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تأثیر استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله در جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین بر
عملکرد ،پاسخ ایمنی ،فعالیت آنزیمی و خصوصیات بستر جوجههای گوشتی
وجیهه نیکوفرد ،1اکبر یعقوبفر ،*2شهاب قاضی هرسینی ،3علی اصغر ساکی
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .2استاد پژوهشی ،مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .4استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1397/02/24 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/05/14 :

چکیده
تأثیر جیره با کیفیت متفاوت پروتئین و مکملشده با اسیدهای آمینه کریستاله بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،فعالیت آنزیمی در بافت
روده و خصوصیات بستر ،با استفاده از تعداد  576قطعه جوجه گوشتی سویه راس ( 308مخلوط دو جنس) ،در یک آزمایش
فاکتوریل  2×4با دو جیره آزمایشی (کیفیت باال و پایین پروتئین) و چهار سطح اسیدهای آمینه کریستاله (سطح نیاز (توصیهشده)،
بدون اسیدهای آمینه کریستاله مکملشده 10 ،و  15درصد باالتر از سطح نیاز) در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار ،شش
تکرار و  12قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن اسیدهای آمینه کریستاله در سطوح  10و
 15درصد باالتر از سطح نیاز (توصیهشده) ،به جیرههای حاوی کنجاله کلزا و گندم (منبع پروتئین با کیفیت پایین) سبب افزایش
عملکرد ( ،)P<0/0001تعداد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت ( )P<0/001و کاهش تعداد لنفوسیت ( )P<0/01شد .اثر
اسیدهای آمینه کریستاله تأثیری بر فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز و فعالیت ویژه این آنزیم در ژژنوم نداشت .همچنین ،افزودن سطوح
 10و  15درصد باالتر از سطح نیاز (توصیهشده) اسیدهای آمینه کریستاله در جیره با کیفیت پایین ،ماده خشک ،نیتروژن و
نیتروژن آمونیاکی بستر را بهصورت معنیدار تحت تأثیر قرار نداد .با توجه به نتایج این مطالعه ،استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله
در سطوح باالتر از نیاز پرنده بهخصوص در جیرههای غذایی با کیفیت باال مانند (کنجاله سویا و ذرت) تأثیری بر عملکرد
جوجههای گوشتی ندارد و قابل توصیه نمیباشد.
کلیدواژهها :اسیدهای آمینه کریستاله ،پاسخ ایمنی ،جوجه گوشتی ،خصوصیات بستر ،فعالیت آنزیمی.
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مقدمه

و به دنبال آن در خون ظاهر میشوند که این امر بهدلیل

میزان باال و کیفیت مطلوب پروتئین و تعادل نسبی

تفاوت در سرعت هضم و جذب این دو شکل اسیدهای

مطلوب اسیدهای آمینه از علل برتری کنجاله سویا نسبت

آمینه است ] 12و .[13

به سایر منابع پروتئینی گیاهی است ] .[3کنجاله کلزا

تفاوت کیفیت منابع پروتئینی بر گوارشپذیری

حاوی مقادیر زیادی فسفر به شکل اسید فایتیک است که

پروتئین ،بر سرعت جذب اسیدهای آمینه در دستگاه

استفاده از آن در جیره طیور بهدلیل زیاد بودن فیبرخام و

گوارش مؤثر است ] 14و  .[15مزیت مهم استفاده از

مواد ضدتغذیهای همانند ترکیبات فنلی،گلوکوزینوالت،

اسیدهای آمینه قابل هضم در تنظیم جیرهها ،امکان افزایش

اسید فایتیک و سیناپین محدود است ] 9و  .[25قابلیت

استفاده از اجزای خوراک (بهطور جزئیتر ،منابع پروتئینی

هضم اسیدهای آمینه کنجاله کلزا کمتر از کنجاله سویا

با کیفیت پایین) در جیرههای طیور است ،که این تأثیر،

هست که افزودن اسیدهای آمینه کریستاله به جیرههای

باعث بهبود دقت تنظیم جیره و پیشگویی بهتر از عملکرد

حاوی این منبع پروتئینی اثرات ناشی از کیفیت پایین

پرنده ،میشود ] 14و .[15

پروتئین آن را بر عملکرد جوجههای گوشتی جبران
مینماید ].[3

برای تقویت سیستم ایمنی ،احتیاجات اسید آمینهای
عالوه بر نیازهای تولیدی پرنده باید در نظر گرفته شود.

