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مطالعه تغییرات متابولیتهای خونی و هورمونهای تیروئیدی مرغهای مادر گوشتی پس از اوج تولید
حمیرا همتی ،1سعید زینالدینی ،*2احمد زارعشحنه ، 3امین کاظمیزاده ،4علیرضایوسفی
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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 . 2دانشیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3استاد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.
 .5استادیار ،بخش پاتولوژی و حیوانات تحت آزمایش ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
کرج ایران.
تاریخ دریافت مقاله1331/18/80 :

تاریخ پذیرش مقاله1330/82/21 :

چکیده
روند تغییرات وزن بدن ،هورمونهای تیروئیدی و برخی از متابولیتهای خونی مرغهای مادرگوشتی پس از اوج تولید بررسی
شد .نمونههای خون تعداد  02قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس  823از سن  74تا  55هفتگی مورد مطالعه قرار گرفت .غلظت
کلسترول ،تریگلیسرید ،لیپوپروتئینهای با چگالی پایین ( )LDLو لیپوپروتئین با چگالی باال ( )HDLو همچنین غلظت گلوکز،
هر دو هفته یکبار و غلظت هورمونهای ترییدوتیرونین ( )T3و تترایدوتیرونین ( )T4و آنزیمهای کبدی آسپارتات
آمینوترانسفراز ( )GOTو آالنین آمینوترانسفراز ( )GPTدر ابتدا و انتهای آزمایش اندازهگیری شد .نتایج نشان داد با افزایش سن،
وزن بدن و غلظت گلوکز خون ،تریگلیسرید ،کلسترول و  LDLافزایش و غلظت  HDLکاهش یافت ( .)P>2/25همچنین ،با
افزایش سن ،غلظت هورمون  T4کاهش یافت ( ،)P>2/25اما غلظت  T3تحت تأثیر سن قرار نگرفت .غلظت آنزیمهای  GOTو
 GPTدر طول دوره آزمایش افزایش یافت ( .)P>2/25بهطورکلی ،افزایش سن مرغهای مادر گوشتی که با افزایش وزن آنها
همراه است موجب تغییرات شایانی در متابولیتهای خونی و هورمونهای متابولیکی میشود که میتواند تولید و عملکرد
تولیدمثلی را کاهش دهد.
کلیدواژهها :پالسما ،سن ،متابولیتهای خونی ،مرغ مادرگوشتی ،وزن بدن.

* نویسنده مسئول

Email: zeinoaldini@ut.ac.ir

حمیرا همتی ،سعید زینالدینی ،احمد زارعشحنه ،امین کاظمیزاده ،علیرضایوسفی

مقدمه

بیان میکند که تجمع اسیدهای چرب و تریآسیل-

یکی از مشکالت صنعت مرغ مادر ،افزایش شاخصهای

گلیسرول مازاد در سیتوپالسم سلوهای غیرچربی مانند

چربی پالسما و تجمع چربیهای بطنی با پیشرفت دوره

ماهیچه ،کبد ،پانکراس ،قلب و تخمدان منجر به تغییر در

تولید است .این تغییرات ،مرغ و خروسها را مستعد ابتال

پیامرسانی درونسلولی ،عملکرد ناقص سلول و مرگ

به ناهنجاریهای متابولیک و کاهش باروری میکند [،1

سلولی میشود [ .]4بهطورکلی ،مصرف خوراک مازاد بر

 18و  .]02در مرغهای مادر گوشتی ،استعداد ژنتیکی برای

نیاز در مرغهای مادر گوشتی باعث مسمومیت چربی و

سرعت رشد باال ،همراه با دسترسی آزاد به خوراک ،منجر

کاهش تولید تخممرغ میشود [.]07

به افزایش چاقی و افت عملکرد تولیدمثلی میشود [.]4

مرغهای مادر گوشتی در هنگام رسیدن به اوج (پیک)

