوجه هاي گوشتی تغذیه شـده با BRPM، سـطح آسـپارتات 

آمینوترانسفراز افزایش و سطح آالنین آمینوترانسـفراز کاهش یافت که 

همراه با فعالیت آنتی بیوتیکی بیشــــتر نســــبت به گروه شاهد بود 

(P<0.05) .استفاده از این مکمل با یا بدون آنتی بیوتیک موجب بهبود 

ضریب تبدیل خوراك در 43 روزگی شد. Puvača و همکاران (2015) 

آزمایشات گسـترده اي را براي بررسی اثر گیاهان دارویی مختلف مانند 

سـیر (.Allium sativum L)، فلفل سـیاه (Piper nigrum L.) و فلفل قرمز 

(.Capsicum annuum L) بر عملکرد تولیدي و پروفایل چربی خون 

در جوجه هاي گوشتی انجام دادند. تیمارهاي آزمایشی با جیره پایه مشابه 

گروه شاهد تغذیه شدند اما عالوه بر جیره پایه، سیر، فلفل سـیاه، فلفل 

قرمز و مخلوط آنها در مقادیر 0.5 و 1 درصد به خوراك آنها اضافه شـد. 

پرندگان تغذیه شده با دو سطح از فلفل قرمز از لحاظ آماري در مقایسه 

با گروه شاهد و تیمار هاي دیگر وزن بدن باالتري داشتند.  

باالترین سطح تري گلیســیرید، کلســترول کل و لیپوپروتئین هاي با 

چگالی پایین (LDL) در خون پرندگان گروه شاهد نسبت به تیمارها از 

. پایین ترین سطح آماري لیپوپروتئین با چگالی  نظر آماري متفاوت بود

باال (HDL) در گروه شاهد مشاهده شد.  Puvačaو همکاران (2015) 

به این نتیجه رسـیدند که پرندگان تغذیه شــده با جیره هاي حاوي افزودنی 

هاي دارویی بازدهی تولید و وضعیت چربی خون بهتري در مقایســه با 

گروه شاهد کسب کردند.

بر اسـاس داده هاي موجود و نتایج تحقیقات قبلی، می توان نتیجه گرفت 

که فلفل قرمز می تواند به طور گســــــترده اي در تغذیه جوجه هاي 

گوشـتی اسـتفاده شـود. کارآیی اسـتفاده از این افزودنی ها در طیور به 

. از اطالعات به دست آمده می توان نتیجه  عوامل بسیاري بسـتگی دارد

گرفت که گیاهانی مانند فلفل قـرمـز تند را مـی توان با موفقیت بـراي 

بهبود عملکرد تولیدي و کاهش کلسترول خون در تغذیه طیور استفاده 

. به طور کلی، اســتفاده از گیاهان با خواص دارویی در تغذیه طیور  کرد

اثرات مثبتی دارد، اما دانش استفاده از آنها در تغذیه طیور هنوز محدود 

و نیازمند تحقیقات بیشتر است. 

نتیجه گیری

Annuum L.
Capsicum
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کاهش استرس دوره حداکثر تولید

استمرار روند تولید حداکثر اقتصادي

جلوگیري از بروز اثرات جانبی ناشـی از کمبودهاي تغذیه اي در دوره حداکثر تولید نظیر 

فلجی، اختالل در کیفیت پوسته و نیز ناهنجاریهاي اسکلتی و ضعف عضـالنی و حفظ 

ذخایر گلیکوژن ماهیچه سینه

فراهم آوردن امکان دسترسی به اهداف پرورش دهنده از جمله تولید مطلوب و استمرار 

حداکثر تولید اقتصادي

کنسانتره 2/5% دو مرحله اي گلوبال ویژه تولید مرغ تخمگذار   







ارتقا مدیریت تغذیه اي

کاهش پروتئین خام جیره 

کاهش ازت دفعی

تامین اسیدهاي آمینه ضروري مانند لیزین، 

متیونین و ترئونین 

ایجاد تعادل مناسب آنیون کاتیون جیره مطابق با 

ســـــن گله و جلوگیري از بروز عوارض مهمی 

همچون خیسی بستر

فاقد هرگونه منابع پروتئین حیوانی

با بهترین یکنواختی در میکس

کنسانتره 2/5% دو مرحله اي غنی شده  
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"مرغ سبز"مرغ بدون آنتی بیوتیک یا  مرغی است که در طول دوره پرورش هیچ گونه هورمون، آنتی بیوتیک و داروي شـیمیایی دریافت نکرده و طی 

مراحل تولید تا عرضه 3 بار توسط بازرسین سازمان دامپزشکی کشور آزمایش می شود. 

 از مهمترین الزامات تولید مرغ سبز، عدم استفاده از آنتی بیوتیک ها در خوراك است؛ چگونه می توان بدون مصـــــرف آنتی بیوتیک ها دوره پرورش 

موفقی را پشت سر گذاشت؟

     اعمال راهکارهاي مدیریتی براي افزایش وضعیت سالمت گله 

     استفاده از مواد جایگزین آنتی بیوتیک در خوراك

مهمترین بخش در ارائه راهکارهاي مدیریتی مناسب براي پرورش مرغ سبز، مدیریت تغذیه است، 

با توجه به اینکه امروزه طیور گوشتی بر اساس بهبود ضریب تبدیل غذایی و سرعت رشد باال انتخاب می شوند، میزان مصرف خوراك یکی از فاکتورهاي مهم 

در تعیین کارآیی تغذیه محسوب می شود، مصرف مناسب خوراك به عوامل بسیاري بستگی دارد .

در شماره هاي آتی نشریه دانش دامپروري در این خصوص بیشتر بحث خواهد شد...

مرغ سبز



توجه به اصول             چرا و چگونه؟

حاج رسول نیلفروش
مشاور عالی مدیر عامل گروه 

تولیدي بازرگانی سپاهان دانه پارسیان

در مقاله قبلی اشارتاً به ضرورت و لزوم رعایت اصول G.M.P و تعریف این واژه و مختصري در خصوص تاریخچه پدیده استاندارد G.M.P مطالبی ارائه 

گردید. 

هم اینک ادامه موضوع موصوف.