اسیدهای آمینه کریستاله نه تنها به لحاظ تغذیهای و

عالوه بر انتخاب ژنتیکی ،عوامل غیرژنتیکی همانند غلظت

اقتصادی (به لحاظ هزینه تولید و افزایش هزینه خوراک)،

اسیدهای آمینه در جیرههای غذایی میتوانند بیان ژنهای

بلکه از جنبه زیستمحیطی نیز باعث کاهش نیتروژن

مسؤل پاسخهای ایمنی را تغییر دهند ].[6

دفعی در فضوالت و آلودگی محیط زیست میگردند

فعالیت آنزیمی در دستگاه گوارش تحت تأثیرنوع

] .[22با توجه به این فرض که قابلیت هضم اسیدهای

جیره (منابع پروتئین) و ترکیبات موجود در آن قرار

آمینه کریستاله  100درصد است ،در نتیجه برای سنتز

میگیرد .ترکیبات ضدتغذیهای در روده باعث افزایش

پروتئین نیز بهصورت  100درصد قابل استفاده هستند ]12

فعالیت آنزیمی در سطح سلولهای موکوسی میشود ،اما

و  .[13پروتئینهای خوراک در روده باریک بهصورت

افزایش این ترکیبات در محتویات هضمی بهدلیل ممانعت

ترکیبی از پپتیدها (دی و تریپپتیدها) و مقادیر ناچیزی

از عمل آنزیمهای روده یا سلولهای موکوسی ،بر هضم و

اسیدهای آمینه آزاد جذب میشوند که اهمیت پپتیدهای

جذب مواد مغذی در روده و در نهایت عملکرد رشد

جذبشده بسیار باال است .جذب اسیدهای آمینه به فرم

پرندگان تأثیر میگذارد ].[8

پپتید ،بیشتر و با یکنواختی باالتری نسبت به اسیدهای

تفاوت در ساختار فیزیکوشیمیایی پروتئین کنجالههای

آمینه به شکل کریستاله است ،بنابراین ،تفاوتها در

سویا و کلزا و مواد ضدتغذیهای این کنجالهها موجب

مکانیسمهای جذب بین اسیدهای آمینه از منابع

اختالف در ارزش غذایی بهویژه تفاوت در کیفیت پروتئین

پروتئینهای خوراک و کریستاله سبب تفاوت در

آنها شده است .بهنظر میرسد که استفاده از اسیدهای آمینه

متابولیسم آنها میشود ] 12و  .[13اسیدهای آمینه

کریستاله در جیره با تأثیر بر توازن اسیدهای آمینه ،میتواند

ذخیرهشده به شکل کریستاله نسبت به اسیدهای آمینه

عملکرد و پاسخهای ایمنی جوجههای گوشتی را تحت تأثیر

بهدستآمده از پروتئینهای خوراک زودتر در انتروسیتها

قرار دهد .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر افزودن اسیدهای
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تأثیر استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله در جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،فعالیت آنزیمی و خصوصیات بستر
جوجههای گوشتی

آمینه کریستاله به جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین بر

باالتر از سطح نیاز -8 ،جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت

عملکرد ،پاسخ سیستم ایمنی ،فعالیت آنزیمی در بافت روده

پایین  +سطح  15درصد اسیدهای آمینه کریستاله باالتر از

و خصوصیات بستر در جوجههای گوشتی بود.

سطح نیاز بودند .جیرههای آزمایشی بر اساس جداول
نیازمندی سویه راس  308در سه دوره پرورش شامل

مواد و روشها

آغازین ( 1-14روزگی) ،رشد ( 15-28روزگی) و پایانی

این پژوهش با استفاده از تعداد  576قطعه جوجهگوشتی

( 29-42روزگی) با استفاده از اسید آمینه قابل هضم تنظیم

یک روزه سویه راس ( 308مخلوط دو جنس) با آرایش

گردید (جدول  .)1برای تنظیم جیرههای آزمایشی ،پروفیل

فاکتوریل  2×4شامل دو نوع جیره آزمایشی (کیفیت باال و

اسیدهای آمینه مواد آزمایشی با استفاده از دستگاه

پایین پروتئین) و چهار سطح اسیدهای آمینه کریستاله

(مدل  ،Young Lin SP930Dکره) اندازهگیری شد.

HPLC

(سطح نیاز (توصیهشده) ،بدون اسیدهای آمینه کریستاله

جهت ارزیابی پاسخ ایمنی (شمارش سلولی) در روز

مکملشده 10 ،و  15درصد باالتر از سطح نیاز) در قالب

 33آزمایش یک قطعه جوجه (جنس نر) از هر تکرار

طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار ،شش تکرار و 12

(شش قطعه از هر تیمار) انتخاب و از ورید بال خونگیری

قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد.

بهعمل آمد .بخشی از خون سریعاً جهت شمارش سلولی

در این آزمایش از جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا

در لولههای هپارینه ریخته شد و با استفاده از روش

بهعنوان منبع پروتئین با کیفیت باال و جیره بر پایه گندم و

رنگآمیزی گیمسا گسترشهای خونی تهیه و گلبولهای

کنجاله کلزا بهعنوان منبع پروتئین با کیفیت پایین استفاده

سفید شمارش شدند .بخش دیگر خون جهت جداسازی

شد ،همچنین اسیدهای آمینه کریستاله مورد استفاده

سرم و پالسما جهت اندازهگیری فراسنجههای خونی

(دیال-متیونین ،ال-لیزین ،ال-ترئونین و ال-تریپتوفان)

مورد نظر ،مورد استفاده قرار گرفت.

بودند .تیمارهای آزمایشی شامل -1 :جیره حاوی منبع

برای ارزیابی فعالیت آنزیمی در بافت ژژنوم روده در

پروتئین با کیفیت باال  +سطح نیاز (توصیه شده) اسیدهای

سن  42روزگی ،یک قطعه پرنده (جنس نر) بهطور

آمینه کریستاله (کنترل مثبت) -2 ،جیره حاوی منبع

تصادفی از هر تکرار انتخاب شد (شش قطعه از هر تیمار)

پروتئین با کیفیت باال  +سطح بدون اسیدهای آمینه

و حدود دو و نیم سانتیمتر از قسمت میانی ژژنوم

کریستاله (کنترل منفی) -3 ،جیره حاوی منبع پروتئین با

برداشته و بهصورت طولی شکاف داده شد و با استفاده از

کیفیت باال  +سطح  10درصد اسیدهای آمینه کریستاله

بافر فسفات ( )pH=7/4شستشو داده شد .نمونهها برای

باالتر از سطح نیاز -4 ،جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت

اندازهگیری آزمایشات بیوشیمیایی در فویل آلومینیومی

باال  +سطح  15درصد اسیدهای آمینه کریستاله باالتر از

قرار گرفتند و در نیتروژن مایع فریز شدند .سپس در

سطح نیاز -5 ،جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت پایین +

فریزر  -80درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایشات

سطح نیاز (توصیهشده) اسیدهای آمینه کریستاله -6 ،جیره

نگهداری شدند .فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز با استفاده از