لذا ،اعمال محدودیت غذایی تا حدود  52تا  02درصد

تولید یا کمی پیش از آن ،به بلوغ جسمی میرسند .در این

مقدار دسترسی آزاد به خوراک ،یک راهکار مدیریتی

زمان ،افزایش وزن عمدتا ناشی از افزایش ذخیره چربی

کارآمد برای کاهش ناهنجاریهای متابولیکی و بهبود

است [ .]15وجود رابطه منفی بین وزن بدن و سطح

تولید تخممرغ در مرغهای مادر گوشتی است [ .]4انتخاب

چربیهای ذخیرهای با شایستگی تولیدمثلی در طیور به

ژنتیکی برای بهبود بسیاری از صفات ارثی مانند وزن بدن،

تأیید رسیده است و این امر توانایی تولید در گلههای مرغ

بازده ماهیچه سینه و بازدهی مصرف خوراک در صنعت،

مادر گوشتی را بهشدت محدود میکند [ 18 ،0و .]01

تا حدی با موفقیت روبهرو بوده است؛ با اینحال ،این

یکی از اهدف برنامه غذایی در گلههای مرغ مادر کنترل

پیشرفت ژنتیکی با کاهش قابلیت تولیدمثل مرغهای

وزن بدن پرندهها برای داشتن بهترین عملکرد تولیدمثلی

مادرگوشتی ،مانند تأخیر در بلوغ جنسی و کاهش باروری

است .اما با وجود اینکه مرغهای مادر گوشتی در شرایط

که بهطورکلی با افزایش وزن در ارتباط است ،همراه بوده

محدودیت خوراکی قرار میگیرند ،با افزایش سن ،افزایش

است [ .]7مجموعه تغییرات بیانشده منجر به افزایش

وزن بدن و تجمع چربیهای بطنی منجر به آزادسازی

شیوع به ناهنجاریهای متابولیکی و اختالل در تولیدمثل

ترکیباتی از بافت چربی میشود که آثار نامطلوبی بر تولید

گلههای مادر گوشتی میشود [ .]0افزایش چربی بطنی از

و عملکرد آنها دارد [.]01

جمله تغییرات مهم ناشی از انتخابهای ژنتیکی است که
به نوبه خود موجب کاهش تولید تخممرغ میشود [.]01

با توجه به موارد بیانشده ،احتماال تغییراتی که در
برخی هورمونها و متابولیتهای خونی مانند پروفایل

گزارش شده است که تفاوت موجود در تولیدمثل

چربیهای پالسمایی صورت میگیرد ،میتواند با افزایش

مرغهای مادر گوشتی با وزن استاندارد و چاق ،ناشی از

وزن بدن و کاهش تولید مرتبط باشد .اندازهگیری این

تفاوت در سوختوساز لیپیدها و لیپوپروتئینها است

ترکیبات نمایانگر سیمای متابولیکی و سطح ذخیره

[ .]07به دنبال چاقی ،ایجاد مقاومت به انسولین موجب

چربیهای بدن میباشد و از این راه میتوان تصمیمات

افزایش سطوح گلوکز خون و در نتیجه افزایش لیپوژنز

مدیریتی بهتری جهت بهبود وضعیت سوختوساز و

کبدی و ذخیره چربی در سلولها میشود .این تغییرات در

تولیدمثل مرغهای مادر گوشتی اتخاذ نمود .با در نظر

نهایت منجر به پدیدهای به نام مسمومیت چربی

گرفتن اینکه اغلب تغییرات مرتبط با کاهش تولید و

( )Lipotoxicityمیشود [ .]07نظریه مسمومیت چربی

افزایش وزن بهخصوص پس از  75هفتگی در گلههای
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مادر گوشتی صورت میپذیرد ،هدف از این پژوهش

جداسازی و تا زمان اندازهگیری متابولیتهای خونی در

مطالعه تغییرات وزن بدن ،هورمونهای تیروئیدی و برخی

دمای منفی  02درجه سانتیگراد نگهداری شدند .غلظت

متابولیتهای خونی در مرغهای مادر گوشتی در سنین

کلسترول ،تریگلیسرید LDL ،و  HDLبا روش

پس از اوج تولید بود.