همانطوري که قبالً اشاره شد استانداردها و مقررات G.M.P اصالتاً در خصوص تولید داروهاي درمانی بوده، لیکن شرکت سپاهان دانه پارسیان به عنوان یک 

مزیت تولیدي و ایجاد اعتماد و اطمینان در فرآیند تولید، این ضوابط و اصول را متناسب با شرایط تولید مکمل هاي دامی و طیوري، کنسـانتره و دان فراهم و 

عملیاتی نموده است.

/    22   /SDP’s Quarterly Journal of Poultry Science 

G.M.P

بخش دوم
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عناوین اصـول و ضـوابط G.M.P بالغ بر پنجاه عنوان کاري و عملیاتی 

میباشد که فهرست آنها در این بخش مطرح و در مورد شـرح هر عنوان 

در مقاالت آتی اشاراتی به عمل خواهد آمد.

1) آدرس و مشخصات کارخانه

2) محل تاسیس و دفتر مرکزي

3) تأسیسات، ابنیه و ساختارها

4) چینش و اسلوب داخل ساختمان و کارخانه

5) شرایط و ساختار خارجی ساختمان و کارگاه هاي تولید

6) محوطه و حواشی کارخانه و کارگاه ها

7) امکانات، تجهیزات و سرویسهاي عمومی و رفاهی

8) تهویه، سـالم سـازي هوا اعم از فیلتراسـیون و رعایت شــرایط 

زیست محیطی

9) تأسیسات بهداشتی و لوله کشیها و اتصاالت مربوطه

10) ساختار و طراحی لوله کشیها

11) سیستمهاي دفع فاضالب و سپتیکها

12) تأسیسـات برق، سیم کشـیها، پسـت ترانسـفورماتور و تابلوهاي 

مربوطه

13) سیستمهاي تأسیسات و ابنیه عمومی و بهداشتی

14) نظام گزینش و استخدام پرسنل

15) مشاوران و طراحان

16) نظام بررسی سالمت جسم و روح و روان پرسنل

17) سیستمهاي کنترل بهداشت و شرایط امنیت زیستی

18) پوشاك افراد مرتبط با تولید در خارج و داخل محیط کار

19) ایمنی- فنی و برنامههاي مربوطه

20) واحد آموزش و آموزشهاي تکمیلی در حین کار

21) انبارها اعم از ساختار، امکانات و برنامهها

22) شرایط و ضوابط نگهداري مواد اولیه 

23) آزمایشگاهها- قرنطینه

24) پایداري مواد مؤثره و تاریخ انقضاي مصرف

25) تفکیک مناطق تولید و طبقه بندي اماکن از لحاظ میزان آلودگی 

26) بازرسی و کنترل امور داخلی مجتمع

27) ساخت محصوالت سفارشی

28) بسته بندي محصوالت

29) تکنولوژي و ساختار دستگاهها، مکانیزمها و ماشین آالت 

G.M.P 30) الزامات مواد اولیه مصرفی براساس اصول

Q.M(31 مدیریت کیفیت و Q.C  کنترل کیفیت

32) نظارت و کنترلهاي فرآیند تولید محصوالت

33) ثبت و مستند سازي فرآیند تولید در کلیه مراحل

34) معتبر سازي و اعتماد سازي

35) بخشهاي مختلف اصـول ( (G.M.P 1-35 بخش جامدات/ 35-2) 

بخش نیمه جامدات شامل کرمها، پمادها، ژلها/3-35) بخش مایعات)

36) تولیدات مواد و محصوالت استریل

37) تولیدات و محصوالت مواد بیولوژیک از قبیل واکسنها

38) اصول و ضوابط تولیدات مواد غذایی و مکملهاي درمانی

39) اصول بارگیري، حمل و نقل و پخش محصوالت

40) اصـول و ضــوابط حمل و نقل و عوارض جوي و جغرافیایی و نکات 

مهم در امر تخلیه محموالت 

*توضـیح اینکه اصـول نظام اسـتانداردهاي G.M.P در مقاالت آتی به 

استحضار خواهد رسید.

G.M.P اصول و ضوابط
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ارتباط شگفت انگیز طول تلومرها 

با سرعت پیر شدن سلول ها...

مهشید ابراهیم نژاد
دانشجوي دکتري تخصصی فیزیولوژي دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 یکی از عوامل مهم ژنتیکی که بر پیر شدن سلول ها و طول عمر تأثیر می گذارد، کوتاه شدن طول تلومرها در گذر زمان اسـت. تلومرها یا "کالهک هاي 

انتهایی" که به عنوان محافظ براي کروموزوم ها عمل می کنند در حفظ ســالمت و عملکرد DNA  نقش دارند. متاســـفانه، این کالهک هاي انتهایی 

محافظ، با هر بار فرآیند تقســیم سلولی کوتاه و کوتاه تر می شوند تا اینکه در نهایت دیگر قادر به محافظت از DNA در برابر آسیب ها و جهش ها نیســتند، در این هنگام 

است که ما پیر می شویم!

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه منجر به کشف راههایی براي افزایش طول این تلومرها شده که نه تنها به دانشمندان اجازه افزایش تعداد سلول ها 

. نتایج این تحقیقات بصــورت  براي آزمودن اثرات داروها و معالجه بیماري ها را می دهد، بلکه می تواند راه حلی براي زندگی طوالنی تر و سالم تر باشد

آنالین در مجله  FASEB  منتشـر می شود. امید می رود که این یافته ها در پیشـگیري یا به تأخیر انداختن ابتال به بیماري هاي وابسـته به سن و همچنین 

برخی از بیماري هاي ژنتیکی که باعث تخریب تلومرها می شوند مؤثر باشند.
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در داخل هســته سلول، ژن هاي ما همراه مولکولهاي دو رشته اي پیچ 

خورده DNA به نام کـروموزوم قــرار دارند. در انتهاي کــروموزوم ها 

امتدادهايDNA   به نام "تلومـر" قـرار دارند که حفاظت از اطالعات 

ژنتیکی، تقســـیم سلولی و برخی از اسرار مرتبط با پیري و سرطان بر 

عهده آنهاست! 