حاوی منبع پروتئین با کیفیت پایین  +سطح بدون

روش توصیه شده ] [17اندازهگیری شد .غلظت پروتئین

اسیدهای آمینه کریستاله -7 ،جیره حاوی منبع پروتئین با

کل توسط کیت استاندارد شرکت پارس آزمون و بر اساس

کیفیت پایین  +سطح  10درصد اسیدهای آمینه کریستاله

روش فتومتریک بیوره اندازهگیری و محاسبه شد.
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وجیهه نیکوفرد ،اکبر یعقوبفر ،شهاب قاضی هرسینی ،علی اصغر ساکی

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی پایه در سه دوره پروش
آغازین ( 1-14روزگی)

رشد ( 15-28روزگی)

پایانی ( 29-42روزگی)

جیره 1

جیره 2

جیره 1

جیره 2

جیره 1

جیره 2

ذرت

53/41

48/64

57/29

48/74

64/65

51/24

کنجاله سویا ( 44درصد)

40/09

19/45

36/40

10

29/43

-

گندم

-

5

-

8

-

10

کنجاله کلزا

-

20

-

26/16

-

31/44

روغن سویا

2/08

2/46

2/25

3/06

1/89

3/47

سنگ آهک

1/24

1/07

1/17

0/94

1/20

0/91

دی کلسیم فسفات

1/94

1/88

1/74

1/65

1/67

1/55

نمک طعام

0/23

0/23

0/23

0/23

0/23

0/23

بیکربنات سدیم

0/14

0/14

0/14

0/14

0/14

0/14

1

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

دی ال-متیونین

0/19

0/24

0/18

0/24

0/17

0/22

ال-لیزین

0/1

0/23

0/05

0/19

0/08

0/20

ال-ترئونین

0/06

0/1

0/03

0/07

0/01

0/02

ال-تریپتوفان

0/02

0/06

0/02

0/08

0/03

0/08

جمع

100

100

100

100

100

100

اجزای جیرههای غذایی

مکمل ویتامینه
مکمل معدنی

2

ترکیبات شیمیایی (محاسبه شده):
2900

2900

2950

2950

3000

3000

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری درکیلوگرم)

22

22

20/5

20/5

18/5

18/5

متیونین قابل هضم ()%

0/54

0/54

0/52

0/52

0/47

0/47

متیونین+سیستئین قابل هضم ()%

0/9

0/9

0/86

0/86

0/78

0/78

لیزین قابل هضم ()%

1/28

1/28

1/15

1/15

1

1

ترئونین قابل هضم ()%

0/88

0/88

0/79

0/79

0/68

0/68

تریپتوفان قابل هضم ()%

0/31

0/29

0/29

0/27

0/25

0/23

کلسیم ()%

1

1

0/92

0/92

0/9

0/9

سدیم ()%

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

0/15

کلر ()%

0/14

0/14

0/14

0/14

0/14

0/14

فسفر قابل دسترس ()%

0/48

0/48

0/44

0/44

0/42

0/42

تعادل کاتیون-آنیون (میلیاکی واالن بر کیلوگرم)

253

255

250

240

241

227

پروتئین خام ()%

 )1جیره حاوی منبع پرتئین با کیفیت باال (ذرت-کنجاله سویا) )2 ،جیره حاوی منبع پرتئین با کیفیت پایین (گندم-کنجاله کلزا).
جیرههای پایه و سطح نیاز (توصیهشده) اسیدهای آمینه کریستاله در این جدول آورده شده است ،سایر تیمارها شامل جیرههای پایه و سطح فاقد اسیدهای آمینه کریستاله مکملشده،
سطح 10درصد اسیدهای آمینه کریستاله باالتر از نیاز و سطح 15درصد اسیدهای آمینه کریستاله باالتر از نیاز (دیال-متیونین ،ال-لیزین ،ال-ترئونین و ال-تریپتوفان) است.
 .1میزان ویتامینهای تأمینشده توسط مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم خوراک9000 IU،A :؛ 2000IU ،D3؛ 18 IU ،E؛  2 ،K3میلیگرم؛  1/8 ،B1میلیگرم؛  6/6 ،B2میلیگرم؛ ،B3
 10میلیگرم؛  30 ،B5میلیگرم؛  3 ،B6میلیگرم؛  1 ،B9میلیگرم؛ 0/015 ،B12میلیگرم؛  0/1 ،H2میلیگرم؛ کولین کلراید 500 ،میلیگرم؛ و آنتی اکسیدان 0/1 ،میلیگرم.
 .2میزان مواد معدنی تأمینشده توسط مکمل معدنی در هر کیلوگرم خوراک :منگنز 100،میلیگرم؛ آهن 50 ،میلیگرم؛ روی 85 ،میلیگرم؛ مس 10 ،میلیگرم؛ ید1 ،
میلیگرم؛ و سلنیوم 0/2 ،میلیگرم.
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تأثیر استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله در جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،فعالیت آنزیمی و خصوصیات بستر
جوجههای گوشتی

خصوصیات بستر نظیر  ،pHرطوبت ،درصد نیتروژن و

(جدول  .)2همچنین سطوح  10و  15درصد اسیدهای

نیتروژن آمونیاکی ،در سن  42روزگی ،با نمونهبرداری

آمینه کریستاله باالتر از سطح نیاز (توصیهشده) مصرف

تصادفی از شش نقطه مختلف بستر در هر پن بررسی شد.