اسپکتروفوتومتری و با استفاده از کیتهای تجاری شرکت
پارس آزمون (بهترتیب با شماره کاتالوگ ،1-522-210

مواد و روشها

1-522-203 ،1-522-210 ،1-522-287؛ ساخت ایران)

این پژوهش ،در مردادماه سال  1835در ایستگاه آموزشی

اندازهگیری شدند .غلظت آنزیمهای کبدی آسپارتات

و پژوهشی علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

آمینوترانسفراز (شماره کاتولوگ  )30228و آالنین

دانشگاه تهران انجام شد .تعداد  02قطعه مرغ مادر گوشتی

آمینوترانسفراز (شماره کاتولوگ  )30225با دستگاه

سویه راس  823با میانگین وزن اولیه  3378±3/84گرم

اتوآناالیزر ساخت کشور ژاپن و با استفاده از کیتهای

بهصورت تصادفی از یک گله تجاری (گروه تولیدی

تجاری شرکت پارس آزمون و همچنین غلظت

رامسر طیور تنکابن) در سن  74هفتگی انتخاب شدند و

هورمونهای تیروئیدی با روش االیزا توسط دستگاه پلیت

بهمدت  08روز ( 74تا  55هفتگی) مورد مطالعه قرار

ریدر با استفاده از کیتهای تجاری پیشگامان سنجش شد.

گرفتند .پرندگان تحت شرایط محدودیت غذایی و در

برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری

دمای  13-01درجه سانتیگراد با دوره نوری  17ساعت

(نسخه  )3/1و مدل ( )1استفاده شد .دادهها با رویه

روشنایی  12ساعت تاریکی نگهداری شدند .جیره پایه بر

 Mixedبهصورت تکرارشده در زمان واکاوی شدند .پیش

اساس کاتولوگ راس  )0210( 823و با استفاده از

از انجام آنالیز ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از

نرمافزار  WUFFDAتنظیم شد (جدول .)1

آزمون  Shapiro-Wilkو رویه  Univariateمورد سنجش

SAS

وزن مرغها بهصورت هفتگی اندازهگیری شد .بهمنظور

قرار گرفتند .برای واکاوی دادهها ،وزن بدن در ابتدای

اندازهگیری فراسنجههای خونی شامل غلظت کلسترول،

آزمایش بهعنوان متغیر همبسته (کووریت) ،در نظر گرفته

تریگلیسرید HDL ،LDL ،و گلوکز (هر دو هفته یکبار)

شد .همچنین برای تعیین وجود اختالف معنیدار بین

و

غلظت آنزیمهای کبدی و هورمونهای تیروئیدی طی

تترایدوتیرونین ( )T4و همچنین آنزیمهای کبدی  GOTو

هفتههای مختلف ،از آزمون  t-testو بهصورت دادههای

( GPTابتدا و انتهای آزمایش) نمونه خون از سیاهرگ زیر

جفت شده استفاده شد .مقایسه میانگینها با استفاده از

بال با استفاده از لولههای حاوی ماده ضد انعقاد ()EDTA

آزمون توکی انجام شد و اختالف معنیدار بین تیمارها در

جمعآوری شد .خونگیری از پرندگان ساعت شش صبح

سطح پنج درصد در نظر گرفته شد.

و پیش از مصرف خوراک انجام گرفت .پس از

رابطه )1

و غلظت

هورمونهای

ترییدوتیرونین ()T3

Yij=µ+b(Xi- )+Ti+Aj+eij

خونگیری ،غلظت گلوکز با روش الکتروشیمیایی و با

در این رابطه ،Yij ،مقدار هر مشاهده؛  ،μمیانگین

Glucocard 01 Arkway,

جامعه؛  ،Ajاثر تصادفی حیوان؛  ،Tiاثر زمان

 )Japanاندازهگیری شد .سپس با  02دقیقه سانتریفوژ

نمونهگیری ،b(Xi- ) ،اثر کوواریت وزن بدن و  ،eijاثرات

کردن نمونههای خون ( 8522دور /دقیقه) ،پالسما

خطای آزمایش است.