با هر بار انجام فرآیند تقسیم سلولی در بدن تلومرها کوتاه تر می شوند، 

آنزیم تلومراز باعث اضافه شدن بازها به انتهاهاي تلومري می شود، این 

آنزیم در سلول هاي جوان، باعث محافظت تلومرها از کوتاه شدن بیش 

. اما از آنجا که تلومراز کافی براي تقســـــیم هاي مکرر  از حد می شود

سلولی وجود ندارد تلومرها کوتاه و کوتاه تر می شـوند و سـرانجام روند 

پیر شدن سلول ها آغاز می شود.

ارتباط تلومرها و سرطان

 . هنگامی که یک سلول شروع به سرطانی شدن می کند، تقسیم هاي سلولی در آن افزایش می یابد و بنابراین طول تلومرهاي آن بسـیار کوتاه می شود

. اغلب اوقات، سلولها با ساخت بیشــــتر آنزیم تلومراز مانع کوتاه شدن تلومرها می  کوتاه شدن بیش از حد تلومرها ممکن است باعث مرگ سلول شود

. اندازه گیري میزان تلومراز یکی از راه هاي تشـخیص سرطان است، اگر دانشـمندان بتوانند این آنزیم ها را متوقف کنند می توانند با پیر کردن و  شوند

کشتن سلول هاي سرطانی با آنها مبارزه کنند. البته این روش خطراتی نیز بهمراه دارد؛ مسـدود کردن تلومرازها ممکن است موجب ناباروري و اختالل 

در ترمیم زخم ها شوند و تولید سلول هاي خونی و سلول هاي سیستم ایمنی بدن با مشکل مواجه شود.

تلومرها با طول عمر نیز ارتباط دارند. در میان افراد باالي 60 ســــال، احتمال مرگ ناشــــی از بیماري هاي قلبی و بیماري هاي عفونی در افرادي با 

تلومرهاي کوتاهتر بترتیب تا سه و هشت برابر بیشتر است.

البته هنوز مشخص نیست که آیا تلومرهاي کوتاهتر فقط یک عالمت پیري هستند- مانند موي سفید- یا در واقع خود، عامل پیر شدن هستند.

ارتباط تلومرها و پیری

با افزایش سن، طول تلومرها کاهش می یابد
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سن کرونولوژیکی (سن شناسنامه اي): 

عوامل مخاطره آمیز با گذشت زمان افزایش می یابد.

گلیکاسیون اتصال غیر آنزیمی قند گلوکز به پروتئین ها،

که باعث تغییر شکل پروتئین ها شده و آنها را از شکل

 عملکردي خود خارج می کند.

استرس اکسیداتیو

    آسیب اکسیداتیو DNA ،پروتئین ها و لیپیدها

کوتاه شدن تلومرها با گذشت زمان طول تلومـر در 

کروموزوم ها کوتاه تر می شود که نقش مؤثري در روند

پیر شدن سلول ها ایفا می کند.



استفاده از تلومراز براي "جاودانگی" سلول هاي انســـــانی می تواند ما را قادر به تولید انبوهی از سلول ها براي پیوند سازد، از جمله سلول هاي تولید کننده 

انسولین براي درمان دیابت، سلول هاي عضالنی براي درمان دیستروفی عضالنی، سلول هاي غضـروف براي انواع خاصی از التهاب مفاصل و سلول هاي 

. همچنین تولید نامحدود سلول هاي طبیعی انسـان در آزمایشـگاه می تواند کمک شایانی به آزمون  پوست براي درمان سوختگی هاي شدید و زخم ها

داروهاي جدید و ژن درمانی کند.

( بخش هایی از  نتایج یک مطالعه نشان داده که تغییر در رژیم غذایی، ورزش، کنترل استرس و حمایت هاي اجتماعی می تواند موجب افزایش طول تلومرها 

کروموزوم ها که فرآیند پیري را تحت تاثیر قرارمی دهند) شود.

براي این کشف مهم، دکتر  Blau  و همکارانش  mRNA اصالح شده با  TERT( آنزیمی که با افزایش کپی برداري از روي توالی  DNA طول تلومر 

را افزایش می دهد) را به چهار گروه از سلول ها اضافه کردند. گروه اول mRNA اصالح شده با TERTدریافت کردند و سه گروه دیگر گروه هاي شاهد 

بودند که mRNA  با فرم غیر فعال  TERTبه آنها اضافه شده بود.

. گروه اول همچنین  تلومرهاي گروه اول به سرعت طی یک دوره چند روزه افزایش طول یافتند، در حالی که طول تلومرها در سه گروه شـاهد ثابت ماند

. این آزمایش بر روي سلول هایی مانند فیبروبالست ها  و میوبالست ها صورت گرفت و در حال حاضر بر  قادر به انجام تقسـیمات سلولی بیشــتري بود

. نتایج این تحقیق نشـان داده که با افزایش ظرفیت تقســیم پذیري سلول ها می توان طول عمر آنها را  روي سلول هاي بنیادي در حال انجام می باشد

افزایش داد. سرعت افزایش طول تلومرها با mRNA اصالح شده بسیار شگفت آور است ممکن است که این کشف نتواند براي همیشـه ما را جوان نگه 

دارد، اما به جرأت یک "تغییر دهنده قواعد بازي" است! مدت طوالنی بود که زیســت شناسان حدس زده بودند  راز افزایش طول عمر در افزایش طول 

تلومرها نهفته است. هلن بلو و همکاران اکنون این راز را افشا کرده اند!

تغییر شیوه زندگی می تواند طول تلومرها (معیار اندازه گیری پیری در سلول ها) را تغییر دهد
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نقش اسیدهای آمینه بازی بر سیستم ایمنی

محمدعلی عباسی
دانشجوي دکتراي تخصصی تغذیه طیور

 دانشگاه تهران

کمبود پروتئین جیره (سوءتغذیه پروتئین) یا آمینواسیدها اثرات مخرب طوالنی مدتی بر سیستم ایمنی میگذارند و حساسیت حیوانات و انسان ها را به 

بیماري هاي عفونی افزایش می دهند (Li  و همکاران، 2007). در 15 سال گذشته، مکانیسم هاي سلولی و مولکولی بنیادي براي کشف این اثرات آغاز 

شده است ( Li و همکاران، 2007). یافته هاي حاصل از مطالعات جدید نقش مهم اسیدهاي آمینه در واکنش هاي ایمنی را از طریق 1) فعالسـازي لنفوسیت هاي 