خوراک ،وزن بدن ( )P<0/0001و ضریب تبدیل

نمونههای جمعآوریشده در کیسه فریزر ریخته و برای

( )P<0/01بیشتری داشتند (جدول  .)2بنابر نتایج اثرات

تعیین صفات مورد نظر به آزمایشگاه انتقال داده شدند.

متقابل ،جیرههای غذایی با کیفیت باال مکملشده با سطح

برای اندازهگیری  10 ،pHگرم نمونه بستر در 100

نیاز و سطوح  10و  15درصد اسیدهای آمینه کریستاله

pH

باالتر از سطح نیاز در کل دوره مصرف خوراک و وزن

نمونهها با استفاده از pHمتر (مدل  ،747 Metrohmآلمان)

بدن ( )P<0/0001بیشتر و ضریب تبدیل ()P<0/001

اندازهگیری شد .رطوبت ،محتوای نیتروژن و نیتروژن

کمتری داشتند (جدول  .)2نتایج اثرات متقابل نشان

][11

میدهد سطوح  10و  15درصد باالتر از سطح نیاز

میلیلیتر آب مقطر مخلوط شد .پس از  30دقیقه میزان

آمونیاکی بستر ،بهکمک روشهای متداول

اسیدهای آمینه کریستاله مکملشده در جیره با کیفیت

اندازهگیری شد.
دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار آماری

SAS

(نسخه [24] )9/1و رویه  GLMبرای مدل آماری (رابطه)1

پایین نسبت به سطح نیاز در کل دوره مصرف خوراک،
وزن بدن و ضریب تبدیل بیشتری داشتند.
کاهش مصرف خوراک و وزن بدن جوجههای گوشتی

تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن

تغذیهشده با جیره غذایی حاوی کنجاله کلزا ممکن است

در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند.
Yijk = µ + A i+ B j+ ABij+ eijk

بهخاطر وجود ترکیبات فنلی و سطوح باالی گوگرد موجود

که در این رابطه ،Yijk :مقدار مشاهده مربوط به سطح

در گلوکوزینوالتهای کنجاله کلزا و همچنین عدم

iام فاکتور  Aو سطح  jام فاکتور  Bدر تکرار k؛  ،µاثر

خوشخوراکی آن باشد ،این ترکیبات بهعنوان ترکیبات

میانگین؛  ،Aiاثر سطح  iام فاکتور  ( Aنوع جیره بر حسب

ضدتغذیهای موجود در کنجاله کلزا باعث کاهش کیفیت

کیفیت پروتئین)؛  ،Bjاثر سطح  jام فاکتور ( Bسطح اسید

پروتئین میگردد ] 2و  .[5عالوه بر آن ،فیتات موجود در

آمینه کریستاله)؛  ،ABijبر هم کنش دو فاکتور  Aو ( Bنوع

کنجاله کلزا و گندم (منبع پروتئینی با کیفیت پایین) نیز با

جیره × سطح اسید آمینه کریستاله) و  ،eijkاشتباه آزمایشی

آنزیمهای هضمی و سایر مواد مغذی موجود در روده باند

است.

شده و ضمن اینکه قابلیت دسترسی مواد مغذی برای بدن

(رابطه )1

از جمله پروتئین و اسیدهای آمینه را کاهش میدهند با
نتایج و بحث

افزایش گرانروی محتویات روده و کاهش نرخ عبور

اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح

محتویات گوارشی به قسمتهای پایینتر ،باعث کاهش

اسیدهای آمینه کریستاله و اثر متقابل آنها بر عملکرد

مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل در جوجههای

جوجههای گوشتی در کل دوره (یک تا  42روزگی) در

گوشتی میشوند ] 9 ،5 ،2و  .[25گزارش شده است که

جدول  2آورده شده است .پرندگانی که با جیره با کیفیت

کاهش وزن بدن در جیرههای حاوی سطوح باالی

باالی پروتئین تغذیه شدند مصرف خوراک و وزن بدن

کنجاله کلزا میتواند ناشی از عدم تعادل لیزین -آرژنین

بیشتر و ضریب تبدیل کمتری داشتند ()P<0/0001

باشد ] 2و .[5
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نتایج حاصل از این آزمایش در خصوص صفات

بیشتر بود که احتماالً بهعلت در دسترس بودن سریعتر

مربوط به عملکرد با نتایج برخی محققین همخوانی داشت

اسیدهای آمینه کریستاله است .نتایج گزارش شده است که

] 4 ،2و  .[5در کل دوره میزان خوراک مصرفی و

در جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیرههای حاوی

وزن بدن جوجههای گوشتی در جیره غذایی با

سطوح پایین پروتئین عملکرد رشد و صفات الشه کاهش

کیفیت پایین مکملشده با سطوح  10و  15درصد

مییابد ] 19 ،13 ،12و  [20که با نتایج آزمایش حاضر

اسیدهای آمینه کریستاله نسبت به سطح نیاز (توصیهشده)

مطابقت دارد.