استفاده از دستگاه گلوکزسنج (
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نتایج

برعکس سایر فراسنجههای چربی پالسما ،غلظت  HDLبا

میانگین وزن بدن و متابولیتهای خونی مرغهای مادر

افزایش سن ابتدا روندی افزایشی داشت و سپس کاهش

گوشتی در جدول  0گزارش شده است .با پیشرفت

یافت (جدول .)1

آزمایش و افزایش سن ،روند افزایشی در وزن بدن

با توجه به شکل  1که روند تغییرات  HDLپالسما را

مشاهده شد ،بهطوریکه در هر هفته نسبت به هفته پیش

نشان میدهد ،غلظت  HDLبین هفتههای  73تا  51با یک
دیگر اختالف معنی داری نداشت ،با این حال ،از هفتههای

اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P>2/25با افزایش
سن ،غلظت گلوکز خون افزیش یافت (.)P>2/25

 58تا  55غلظت  HDLنسبت به سه مقطع زمانی ابتدایی
بهطور معنیداری کاهش یافت ،بهطوریکه کمترین غلظت


همچنین ،با گذشت هفتههای آزمایش ،غلظت تری-
گلیسرید ،کلسترول LDL ،افزایش

 HDLدر هفته پایانی آزمایش مشاهده شد (.)P>2/25

یافت (.)P>2/25

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه
درصد

ترکیب جیره

مقدار

مواد مغذی جیره

ذرت

03/19

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم)

1092/9

سویا

21/66

پروتئین خام (درصد)

21/33

روغن ذرت

3/1

لیزین (درصد)

3/03

دی کلسیم فسفات

2/13

آرژنین (درصد)

3/39

پودر صدف

6/12

متیونین  +سیستین (درصد)

3/29

نمک

3/28

کلسیم (درصد)

3/29

3/11

جوش شیرین
2

3/19

مکمل ویتامینی
1

3/19

دی ال متیونین

3/21

مکمل معدنی

 .2هر کیلوگرم جیره حاوی  2933واحد بینالمللی ویتامین  233 ،Aواحد بین المللی ویتامین  2 ،Eمیلیگرم ویتامین  19 ،K3میکروگرم ویتامین  3333 ،B12واحد
بینالمللی ویتامین  0/9 ،D3میلیگرم  93 ،B2میلیگرم  28 ،B3میلیگرم  9/9 ،B5میلیگرم  B6و 93میکروگرم  B7بود.
 .1هر کیلوگرم جیره حاوی 93میلیگرم آهن 213 ،میلیگرم منگنز 223 ،میلیگرم روی 1 ،میلیگرم ید و  3/3میلیگرم سلنیوم بود.

جدول  .1تغییرات متابولیتهای خونی در مرغهای مادر گوشتی پس از اوج تولید (میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد)
سن (هفته)
فراسنجهها (واحد)
وزن (گرم)
گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

20
e

لیپوپروتئین با چگالی پایین (میلیگرم در دسیلیتر)
لیپوپروتئین با چگالی باال (میلیگرم در دسیلیتر)