T ، لنفوسیت هايB  ، سلول هاي کشــنده طبیعی و ماکروفاژها، 2) تنظیم بیان ژن و تکثیر لنفوسیت ها، 3) تولید آنتی بادي ها، سیتوکین ها و دیگر 

. مواد سیتوتوکسیک، نمایان ساخته است ( Li و همکاران، 2007)

مطالعات جدید بیان کننده آن اسـت که کمبود پروتئین جیره، غلظت اغلب اســیدهاي آمینه را در پالســما کاهش داده ( Wu و همکاران، 1999) و 
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سیستم ایمنی را به خطر می اندازد. بنابراین عالقه زیادي براي یافتن نقش اسیدهاي آمینه در وظایف سیستم ایمنی پسـتانداران، پرندگان، ماهی ها و 

دیگر گونه ها وجود دارد (Calder، 2006؛ Grimble، 2006؛  Kim و همکاران، 2007). به هرحال در سال هاي اخیر، مکانیســـم هاي سلولی و مولکولی 

. بنیادي براي کشف این اثرات آغاز شده است (Calder، 2006؛ Field، 2002؛ Newsholme و همکاران، 2003)

نقش آمینواسیدها بر سیستم ایمنی

آرژنين، سيترولين و اورنيتين

آرژنین به عنوان یک ماده ضـــــروري، تقریباً در همه ســـــلول ها از 

سیترولین، سنتز می شـود (Wuو همکارن، 1998). روده کوچک اغلب 

پســتانداران به جز گرب هها و سمورها، توانایی سنتز سیترولین را از گلوتامین، 

گلوتامات و پرولین دارد (Wu، 1998). غلظت پالسمایی آرژنین و سیترولین به 

طور مشــخص در مواردي مانند سؤتغذیه، روزه گرفتن، فشــار روحی، 

جراحت ناشی از سوختگی، التهاب، مســمومیت عفونی (طب) و پیوند 

کبد، کاهش م ییابد (Bansalو همکاران، 2003). در این شرایط، آرژنین 

اغلب از طریق جیره غذایی براي ایجاد باالنس نیتروژن و سالمتی حیوانات 

. و انسان ها، تأمین می شود ( Flynn و همکاران، 2002)

به دلیل دو قطبی بودن غشاء سلولی، آرژنین به عنوان یک عامل واسطه 

براي انتقال انســـــولین، هورمون رشد، پروالکتین و فاکتور رشد  شبه 

انســــولین 1 عمل می نماید ( Newsholme و همکاران، 2005). این 

هورمون ها می توانند واسطه عمل آرژنین بر سیستم ایمنی، از مسـیري 

مستقل از  NO( نیتریک اکسید) شوند.

تحقیقات بیشـتر در دهه گذشته ثابت نموده که، سنتز NO به وسیله ي  

 NOسنتاز(iNOS) در نوتروفیل ها و ماکروفاژها، یک مکانیسم ضروري 
بر علیه ویروس ها، باکتري ها، قارچ ها، ســـلول هاي بدخیم، پروتوزوآي 

داخل سلولی و انگل ها در پســــتانداران، پرندگان، حیوانات خاکزي و 

مهره دارن کوچک و بی مهرگان اســـت (Bronte  و همکاران، 2005).  

 iNOSدر لوکوســیت ها در واکنش به IFNγ  و لیپوپلی ســـاکاریدها 
(LPS) ایجاد می شود، و  NOیک نقش مهم در ایمنی ذاتی و اکتسـابی 

ایفا مـی نماید ( Bogdan و همکاران، 2000). بنابـراین تولید NO  به 

وسیله ي  iNOS داراي بیشــترین رابطه با ایمنی است. زیرا آرژنیناز و 

 iNOSبراي بدست آوردن آرژنین، به عنوان یک پیش ماده مشــترك، 
. بنابــراین تنظیم بیان آرژیناز و فعالیت آن یک نقش  رقابت مــی کنند

Kepka-) به وسیله ي لوکوسـیت ها، ایفا می نمایدNO حیاتی در تولید

.  Lenhart و همکاران، 2000)
تعدادي از مطالعات حیوانی بیان کرد هاند، آرژنین، براي توسـعه لنفوسـی تها 

نیاز است و مکمل آرژنین جیره سیســــــــتم ایمنی را در رقابت هاي    

مختلف ایمونولوژیکـی تقویت مــی کند (Calder و همکاران، 2004 ؛ 

. Field و همکاران، 2000)

دریافت ناکافی آرژنین (0/3 درصــد آرژنین جیره)، ســـنتز NO را به 

وســـــیله ي ترکیب  NOSو iNOS، در موش هاي جوان کاهش داده 

( Wuو همکاران، 1999) و واکنش هاي ایمنی جوجه هاي در حال رشد 

را ناکارآمد می نماید ( Konashi و همکاران، 2000). 

)، در حیوانات با جراحت ســـوختگی،  مکمل آرژنین (1 درصــد جیره

التهاب مرگ آور صــفاق یا جراحات روده اي، ســبب کاهش جابه جایی 

باکتري ها شده، و همچنین فعالیت ضد باکتریایی فاگوسیت هاي میزبان 

و در پی آن، بقاي میزبان را افـزیش مـی دهد (Abumrad  و همکاران، 

2004). ب هعالوه، مکمل 0/83 درصد آرژنین در جیره خو كهاي آبسـتن، 

وضعیت سیستم ایمنی را تقویت، و بیماري و مرگ و میر را در واکنش به 

. پاتوژن هاي عفونی، کاهش می دهد ( Kimو همکاران، 2007)

پالســـماي خون حاوي ســـطوح باالیی از گلیکوپروتئین هاي غنی از 

 . هیسـتیدین است که برخی از واکنش هاي زیسـتی را تنظیم می نماید

این واکنش ها شامل اتصــال و جابه جایی سلولی، فعالســازي ضمائم و 

فاگوسـیتوز ســلول هاي مرده می باشــد ( Jones و همکاران، 2005). 

هم چنین یک وظیفه ایمونولوژیکی مهم هیســتیدین، به فعال سازي 

هیستیدین دکربوکسیالز است که براي تولید هیستامین، به عنوان یک 

واسطه اصلی در واکنش هاي التهابی، ایفاي نقش م ینماید (Tanaka و 

. همکاران، 2006)

سابقاً عقیده بر این بود که تنها برخی از سلول ها، به خصوص بازوفیل ها، 

می توانند هیستامین را در واکنش به تحریکات مختلف آزاد نمایند.