جدول  .2اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح اسیدهای آمینه کریستاله بر عملکرد جوجههای گوشتی در کل
دوره (یک تا  42روزگی)
خوراک مصرفی (گرم)

اثرات اصلی

وزن بدن (گرم)

ضریب تبدیل

نوع جیره
جیره 1

3666/58a

a

جیره 2

b

b

3476/77

>0/0001

P-value

2025/07

>0/0001

17/47

SEM

سطح اسیدهای آمینه کریستاله

2198/35

3/05

b
a

1/66

1/71

>0/0001
0/006

*

نیاز (توصیه شده) اسیدهای آمینه کریستاله

3627/88b

2147/71b

1/69ab

سطح بدون اسیدهای آمینه کریستاله

c

3116/28

c

1869/65

b

سطح 10درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

a

3777/61

a

2225/07

سطح 15درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

a

3764/93

a

2204/40

P-value

>0/0001

a

1/70

a

1/71

>0/0001

0/008

13/70

0/008

24/72

SEM

1/66

اثرات متقابل
نوع جیره × سطح اسید آمینه کریستاله
جیره  ×1نیاز (توصیه شده) (کنترل مثبت)

3847/09a

2295/83a

1/67bc

جیره  ×1بدون اسیدهای آمینه کریستاله (کنترل منفی)

3209/44d

1921/52d

1/67bc

جیره 10 ×1درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

ab

3797/29

a

2303/47

c

جیره 15 ×1درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

ab

3812/50

a

2272/55

جیره  ×2نیاز (توصیه شده)

c

3408/68

c

1999/58

جیره  ×2بدون اسیدهای آمینه کریستاله

e

3023/12

e

1817/77

جیره 10 ×2درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

ab

جیره 15 ×2درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

3717/36b

2136/25b
>0/0001

0/0007

34/95

19/38

0/012

P-value
SEM

3757/91

>0/0001

b

2146/66

 :a-eتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار ( )P>0/05است.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
 )1جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت باال (ذرت-کنجاله سویا) )2 ،جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت پایین (گندم-کنجاله کلزا).
* :اسیدهای آمینه کریستاله (دیال-متیونین ،ال-لیزین ،ال-ترئونین و ال-تریپتوفان).
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1/65

bc
b

1/67

1/70

c

1/66

a

1/75

1/74a

تأثیر استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله در جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،فعالیت آنزیمی و خصوصیات بستر
جوجههای گوشتی

اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح

تیمارهای آزمایشی باالترین تعداد هتروفیل و نسبت

اسیدهای آمینه کریستاله و اثر متقابل آنها بر پاسخ ایمنی

هتروفیل به لنفوسیت و کمترین تعداد لنفوسیت را دارا

سلولی در جدول  3آورده شده است .باالترین میزان

است ،پرندگانی که با جیره با کیفیت باال و سطح نیاز

هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت متعلق به جیره

اسیدهای آمینه کریستاله تغذیه شدند تعداد هتروفیل

دارای منبع پروتئینی با کیفیت باال (کنجاله سویا) و

( )P<0/001و نسبت هتروفیل به لنفوسیت ()P<0/001

پایینترین آن مربوط به جیره دارای منبع پروتئینی با

بیشتر و تعداد لنفوسیت ( )P<0/01کمتری داشتند

کیفیت پایین (کنجاله کلزا و گندم) است (جدول  .)3در

(جدول .)3همینطور مکمل کردن جیره غذایی با کیفیت

مورد لنفوسیت باالترین میزان آن مربوط به جیره دارای

پایین با سطوح  10و  15درصد اسیدهای آمینه کریستاله

منبع پروتئین با کیفیت پایین و پایینترین آن مربوط به

باالتر از سطح نیاز نسبت به سطح نیاز سبب افزایش تعداد

جیره دارای منبع پروتئین با کیفیت باالست (جدول  .)3اثر

هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت و کاهش تعداد

سطوح اسیدهای آمینه کریستاله نشان داد ،باالترین میزان

لنفوسیت شد .جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت باال

هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت متعلق به سطح

(کنجاله سویا) نسبت به جیره حاوی منبع پروتئین با

نیاز (توصیهشده) و پایینترین آن مربوط به سطح بدون

کیفیت پایین (کنجاله کلزا و گندم) بهدلیل کیفیت باالی

اسیدهای آمینه کریستاله است (جدول .)3

منبع پروتئین و غلظت اسیدهای آمینه آن بر پاسخ ایمنی

پرندگانی که با جیره با کیفیت باالی پروتئین تغذیه

بهصورت معنیداری تأثیر داشت.

شدند ،تعداد هتروفیل ( )P<0/0001و نسبت هتروفیل به

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطح بدون

تعداد لنفوسیت

اسیدهای آمینه کریستاله پاسخ ایمنی سلولی ضعیفتری

( )P=0/001و ائوزینوفیل ( )P<0/0001کمتری داشتند

در مقایسه با سطح نیاز و سطوح باالتر از نیاز

(جدول  .)3از طرفی استفاده از سطوح نیاز و  10و 15

ایجاد میکند که با نتایج برخی محققان همخوانی داشت

درصد اسیدهای آمینه کریستاله باالتر از سطح نیاز ،تعداد

] 6و  .[23لنفوسیتها تنها سلولهایی در بدن هستند که

هتروفیل ( )P=0/058و نسبت هتروفیل به لنفوسیت

قادر به شناسایی و تفکیک شاخصهای آنتیژنیک

( )P=0/074متمایل به معنیداری و تعداد مونوسیت

میباشند و با گیرندههای خاصی که بر سطح خود

( )P<0/01بیشتری داشتند (جدول  .)3همچنین این

دارند ،بهطور اختصاصی عمل میکنند .هتروفیلها تمایل

مشاهدات گویای این موضوع است که سطوح  10و 15

به بیگانهخواری داشته و اولین مرحله از واکنشهای

درصد اسیدهای آمینه کریستاله باالتر از سطح نیاز نسبت

التهابی را شروع میکنند و در دفاع بدن بر علیه

به سطح نیاز باعث کاهش تعداد هتروفیل و نسبت

بیماریهای عفونی نقش مهمی دارند ] .[6گزارش

هتروفیل به لنفوسیت شد.