3083 ± 8/30

3836 ± 8/30

3802 ± 8/30

3131 ± 8/30

a

3113 ± 8/30

282/33 ± 2/33c

289/19 ± 2/39bc

289/13 ± 2/23bc

281/39 ± 2/92b

216/19 ± 2/86a

2622 ± 13c

2090 ± 12b

2092 ± 11b

2003 ± 32ab

2893 ± 13a

تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

21
d

92
c

93
b

99

281/83 ± 2/61c
b

03/69 ± 2/13

62/23 ± 2/33b

 :a-eتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف ،معنیدار است

b

288/39 ± 2/23

b

02/19 ± 2/23

60/19 ± 2/03a

b

b

02/93 ± 2/33

60/13 ± 2/96a

(.)P<3/39
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288/29 ± 2/00

ab

288/13 ± 2/69

ab

01/23 ± 2/31

98/69 ± 2/12c

a

211/13 ± 2/93

a

09/33 ± 2/22

93/19 ± 2/99d

مطالعه تغییرات متابولیتهای خونی و هورمونهای تیروئیدی مرغهای مادر گوشتی پس از اوج تولید

غلظت آنزیمهای کبدی  GOTو  GPTبا گذشت

تخممرغ تولیدی بهازای هر مرغ در هفته آغازین آزمایش

هفتههای آزمایش بهطور معنیداری افزایش یافت ،به

 5/7تخممرغ بود ،که در هفته  55به  7/3تخممرغ کاهش

گونهای که بیشترین مقدار مربوط به هفته  55و کمترین

یافت .این روند بهخوبی کاهش تولید همزمان با افزایش
سن مرغها را نشان

آن در هفته  74مشاهده شد (جدول  .)8غلظت هورمون

میدهد.

 T4نیز پیش و پس از  52هفتگی اختالف معنیداری
داشت؛ بهطوریکه غلظت این هورمون با افزایش سن،

بحث

کاهش یافت ( .)P>2/25با این وجود ،میانگین غلظتهای

استعداد ژنتیکی مرغهای مادرگوشتی برای سرعت رشد

 T3در مقاطع زمانی اندازهگیری شده اختالف معنیداری

باال همراه با دسترسی آزاد به خوراک منجر به افزایش

نداشتند (P<2/25؛ جدول .)8

چاقی و عملکرد تولیدمثلی ضعیف شده است [ .]01در

با افزایش سن ،تولید تخممرغ کاهش یافت (شکل .)0

این پژوهش ،روندی خطی در افزایش وزن بدن مرغهای

تعداد تخممرغهای تولیدی در هفته  74برابر با  123عدد

مادر گوشتی مشاهده شد ،به گونهای که با گذشت زمان و

بود که در هفته  55به  33تخممرغ کاهش یافت .با در نظر

هفتههای آزمایش ،وزن بدن بهطور شایانتوجهی افزایش

گرفتن تعداد  02مرغ پرورشیافته در این آزمایش ،تعداد

یافت.

شکل  .2روند تغییرات میانگین لیپوپروتئینهای با چگالی باال ( ±خطای استاندارد) خون مرغهای مادر گوشتی (راس  )338طی
سنین مختلف پس از اوج تولید :a-d .تفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف ،معنیدار است (.)P<3/39
جدول  .3تغییرات هورمونهای تیروییدی و آنزیمهای کبدی در مرغهای مادر گوشتی طی سن  20و  99هفتگی
سن (هفته)

فراسنجهها (واحد)
آسپارتات آمینوترانسفراز (میلیگرم در دسیلیتر)
آالنین آمینوترانسفراز (میلیگرم در دسیلیتر)

20

123/03 ± 3/28b
b

21/93 ± 2/01
3/36 ± 3/21

تری یدوتیرونین (نانوگرم در دسیلیتر)
تترا یدوتیرونین (نانوگرم در دسیلیتر)

a

6/21 ± 3/31

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف ،معنیدار است (.)P<3/39
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99

121/39 ± 2/21a
a

16/89 ± 2/89
3/21 ± 3/33

b

6/32 ± 3/22
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شکل  .1روند تغییرات تولید تخممرغ در مرغهای مادر گوشتی (راس  )338پس از اوج تولید ()n=13

مرغهای مادر گوشتی پس از اوج تولید به لحاظ فیزیکی

سطوح باالی گلوکز خون ،بهدلیل افزایش تولید و

بالغ میشوند و رشد در آنها بیشتر بهدلیل ذخیره چربی است.