مطالعات نوین بیان گر آن هستند که بسیاري از بافت ها و انواع مختلفی 

از سلو لها شامل سلو لهاي پیشـرو هماتوپوئتیک ، ماکروفاژها، پالک تها، 

سلو لهاي دندرتیک و لنفوسیت هاي T، آنزیم هیستیدی ندکربوکسـیالز 

. را براي سنتز هیستامین بیان نمایند ( Dyو همکاران، 2004)

هیســـــتامین وظایف فیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی مختلفی را توسط 

 . فعال سازي گیرنده هاي متنوع خود بر سلول هاي هدف، تنظیم می کند

یافت هها بیا نگر آن هسـتند که بسـیاري از سلو لها (سلو لهاي هماتوپوئتیک 

سیستم عصبی مرکزي و محیطی، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها، سلول هاي 

هيستيدين
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سلول هاي پستان، لنفوسیت هاي T و سلول هاي دندرتیک)، گیرنده 4 

هیســتامین (H4R) را که نقش مهمی جهت عملکرد لوکوسیت ها در 

التهاب هماتوپوئیسـیز  دارد، را بیان می کنند ( Tanakaو همکاران، 

2006). به عالوه هیسـتامین واسطه ي اجتماع پالکت ها است و فعالیت 

سـلولی  Th2را از طریق کاهش  IL-12و افزایش تولید  IL-10افزایش 

. می دهد ( Dyو همکاران، 2004)

تعداد کمی از مطالعات، نقشی مؤثر براي هیسـتیدین خوراکی بر عملکرد 

سیستم ایمنی حیوانات بیان می کنند. با این وجود، کمبود هیستیدین در جیره 

سبب کاهش غلظت پالسـمایی پروتئین هایی مانند گلیکوپروتئین هاي 

غنی از هیسـتیدین م یشود ( Jones و همکاران، 2005). دریافت ناکافی 

هیستیدین در جیره، واکنش هاي ایمنی را در جوجه ها کاهش می دهد 

که این کمبود به وسیله افزودن مقادیر هیستیدین در جیره، برطرف م یگردد 

. ( Konashiو همکاران، 2000)

مطالعات بیان می کنند که، کمبود لیزین در جیره، ســـنتز پروتئین ها 

(مانند سیتوکین ها) و تکثیر لنفوسیت ها را محدود نموده و واکنش هاي 

ایمنی را در جوجه ها تضعیف، و در نتیجه بیماري و مرگ  و میر ناشی از

 عفونت را افـزایش مـی دهد (Kidd   وهمکاران، 1997و  Konashiو 

همکاران، 2000). همچنین چن و همکاران (2003) بیان می کنند که، 

دریافت ناکافی لیزین، واکنش هاي آنتی بادي و ایمنی ســلولی را در 

. جوجه ها کاهش می دهد ( Chenو همکاران، 2003)

با توجه به نقش آرژنین در سیسـتم هاي  انتقال سلولی، حضــور مقادیر 

باالي لیزین خارج سلولی، می تواند ورود آرژنین به لوکوسیت ها و سنتز 

 NOرا تنظیم نماید ( Wuو همکاران، 2002). افـزایش غلظت خارج 

سلولی لیزین (0/3-2 میلی مول) غلظت آرژنین داخل سـلولی و سـنتز 

 NOرا در ماکــروفاژهاي فعال کاهش مــی دهد (Closs  و همکاران، 

2000). لذا امروزه، از اثر تضـــاد بین لیزین و آرژنین، براي درمان مؤثر 

عفونت هاي غشـایی حاصل از ویروس تب خال بهره برداري می نماید 

(Griffith  و همکارن، 1978). مطالعات بیان گر آن است که اسـتفاده 

از لیـزین به مقدار 0/8-1گــرم در روز، در طول مدت عفونت، مقاومت 

ویروس را کاهش داده و دوره بیماري را کوتاه و نتایج بالینی حاصــله را 

بهبود می بخشـد (Griffith  و همکارن، 1978). این بهبود از طریق 

کاهش انتقال آرژنین به داخل ویـروس و جلوگیــري از فعالیت آرژیناز 

توسط لیزین و در نتیجه کاهش پلی آمین ها براي رشـد ویروس حاصـل 

. می گردد (Griffith  و همکارن، 1981)

ليزين



نقش های فیزیولوژیک چشم پرندگان
در ادراک نور و پاسخ های آنها به دوره های روشنایی

. چشـم به محرك هاي نوري و دوره هاي روشنایی محیط  چشم یک اندام حسی حیاتی تحت تنظیم نورواندوکرین است که باعث بینایی پرنده می شود

. آگاهی از نقش هاي فیزیولوژیکی چشم در پرندگان  . اثرات تحریک نوري بواسطه بخش هاي مختلف چشم ایجاد می شود پرورش پرنده پاسخ می دهد

در مدیریت پرورش طیور براي بهبود تولید و متعاقباً، بهره وري اقتصادي در آنها اهمیت دارد.

چشـــم پرندگان به تحریک نوري و طول دوره روشنایی (فتوپریود) پاسخ می دهد و این پاسخ می تواند براي تولیدات تجاري طیور از جمله تخم مرغ و 

گوشت، و همچنین براي بهبود رفاه پرندگان مورد استفاده قرار گیرد.
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ساختار و عملکرد چشم ها در پرندگان گسـترده و در عین حال پیچیده 

است. چشـــم ها نور را پردازش و به کدهاي شیمیایی تبدیل می کنند 

. اجزاي چشــم بصـــورت  این کدها توسط مغز رمز گشــایی می شود

هماهنگ با یکدیگـر بــراي انجام وظایف خود عمل مــی کنند بعنوان 

مثال: انکســــار، انقباض، اتســــاع و واکنش هاي شیمیایی به تبدیل 

الگوهاي نوري( Zhuو همکاران؛ 2012) درك اشیاء در فضــــا و زمان 

توسط موجودات زنده با محیط بصـــــري آنها ارتباط دارد( Lisneyو 

همکاران؛ 2011). پـرندگان اطالعات بینایـی را از طـریق رفتار پویش 

جمع آوري می کنند تا بتوانند تصـمیمات مربوط به بقاي خود را اتخاذ 

کنند؛ به عنوان مثال، تشخیص شکارچیان و پیدا کردن غذا. 