شدهاست که تعداد هتروفیلها و لنفوسیتها بیشتر در

لنفوسیت ( )P<0/001بیشتر و

در اثرات متقابل بین جیرههای غذایی حاوی منابع

شرایطی مانند تنش ،بیماری و برخی داروها تغییر

پروتئین با کیفیت متفاوت و سطوح مختلف اسیدهای

میکنند ،همچنین نسبت  H/Lشاخص کارآمدی برای

آمینه کریستاله ،تیمار ( 1جیره حاوی منبع پروتئین با

نشان دادن تنش و بررسی فیزیولوژیک تنش در طیور

کیفیت باال و سطح نیاز) (کنترل مثبت) نسبت به تمامی

است ].[6
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جدول  .3اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح اسیدهای آمینه کریستاله بر انواع گلبولهای سفید خون
اثرات اصلی

هتروفیل

لنفوسیت

مونوسیت

ائوزینوفیل

بازوفیل

لنفوسیت/

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

هتروفیل

نوع جیره
جیره 1

32/95a

b

جیره 2

b

a

P-value

25/91

a

1/08

68/37

1/95

>0/0001

0/001

0/91

>0/0001

1/14

1/26

0/26

0/31

SEM

سطح اسیدهای آمینه کریستاله

62/04

2/00

b

0/29

a

0/54

b

0/39

3/29

0/45
0/30

0/0004

0/11

0/027

*

نیاز (توصیهشده) اسیدهای آمینه کریستاله

31/33

64/58

ab

بدون اسیدهای آمینه کریستاله

25/66

68/33

b

2/00

1/00

b

1/83

b

0/33

0/52

1/41

0/25

0/38

10درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

31/25

67/33

1/91ab

1/58b

0/41

0/50

15درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

29/50

63/08

3/00a

3/91a

0/50

0/47

P-value

0/058

0/21

0/0061

0/0007

0/71

0/074

SEM

1/61

1/78

0/37

0/44

0/16

0/038

اثرات متقابل
نوع جیره × سطح اسید آمینه کریستاله
جیره  ×1نیاز (توصیه شده) (کنترل مثبت)

a

جیره  ×1بدون اسیدهای آمینه کریستاله (کنترل منفی)

cd

27/83

جیره 10 ×1درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

ab

35/66

c

c

0/00

c

0/16

61/33

2/16

0/83

c

0/00

جیره 15 ×1درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

28/00cd

64/33abc

3/16

3/00

1/00a

0/43bc

جیره  ×2نیاز (توصیه شده)

23/33d

71/66a

2/16

3/16

0/66abc

0/32c

جیره  ×2بدون اسیدهای آمینه کریستاله

d

a

1/16

abc

c

جیره 10 ×2درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

cd

26/83

جیره 15 ×2درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

bc

31/16

P-value

40/33

57/50

abc
bc

22/33

65/00

72/33

ab

68/33

bc

1/83
0/83

1/66

0/50
0/00

2/83
2/33

61/16

2/83

4/83

ab
c

0/33

0/83

0/00

a

0/72

bc

0/43

ab

0/58

0/31

bc
b

0/41

0/52

0/0004

0/0093

0/79

0/66

0/0009

0/0007

2/28

2/52

0/52

0/62

0/22

0/055

SEM

 :a-dتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ستون معنیدار ( )P>0/05است.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
 )1جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت باال (ذرت-کنجاله سویا) )2 ،جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت پایین (گندم-کنجاله کلزا).
* :اسیدهای آمینه کریستاله (دیال-متیونین ،ال-لیزین ،ال-ترئونین و ال-تریپتوفان).

اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح

جیره با کیفیت پایین پروتئین (کنجاله کلزا و گندم) تغذیه

اسیدهای آمینه کریستاله و اثر متقابل آنها بر فعالیت آنزیم

شدند ،فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز و فعالیت ویژه آن در

و فعالیت ویژه آنزیم (آمینوپپتیداز) در بافت روده باریک

ژژنوم افزایش یافت (جدول  .)4سطح فاقد اسیدهای آمینه

(ژژنوم) در جدول  4آورده شده است .در پرندگانی که با

کریستاله بیشترین فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز و فعالیت ویژه
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تأثیر استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله در جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،فعالیت آنزیمی و خصوصیات بستر
جوجههای گوشتی

آنرا موجب شد (جدول  .)4جیرههای با کیفیت متفاوت

افزایش فعالیت آنزیم رودهای میشود ] .[10فعالیت

پروتئین و سطوح مختلف اسیدهای آمینه کریستاله بر

بسیاری از آنزیمهای هضمی رودهای ممکن است از طریق

فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز و فعالیت ویژه آن در ژژنوم

متصل شدن آنزیم با ترکیبات ضدتغذیهای و یا از طریق

هیچگونه تفاوت معنیداری نشان نداد (جدول .)4

محدودیت فیزیکی دسترسی آنزیم به سوبسترا ،کاهش

همچنین اثرات متقابل بین جیرههای با کیفیت متفاوت

یابد ] .[10دیگر محققان گزارش کردند که استفاده از

پروتئین و سطوح مختلف اسیدهای آمینه کریستاله

کنجاله کلزا و همچنین سایر کنجالهها در طیور،

مکملشده نیز بر فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز و فعالیت ویژه

بهخصوص جوجههای گوشتی موجب افزایش فعالیت

آن در ژژنوم تأثیر معنیدار نداشت (جدول .)4

آنزیمی آمینوپپتیداز روده گردید که با نتایج تحقیق حاضر

ترکیبات ضدتغذیهای موجود در کنجاله کلزا بهعنوان

مطابقت داشت ] 7و  .[18فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز و بیان