ذخیره چربی در کبد و محوطه شکمی افزایش وزن کبد و

همانند پستانداران ،در پرندگان نیز افزایش غلظت گلوکز

چربی محوطه بطنی را بهدنبال خواهد داشت [ .]4نتایج

خون موجب افزایش لیپوژنز کبدی و در نهایت افزایش

این مطالعه نشان داد که با افزایش سن ،میانگین کلسترول

ذخیره چربی در سلولها و در نتیجه ارسال پیامهایی میگردد

و تریگلیسرید پالسمای مرغهای مادر گوشتی بهطور

که عوارض بالینی آن مسمومیت چربی نامیده میشود [.]4

شایانتوجهی افزایش مییابد .پژوهشگران معتقدند که

بروز لیپوتوکسیسیتی در پرندگان با تأثیر بر عملکرد تخمدان

سازوکار احتمالی در افزایش کاتابولیسم کلسترول ،افزایش

سبب کاهش عملکرد تولیدمثلی میشود [.]4

فعالیت آنزیم کلسترول  -4هیدروکسیالز میباشد ،که این

در این پژوهش ،با افزایش سن مرغهای مادر گوشتی

بهنوبه خود سبب مهار تولید کلسترول توسط آنزیم -8

میزان گلوکز خون افزایش یافت .در مطالعهای نشان داده

هیدروکسی  -8-متیلگلوتاریل CoA-ردوکتاز میشود

شد که غلظت باالی گلوکز عامل اولیه و اصلی آغاز

[ .]00بهعالوه ،با جلوگیری از فعالیت اسید چرب سنتاز،

تغییرات هورمونی و متابولیکی است که بهخصوص از راه

بتااکسیداسیون اسیدهای چرب افزایش مییابد و در نتیجه،

تغییر در عملکرد سامانههای کنترلکننده لیپیدهای خون

منجر به کاهش مؤثر ذخیره چربی میشود [ .]8با توجه به

سبب توسعه لیپوتوکسیسیتی میشود [ .]4باال رفتن میزان

اینکه آنزیم کلسترول  -4هیدروکسیالز در محدودکردن

اسیدهای چرب غیراستریفیه و گلوکز در انسانهای

آزادسازی کلسترول در خون نقش دارد ،بهنظر میرسد که

گرسنه ،افزون بر افزایش غلظت انسولین ،یک عالمت

بخشی از تغییرات مشاهدهشده در غلظت کلسترول،

تشخیصی برای بروز مقاومت به انسولین و ابتال به دیابت

مربوط به تغییر در بیان یا فعالیت این آنزیم در مرغهای

است [ .]4همچنین ،در مرغهایی که بهجای دسترسی آزاد،

مادر مسن باشد.

دو نوبت در روز خوراکدهی شدند ،توأم با کاهش سطح

موافق با یافتههای این پژوهش ،نشان داده شده است

گلوکز ،لپتین و تریگلیسرید ،عملکرد تولیدمثلی بهبود

که غلظت کلسترول تخممرغ با افزایش سن و وزن مرغ

یافت [.]08

افزایش مییابد [ .]3همچنین ،نشان داده شده است که
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همبستگی مثبتی بین وزن زرده و محتوای کلسترول

مصرف خوراک بیش از مقدار مورد نیاز ،اثرات شگرفی بر

تخممرغ وجود دارد .از طرفی همبستگی منفی بین

کبد دارد و موجب بروز ناهنجارییهایی مانند سندرم کبد

محتوای کلسترول زرده و جوجهدرآوری تخممرغهای

چرب همراه با خونریزی (

بارور ،نرخ باروری و جوجهدرآوری کل تخممرغها

 )syndromeو در نتیجه ناتوانی کبد در انتقال چربیهای

گزارش شده است [ .]3لذا ،با توجه به اینکه با افزایش

ساختهشده میگردد .عارضه کبد چرب عموما در پرندگان

سن ،میزان کلسترول خون افزایش پیدا میکند و از طرفی،

محصور در قفس و تغذیهشده با جیرههای پرانرژی و اغلب

میزان باروری نیز کاهش مییابد ،میتوان اینگونه استنباط

در فصل گرما رخ میدهد .سندرم کبد چرب یک بیماری

کرد که افزایش سطح کلسترول خون میتواند نشانهای از

متابولیکی بوده که در مرغان تخمگذار رخ میدهد و باعث

آغاز روند کاهش باروری باشد.