سیسـتم بینایی پرندگان به میزان باالیی در عملکرد بینایی ناهمگن است. 

برخی بخش ها سطوح باالتري از وضوح بصــري و تشــخیص حرکتی 

(تخصص شبکیه) نسبت به سایر بخش ها( شبکیه محیطی و نقاط کور) 

دارند(Fernández؛ 2012). قابلیت هاي حســــی پرندگان، از جمله 

. حیوانات  بینایی، توسط فرآیند اهلی سازي تحت تاثیر قرار گرفته است

به سوي صفات مورد نظر انســـــان اهلی شده اند، از جمله تولید غذا و 

رفتار مشـترك، و حسـاسیت نوري چشــم ها در گونه هاي اهلی تغییر 

. یافته است( Rothو همکاران؛ 2013)

طول روز و شدت نور معموالً مواردي هســـــتند که در محیط پرورش 

جوجه هاي گوشتی مورد توجه قرار می گیرند، هر دو عامل، ریتم شبانه 

روزي را تحت تأثیر قرار می دهند هرچند اثبات شده شـدت نور به 

عنوان مهمترین عامل مؤثر بر رفتار و سالمت جوجه هاي گوشـتی 

.  Sinkalu  و همکاران  می باشــد(Blatchford  و همکاران؛ 2012)

(2014) نشـــان دادند که روشنایی مداوم ممکن است موجب افزایش 

دماي محیط و به تبع آن افزایش تولید اکســــیژن فعال در اثر افزایش 

واکنش هاي شیمیایی در بدن شود. 

هدف این مطالعه بررسی اهمیت نقش فیزیولوژیک چشـم ها در پرندگان 

در دریافت نور و پاسخ به روشنایی می باشد.

رشته هاي عصبی چشم از سیلیاري و گانگلیون هاي تریگوپاالتین، گانگلیون 

سمپاتیک گردنی و آکسون هاي حسی سه قلو حسی منشأ می گیرد.

مسیرهاي سمپاتیک و پاراسمپاتیک هومئوستازي چشم را تنظیم می کنند.

منطقه پري اپتیک یک محل مهم براي اجتماع ورود اعصـاب حســی و 

. عالوه بر این، اتصاالت برجسـته بین ناحیه  خروج اعصاب حرکتی است

پري اپتیک و ماده خاکستري دور قناتی یک گره تشـکیل می دهند که 

توسط هورمون هاي استروئیدي تنظیم می شود. این گره، اعصــاب آوران 

حسی را دریافت و اعصـاب وابران را به ساقه مغز و نخاع می فرستد که موجب 

. فعال شدن رفتارهاي جنسی در نرها می شود( Ballaو همکاران؛ 2004)

در جوجه ها، یک سري مکانیسم عصـبی وابسـته به تاج وجود دارد که نقش 

مهمی در هماهنگی بخش هاي مرکزي و محیطی سیستم عصبی حسی ایفا 

. می ���   (Grocott و همکاران؛ 2011)

کنترل نورواندوکرین

بینایی در پرندگان
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قرنیه جزء اصلی انکسـاري چشـم است و به عنوان یک سد براي محیط 

. هنگامی که جوجه ها در طول دوره رشد در معرض  خارجی عمل می کند

نور ثابت قرار داشته باشند قرنیه پهن تر و سبک تر می شـود، و بخش هاي 

جلویی آن نســــــبت به جوجه هایی که در معرض دوره هاي متناوب 

تاریکی و روشــنایی قرار داشــته اند کم عمق تر و ســطحی تر خواهد 

. بود( Wahlو همکاران؛ 2011)

مشیمیه منبعی از فاکتورهاي رشد است که می تواند بر روي بافت هاي 

مجاور عمل کند. محرك هاي بینایی می تواند موجب تغییر در بیان ژن ها 

. مشیمیه در پاسخ به محرك هاي بینایی  و ضخیم شدن مشیمیه شوند

. فعالیت رتین آلدئید  عوامل تنظیم کننده رشد صلبیه را ترشح می کند

دهیدروژناز-2 و سنتز اسید رتینوئیک بازآرایی صـلبیه را تنظیم می کند. 

بســیاري از فرآیندهاي بینایی نشــان دهنده نوسانات روزانه است که 

موجب بهبود عملکرد شبکیه در شرایط مختلف روشنایی محیط می شود.

تمرکز زدائی محیطی و تطابق بصــــري با اندازه مردمک براي نفوذ در 

کیفیت تصویر شبکیه و احتماال رشد چشـم اثر متقابل دارند( Ostrinو 

همکاران؛ 2011). در سـطح ســلولی، از بین بردن برنامه ریزي شــده 

هســته و سایر اندامک هاي پراکنش نور از سلول هاي واقع در فضــاي 

مردمک به طور مســتقیم منجر به شفافیت بافت می شود (Bassnett  و 

همکاران؛ 2011). قدرت شکست یک عدسی تا حد زیادي توسط انحناي 

. این خصـوصیات  سطح آن و ضریب شکست محیط آن تعیین می شود

همچنین می توانند براي کنترل وضوح کانون عدسی و بنابراین کیفیت 

. یکی از موثر ترین راهها براي انجام این  تصویر مورد استفاده قرار گیرند

. با تغییر کانون چشـم، تغییرات حاصل  کار استفاده از شاخص شیب است

 . از تقابل مخروطی با تغییرات در رنگ و روشنایی همراه هســـــــتند

تغییرات در انکسـار عمدتا بدلیل تغییرات در طول چشــم هســتند، با 

تغییر رنگ تغییرات بسـیار بیشـتري در طول چشــم ایجاد می شود تا 

. تغییر روشنایی(Rucker  و همکاران؛ 2012)

نور طول موج هاي مختلف اثرات تحریکی متفاوتی بر روي شبکیه دارد 

و می تواند موجب تغییرات رفتاري و اثر بر رشـد و نمو جوجه ها شــود. 

پرندگان رنگدانه هاي بینایی حساس به اشعه ماوراء بنفش با حداکثر حساسیت 

حدود 373-360 نانومتر (حســــــاس به ماوراء بنفش) و 402-426 

نانومتر(حساس به نور بنفش) دارند.