منبع پروتئینی با کیفیت پایین ،ضخامت الیههای موکوس

پروتئین آن از ابتدا به سمت انتهای روده باریک در جوجه

روده را افزایش میدهد و بهعنوان سدی ،از تماس بین

گوشتی افزایش یافته و بنابراین فعالیت این آنزیم در

آنزیمهای هضمی و سوبسترا ممانعت میکند و موجب

ژژنوم بیشتر از دئودنوم میباشد ].[17

جدول  .4اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح اسیدهای آمینه کریستاله بر فعالیت آنزیم و فعالیت ویژه آنزیم
(آمینوپپتیداز) در بافت روده باریک (ژژنوم)
اثرات اصلی

فعالیت آنزیم

فعالیت ویژه آنزیم

(واحد به ازای میلیگرم بافت روده)

(واحد به ازای میلیگرم پروتئین بافت روده)

نوع جیره
جیره 1

8/80

1/36

جیره 2

9/03

1/45

P-value

0/85

0/72

0/85

0/17

SEM

سطح اسیدهای آمینه کریستاله

*

7/85

1/11

نیاز (توصیه شده) اسیدهای آمینه کریستاله
بدون اسیدهای آمینه کریستاله

11/02

1/74

10درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

7/46

1/32

15درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

9/33

1/43

P-value

0/18

0/37

SEM

1/20

0/24

اثرات متقابل
نوع جیره × سطح اسید آمینه کریستاله
P-value
SEM

0/16

0/12

1/70

0/34

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

 )1جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت باال (ذرت-کنجاله سویا) )2 ،جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت پایین (گندم-کنجاله کلزا).
* :اسیدهای آمینه کریستاله (دیال-متیونین ،ال-لیزین ،ال-ترئونین و ال-تریپتوفان).
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جدول  .5اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح اسیدهای آمینه کریستاله بر خصوصیات بستر
اثرات اصلی

ماده خشک

نیتروژن

نیتروژن آمونیاکی

(درصد)

(درصد)

()mg/100ml

pH

نوع جیره
جیره 1

a

جیره 2

b

P-value
SEM

سطح اسیدهای آمینه کریستاله

89/71
87/09

a

2/53

b

2/34

b
a

36/99

7/12

59/32

6/93

0/0016

0/0097

>0/0001

0/50

0/52

0/047

1/56

0/19

*

نیاز (توصیهشده) اسیدهای آمینه کریستاله

89/00

bc

بدون اسیدهای آمینه کریستاله

89/35

c

2/37

48/06

6/75

2/25

43/12

7/50

10درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

88/31

2/50ab

49/33

6/87

15درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

86/94

2/62a

52/11

7/00

P-value

0/12

0/0052

0/055

0/26

SEM

0/73

0/067

2/20

0/27

اثرات متقابل
نوع جیره × سطح اسید آمینه کریستاله
جیره  ×1نیاز (توصیهشده) (کنترل مثبت)

90/62

2/47

37/89

ab

7/50

جیره  ×1بدون اسیدهای آمینه کریستاله (کنترل منفی)

90/69

2/36

32/95

bc

6/75

جیره 10 ×1درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

89/49

2/59

40/61

bc

7/00

جیره 15 ×1درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

88/04

2/71

36/51

7/25abc

جیره  ×2نیاز (توصیهشده)

88/01

2/27

58/05

6/75bc

جیره  ×2بدون اسیدهای آمینه کریستاله

88/13

2/15

53/28

a

8/25

جیره 10 ×2درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

87/37

2/41

58/23

c

6/00

جیره 15 ×2درصد باالتر از نیاز اسیدهای آمینه کریستاله

85/84

2/53

67/71

bc

P-value

0/96

0/99

0/15

0/0074

SEM

1/04

0/095

3/12

0/39

6/75

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار ( )P>0/05است.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
 )1جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت باال (ذرت-کنجاله سویا) )2 ،جیره حاوی منبع پروتئین با کیفیت پایین (گندم-کنجاله کلزا).
* :اسیدهای آمینه کریستاله (دیال-متیونین ،ال-لیزین ،ال-ترئونین و ال-تریپتوفان).

اثرات نوع جیره (کیفیت باال و پایین پروتئین) و سطح

سویا) تغذیه شدند ،ماده خشک و نیتروژن بستر

اسیدهای آمینه کریستاله و اثر متقابل آنها بر خصوصیات

( )P<0/01بیشتر و نیتروژن آمونیاکی بستر ()P<0/0001

بستر جوجههای گوشتی در جدول  5آورده شده است.

کمتری داشتند ،اما  pHبستر اثر معنیداری نشان نداد

پرندگانی که با جیره با کیفیت باالی پروتئین (کنجاله

(جدول  .)5همچنین استفاده از سطوح مختلف اسیدهای
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تأثیر استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله در جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،فعالیت آنزیمی و خصوصیات بستر
جوجههای گوشتی

آمینه کریستاله بر نیتروژن ( )P<0/01اثر معنیدار و بر

میگردد که به نوبه خود افزایش چسبندگی محیط روده را

نیتروژن آمونیاکی در بستر ( )P=0/055اثر نزدیک به

باعث میشوند .این عمل راندمان جذب مواد غذایی از

معنیدار داشت ولی بر ماده خشک و  pHبستر تأثیر

روده را کاهش داده و موجب دفع آب و افزایش رطوبت

معنیداری نشان نداد ،سطح  15درصد اسیدهای آمینه

بستر میشود ] .[1در تحقیقی عنوان شد که با افزایش

کریستاله نسبت به سایر سطوح افزایش معنیداری بر

سطح اسیدهای آمینه کریستاله (متیونین +سیستئین)