خسارات چشمگیر اقتصادی در صنعت مرغداری میشود و

Fatty liver hemorrhage

لیپوپروتئینهای با چگالی باال باعث انتقال معکوس

با عالئمی مانند چاقی و کاهش تولید تخممرغ نمایان میشود

کلسترول از بافتهای محیطی و جریان خون سرخرگی به

[ .]17گزارش شده است که افزایش فعالیت آسپارتات

هپاتوسیتها میشوند و با چسبیدن به  ،LDLآنها را از

آمینوترانسفراز و غلظت کلسترول نشانگر بروز کبد چرب

جدار رگها پاک میکنند [ .]10بهطور معمول ،غلظتهای

است [ .]3در کل ،احتماال افزایش معنیدار کلسترول و

پایین  HDLو باالی  LDLهنگام چاقی و اضافه وزن

تریگلیسرید پالسما که توأم با افزایش سن پرندگان مشاهده

اتفاق میافتد .از اینرو ،افرادی که بافت چربی بیشتری

شد ،باعث افزایش فشار بر هپاتوسیتها و آزادسازی

دارند HDL ،کمتر و مقاومت به انسولین بیشتری را تجربه

آنزیمهای کبدی به خون شده است .این شرایط بروز

میکنند .کبد توسط گیرندههای  LDLکه روی سطح

بیماریهای کبدی را در این پرندگان فراهم میسازد.

سلولهای کبدی قرار دارند LDL ،خون را جذب،

در این پژوهش ،با افزایش سن غلظت  T3تحت تأثیر

بستهبندی و بنابراین غلظت آن را در خون کاهش میدهد

قرار نگرفت ،اما غلظت  T4بهطور معنیداری کاهش یافت.

[ .]12یکی از عواملی که باعث کاهش فعالیت این

محدودیت غذایی سبب کاهش غلظت  T3و افزایش  T4در

گیرندهها و در نتیجه کاهش زدودهشدن  LDLمیشود،

مرغهای مادر میشود [ .]5در پژوهشی نشان داده شد که با

کلسترول باالی خون است [ .]12در کل ،میتوان افزایش

افزایش سن مرغهای مادر و رسیدن به سن بلوغ جنسی،

غلظت  LDLو کاهش  HDLکه با افزایش وزن بدن و

غلظت  T3کاهش و  T4افزایش مییابد .همچنین ،بین غلظت

سن مشاهده شد را به افزایش ذخیرهسازی چربی بدن

 T4و تولید تخممرغ ارتباطی معنیدار وجود دارد و با

ارتباط داد ،و اینگونه نتیجه گرفت که احتماال تغییرات

نزدیکشدن به بلوغ جنسی و تولید تخممرغ ،سطح این

معنیدار غلظت این متابولیتها میتواند شاخص مناسبی

هورمون افزایش مییابد [ .]5در این مطالعه نیز با افزایش سن

برای پیبردن وضعیت ذخیره چربی و افزایش دریافت

و کاهش هورمون  ،T4تولید تخممرغ نیز کاهش یافت؛

انرژی باشد که در نهایت پرنده را مستعد ابتال به

هرچند هورمون ترییدوترونین تحت تأثیر سن قرار نگرفت.

بیماریهای متابولیکی و کاهش تولید میکند.