تحریک نوري فتورسپتورهاي شبکیه، که حسـاس به نور سبز هسـتند، 

احتماالً موجب مهار فعالیت تولید مثلی در پرندگان می شـود، در حالی 

که تحریک بیشــتر فتورسپتورهاي شبکیه، که حســـاس به نور قرمز 

هستند موجب تشدید فعالیت تولید مثلی می شود. 

این یافته ها نشــان می دهد که تحریک نوري شبکیه، عامل کلیدي در 

تعیین موفقیت تولید مثل در مرغ هاي مادر گوشتی است.

فتوشیمی بینایی در تمام چشــم ها از طریق یک اوپســین و ایزومري 

شدن یک رتینوئید از 11-سیس به وضعیت تمام ترانس صورت می گیرد. 

با این حال اوپسـین ها، با چندین G  پروتئین مختلف همراه هسـتند، 

دو قطبی شدن و بدون قطب کردن موجب تغییرات رسانایی در غشـاي 

گیرنده نوري می شود.

جذب یک ذره نور توسط رنگدانه اوپسـین باعث ایزومر شدن کروموفور 

رتین آلدئید می شود. تجدید حســـــــاسیت به نور در نتیجه رنگدانه 

اوپســـین نیازمند باز ایزومري شیمیایی کروموفور رنگبري شده است. 

عالوه بر این، ســلول هاي گانگلیونی شـــبکیه که بیان کننده رنگدانه 

مالنوپسین هستند حساسیت ذاتی به نور نشان می دهند. 

هورمون هاي تیروئید با مهار بیان فاکتورهاي رونویسی غالب در نزدیک 

بینی موجب تحریک بلوغ در گیرنده هاي شبکیه چشــم پرندگان می شوند. 

طی رشد شبکیه، وضعیت سلول گیرنده نوري قبل از بلوغ طوالنی می شـود، 

که مسـتلزم بیان اوپســین ها و انتقال نور است. دوپامین یکی از انتقال 

اثرات محرک های نوری بر روی

نقش گیرنده های نوری شبکیه دراجزای چشم

ادراک نوری چشم ها
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دهنده هاي عصـبی شبکیه است که در سیگنال هاي آبشــاري کنترل 

کننده رشد چشــــم از طریق بینایی نقش دارد. در ابتدا، کاهش سطح 

دوپامین شبکیه در چشم هاي کم بینا ( 'نزدیک بینی') و یا عدسی هاي 

منفی (عدسی هاي القا کننده نزدیک بینی) مشاهده می شود.

شـبیه ســازي ســطوح باالي دوپامین شــبکیه با اســتفاده از تزریق 

آگونیســت دوپامین داخل زجاجیه چشـــم می تواند مانع رشد هر دو 

(نزدیک بینی و نزدیک بینی ناشی از عدسی ها) گردد. 

اپیتلیوم رنگدانه شبکیه تشکیل یک تک الیه از سلولهاي مکعبی شکل 

می دهد که از لحاظ رأسی با ماتریکس گیرنده نوري درونی، بخش هاي 

بیرونی سلول هاي گیرنده نوري و از لحاظ بنیادي با غشاء پایه بروك اثر 

متقابل دارد.

این ساختار به شدت قطبی توسط اسکلت سـلولی سـلول هاي فردي و 

اثرات متقابل آنها در مجموعه هاي اتصاالت بازولترال تثبیت کننده این 

ساختار اپی تلیال محافظت می شوند. 

یک چارچوب هیالورونیک خارج سـلولی این سـلول ها را از هم جدا می کند، 

در حالی که پـروتئین هاي محلول ماتـریکس گیـرنده نوري داخلـی با 

رتینوئیدهاي چرخه بینایی، اسـیدهاي چرب و سـایر مولکولهاي میان 

. در ماتریکس گیرنده نوري داخلی، رتینوئیدها و  آنها در ارتباط می باشــد

اسیدهاي چرب توسط پروتئین متصل به رتینوئید انتقال داده می شوند.

بسیاري از گونه هاي بی مهره و مهره داران دید رنگی دارند، که، توانایی 

تفاوت قائل شدن میان اشـیاء را بر اسـاس طول موج نور سـاطع شـده، 

فارغ از شــــدت نور به آنها می دهد. این توانایی نیازمند حداقل دو نوع 

گیرنده نوري با طیفی متفاوت از میزان حســــــاسیت می باشد و این 

فرآیند اغلب توسط یک ترکیب متشـــکل از چندین نوع گیرنده نوري 

. تالش براي درك مکانیســم هاي گیرنده نوري  میانجی گري می شود

توسط پاسخ به نور میانجی گري می شود، که موجب کشف آرایش قابل 

. در  توجهی از خانواده گیـرنده هاي نوري رنگدانه نوري مختلف گـردید

مهره داران غیر پسـتاندار، گیرنده هاي نوري تخصـص یافته درون غده 

 . پینه آل، بخش هاي عمقی مغز و در مالنوفورهاي پوسـتی قرار گرفته اند

بررسی ارتباط بین گیرنده های نوری

و بینایی رنگ در چشم پرندگان

دو نوع گیرنده نوري در پرندگان وجود دارد:

. مخروط ها ساختارهایی با شـکل قوي و مخروطی  مخروطی و میله اي

شکل هسـتند، اجســام سلولی ، بصــورت مرتب در یک ریف ساده زیر 

غشاي منحصـر کننده بیرونی هسـتند. بخش هاي درونی و بیرونی آنها 

به فضاي زیر شبکیه به سمت اپیتلیوم رنگدانه بسـط داده شده اند و در 

حفره هاي شبکیه متمرکز شده و الیه هاي بدنه هاي سلولی در سـتون هاي 

مورب زیر غشاء خارجی قرار گرفته اند.

در مقابل، ساختارهاي میله اي باریک و میله مانند هســـتند که ناحیه 

میان مخروط هاي بزرگتر در فضـــاي زیر شبکیه قرار دارند و به سمت 

. اجسام سلولهاي میله اي  سلول هاي اپی تلیوم رنگدانه کشیده شده اند

باقی مانده الیه خارجی هسـته در زیر اجســام سلول هاي مخروطی را 

تشکیل می دهند.