نیتروژن و نیتروژن آمونیاکی در بستر دارد (جدول .)5

درجیره ،در سن  42روزگی رطوبت بستر بهصورت

اثرات متقابل بین جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین و

معنیداری افزایش یافت اما تفاوت معنیداری بر نیتروژن

سطوح مختلف اسیدهای آمینه کریستاله مکملشده بر ماده

و آمونیاک ایجاد نشد ،در تحقیق حاضر افزودن اسیدهای

خشک ،نیتروژن و نیتروژن آمونیاکی در بستر تأثیر

آمینه کریستاله در سطوح  10و  15درصد باالتر از سطح

معنیدار نداشت ،اما باعث بروز اثر معنیداری ()P<0/01

نیاز به جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین سبب بروز

بر  pHبستر شد (جدول  .)5نتایج اثرات متقابل بین

تفاوت معنیدار بر میزان ماده خشک ،نیتروژن و نیتروژن

جیرههای با کیفیت متفاوت پروتئین و سطوح مختلف

آمونیاکی بستر نشد که کاهش خطی مقدار ماده خشک و

اسیدهای آمینه کریستاله مکملشده نشان میدهد که

افزایش خطی نیتروژن و نیتروژن آمونیاکی را در پی داشت

سطوح  10و  15درصد باالتر از سطح نیاز اسیدهای آمینه

که با نتایج این محققین مطابقت داشت ].[16

کریستاله مکملشده در جیره با کیفیت پایین نسبت به

میزان نیتروژن بستر و نیتروژن آمونیاکی با میزان و

سطح نیاز (توصیهشده) بهلحاظ مقدار ماده خشک،

کیفیت پروتئین ارتباط دارد ،بهطوریکه با کاهش کیفیت

نیتروژن و نیتروژن آمونیاکی در بستر معنیدار نبود.

پروتئین ،میزان نیتروژن بستر کاهش و افزودن اسیدهای

رطوبت بستر با جیره حاوی کنجاله سویا نسبت به

آمینه کریستاله باعث افزایش مقادیر نیتروژن و نیتروژن

جیره حاوی کنجاله کلزا کمتر است که به کیفیت بهتر

آمونیاکی در بستر شد .آمونیاک در واقع بخش کوچکی از

پروتئین کنجاله سویا نسبت به کنجاله کلزا و قابلیت هضم

نیتروژن دفعی کل است ،اما وقتی جیره از نظر پروتئین

بیشتر آن نسبت داده میشود که نتایج آزمایش حاضر را

کمبود دارد ،انتقال معنیداری از اسید اوریک به آمونیاک

تأیید مینماید ] .[3کنجاله کلزا دارای گوگرد باالیی است

دیده میشود .در آزمایش حاضر ،با کاهش کیفیت پروتئین

و  80درصد این گوگرد ،بهصورت آزاد وجود دارد .بهنظر

میزان نیتروژن بستر کاهش و نیتروژن آمونیاکی افزایش

میرسد مقادیری از گوگرد دفعی توسط فضوالت ،در

یافت ،در حالیکه مکمل کردن جیره حاوی منبع پروتئین

بستر توسط باکتری تیو باسیلوس با هیدروژن آمونیاک،

با کیفیت پایین با سطوح  10و  15درصد اسیدهای آمینه

پیوند برقرار کرده و سولفات آمونیوم تولید میکند ،در

کریستاله نسبت به سطح نیاز باعث افزایش بهلحاظ عددی

نتیجه ساختمان آمونیاک را تخریب کرده و از باال رفتن

در میزان نیتروژن بستر شد که با نتایج برخی محققین

 pHبستر بهوسیله این ماده جلوگیری میکند ].[1

همخوانی داشت ] .[21به دلیل کاهش کیفیت پروتئین

ترکیبات ضدتغذیهای بر پوشش گالیکوکالیکس

بهخصوص کمبود اسید آمینه گالیسین که ضروری در

برجستگیهای شانه مانند سلولهای اپیتلیال روده اثر کرده

تولید اسید اوریک است ،میزان نیتروژن دفعی و در پی آن

و سبب غلیظ شدن الیههای آب غشای مخاطی روده

سنتز اسید اوریک کاهش و تولید آمونیاک افزایش یافت.
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بر اساس نتایج این مطالعه ،استفاده از اسیدهای آمینه
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Abstract
The effect of diet with different protein quality and supplemented with crystalline amino acids on performance,
immune response, enzyme activity in the intestinal tissue and litter characteristics, using 576 Ross 308 (mixed sex)
broiler chickens, in a 2 × 4 factorial experiment with two experimental diets (high and low protein quality) and four
levels of crystalline amino acids (recommended levels, without supplemented crystalline amino acids, 10 and 15%
higher than the recommended levels) in a completely randomized design with eight treatments, six replicates and 12
chicks per replicate was investigated. The results of this study showed that, adding crystalline amino acids at levels of
10 and 15% higher than the recommended level to diets containing canola meal and wheat (as low quality protein
source) caused an increase in performance (P<0.0001), the number of heterophile and heterophile to lymphocyte ratio
(P<0.001) and decreased the number of lymphocyte (P<0.01). The treatments with crystalline amino acids hadn’t
significant effect on the enzyme activity aminopeptidase and specific activity of the enzyme in jejunum. Also, adding
crystalline amino acids at levels of 10 and 15% higher than the recommended level in a low-quality diet were not
significantly affected dry matter, nitrogen and ammonia nitrogen in the litter. According to these results, the use of
crystalline amino acids higher than the recommended levels in the diets with high quality (as maize-soybean meal)
has no effect on the performance of broiler chickens and is not recommended.
Keywords: Broiler Chicken, Crystalline Amino Acids, Enzymatic Activity, Immune Response, Litter Characteristics.
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