بســــیاري از انواع گیرنده هاي مخروطی، به طول موج خاصی حســــاس 

هستند(سوزوکی و همکاران، 2013). تفاوت در چگالی و توزیع گیرنده هاي 

نوري منجـر به غیـر یکنواختــی در دریافت و درك رنگ ها از طــریق 

. تداخل گیرنده هاي نوري مخروطی با چگالی باال در  شـبکیه می شـود

نواحی شبکیه، با تراکم باالیی از سلول هاي گانگلیونی،  موجب افزایش 

قدرت تمایز در بینایی می شود.

به نظر می رســــد در گیرنده هاي مورد نظر ســــیگنال هاي رنگ با 

حسـاسیت بینایی در ارتباط باشند. تغییر دید حســاس به بنفش (نوع 

 (Vبه حساس به ماوراء بنفش (U- نوع) در پرندگان با تعداد باالي رنگهایی با 

فراوانـی بازتاب موج کوتاه (ماوراء بنفش / آبـی) (بدلیل درك بهتـر این 

رنگ ها توسط دید نوع  ( Uارتباط دارد. 

گیرنده هاي سلول هاي مخروطی و میله اي در شبکیه چشـــــم مهره 

داران داراي رنگدانه هاي بینایی تشـکیل شده از پروتئین هاي دریافت 

کننده نور (فتورسپتور) هستند.

این پروتئین ها متشـکل از یک نیمه پروتئین اوپسـین و یک کروموفور 

جاذب نور، 11- سیس رتینال می باشـند. گیرنده هاي نوري مخروطی 
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در بسیاري از گونه هاي مهره داران در مدل موزائیک جغرافیایی آراسته 

شده اند. آرایش موزائیکی گیرنده هاي نوري احتماالً از طریق چسـبندگی 

. پرندگان حیوانات بســـیار بینا با پنج  سلول،  سلول نگهداري می شود

نوع مختلف گیرنده مخروطی هستند، اما الگوهاي گیرنده نوري در آنها 

کامالً منظم نیست.

ریتم هاي شبانه روزي چرخه هاي درونی 24 ساعته هستند که در صورت 

عدم وجود نشــانه هاي خارجی زمانی هم باقی بمانند. این ریتم ها یک 

نشـانگر داخلی از طول روز هسـتند و موجب بهینه سازي فیزیولوژي و 

رفتار در برابر خواسته هاي مختلف از چرخه خورشیدي می شوند.

این ساعتها بصـورت روزانه به وقت محلی تنظیم می شوند و زمان اولیه 

(zeitgeber) مورد استفاده توسط بســــیاري از مهره داران، تغییرات 

روزانه در میزان نور محیطی (تابش) در طلوع و غروب خورشید می باشـد. 

در اغلب گونه ها ریتم هاي روزانه از طریق چـرخه هاي نوري هماهنگ 

شــده اســـت و یک یا چند ســـیگنال خروجی دارند. در مهره داران، 

مالتونین تولید شده توسط غده پینه آل یکی از این خروجی هاست.

 . تولید این هورمون در طول دوره تاریکی باال و در طول روز پایین اسـت

سـاعت شـبانه روزي یک خاصـیت بنیادي از موجودات زنده اسـت و با 

زمان فصلی (دوره ي نوري) در ارتباط است. در میان مهره داران، پرندگان 

چندین ضربان ساز شبانه روزي در چشـم دارند، غده پینه آل و هسـته 

سوپراکیاسماتیک، و مکانیســـم هاي دوره هاي نوري در آنها بســـیار 

پیچیده اســـت. تغییرات ســــاالنه در طول روز موجب تغییرات قابل 

 . توجهی در عملکرد تولید مثلی در مهره داران مناطق معتدل می شـود

در بســیاري از گونه هاي پرندگان، انعطاف در بیان هورمون آزاد کننده ي 

گنادوتروپین در هیپوتاالموس به جاي (یا عالوه بر) آزادســـــازي آن، 

موجب ایجاد تغییراتی در فعالیت محور هیپوفیزگناد می شود.

فتوپریودیسم در پرندگان
هورمون مالتونین بطور اولیه از غده پینه آل ترشـح می شـود، باالترین 

. این هورمون،  سطح آن در طی دوره تاریکی چرخه شـبانه روزي اسـت

در تنظیم فرآیندهاي عصــبی و هورمونی مختلف که از طریق تغییرات 

روزانه در طول دوره روشنایی نقش دارند، مؤثر است. مشــاهده شده ریتم 

روزانه مالتونین در پینه آلوسیت هاي جدا شده و در غدد پینه آل سالم 

در شـرایط درون بدن موجود زنده (In vivo) طی یک سـوم آخر دوره 

رشد در رویان جوجه ها، در طول دوره تاریکی نسـبت به دوره روشنایی 

. ریتم شبانه روزي بیوسنتز مالتونین در جوجه ها از روز دوم  باالتر است

. مالتونین  حیات پس از جنینی آغاز و از آن پس وابسـته به فصـل است

براي رشد طبیعی قرنیه مورد نیاز است، همچنین مالتونین و رتینوئیک 

اسید، تنظیم میزان آب در قرنیه را تحت تاثیر قرار می دهند و مالتونین 

هیدراسیون قرنیه در شرایط آزمایشگاهی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نقش اصلی چشــم پرندگان، بینایی است. اعمال چشـــم ها به واسطه 

برخی نقش هاي آناتومیکی، فیزیولوژیکی و بیوشـیمیایی، می تواند در 

افزایش تولیدات تجاري طیور، از جمله تولید تخم مرغ و گوشــت مؤثر 

. همچنین درك صحیح مکانیسـم هاي بنیادي پاسخ هاي چشـم  باشد

پرندگان به تحریک نوري و فتوپریود نقش مهمی در رفاه و آســــایش 

پرندگان دارد.

نقش مالتونین و سایر هورمون ها

در طول دوره روشنایی و فتوپریود

نتیجه گیری



نشریه دانش دامپروري با هدف برقراري تعامل بیشتر با گروه هاي مختلف مخاطبین برگزار می کند : 

پیشنهاد شما چیست...؟!

/    35   /SDP’s Quarterly Journal of Poultry Science 

برنده مسابقه نشریه شماره 10

جناب آقاي سید کمال حسینی از ابرکوه
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