تغییر در غلظت  T4بدون ایجاد تغییر معنیدار در  T3میتواند

در این مطالعه ،با افزایش سن مرغهای مادر گوشتی،

بهدلیل ایجاد تغییر در فعالیت دیودیناز کبدی باشد.
در پژوهش حاضر ،با افزایش سن و وزن ،تولید تخممرغ

غلظت آنزیمهای کبدی ( GOTو  )GPTافزایش یافت.
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روند کاهشی داشت .مرغهای مادر گوشتی بهطور ژنتیکی

منابع
کاظمیزادها،زارعشحنها،یوسفیع،مهربانییگانهحو

.1

اندازه نیاز انرژی نمیباشند [ .]13تغذیه بیش از مقدار مورد

انصاریپیرسرایی ز()1931اثرکورکومینخوراکیبر

نیاز باعث ایجاد تغییراتی در مورفولوژی تخمدان در سطح

شناسیبیضهخروسهایمادرگوشتی


هایبافت

فراسنجه

سلسله مراتب فولیکولی میگردد [ .]13افزون بر این ،مصرف

مسن.مجلهتولیداتدامی.841-834،)9(02.

اشتهای زیادی دارند و قادر به کنترل خوراک مصرفی به

زیاد خوراک و چاقی در مرغهای مادر گوشتی باعث بروز

کاظمیزاده ا ،زارع شحنه ا ،حیدری م ،محمدی م،

.0

مشکالت تولیدمثلی و فیزیولوژیکی و افزایش تخمکگذاری

)ارتباطپروفایل

ژندیموانصاریپیرسراییز(1931
لیپیدی پالسما با شاخصهای بافتشناسی بیضه در

داخلی میشود [ .]02نتایج مطالعات مختلف نشان میدهند

هایمادرگوشتی.مجلهپژوهشهایتولیدات


خروس

که افزایش ذخیره چربی اثرات نامطلوب بر فراسنجههای
خونی ،سامانه ایمنی و ریختشناسی تخمدان دارد [ 4و .]07
از جمله این اثرات نامطلوب میتوان به افزایش گلوکز،
انسولین ،لپتین ،تریگلیسرید ،اسیدهای چرب استریفهنشده و
اسیدهای چرب اشباع در پالسما اشاره کرد .اخیرا گزارش
شده است که تغذیه مازاد مرغهای مادر گوشتی باعث تجمع
سرامید [ ]13و افزایش اینترلوکین 1-بتا ( ]14[ )IL-1βدر
تخمدان و سلولهای گرانولوزا میشود ،که این عوامل نیز به
نوبه خود باعث تحلیل فولیکولها و مرگ برنامهریزیشده
( )Apoptosisسلولهای گرانولوزا میشوند .رابطه مستقیمی
بین میزان تولید تخممرغ و تعداد فولیکولهای زرد کوچک،
وجود دارد [ .]11ازآنجاکه افزایش وزن باعث تغییر
مورفولوژی تخمدان ،کاهش تعداد فولیکولهای پیش از
تخمکریزی و افزایش تعداد فولیکولهای تحلیلرفته
میشود [ ،]10بنابراین تغییرات وزن میتواند روند کاهش
تولید تخممرغ در این مطالعه را توجیه کند.
بهطور کلی ،نتایج بهدستآمده از این مطالعه نشان داد
که با افزایش سن ،وزن مرغهای مادر گوشتی افزایش
مییابد که با افزایش گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول،
 ،LDLآنزیمهای کبدی و کاهش  HDLو هورمونهای
تیروئیدی و در نهایت کاهش تولید تخممرغ همراه است .بر
این اساس ،تغییر در وضعیت این متابولیتهای خونی پس از
اوج تولید ،میتواند عالمتی برای تغییرات تولید باشد.

دامی.23-20،)00(3
)Ashraf MZ, Hussain ME and Fahim M (2005
Antiatherosclerotic
effects
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supplementations of garlic and turmeric:
Restoration of endothelial function in rats. Life
Sciences. 77 (8): 837–857.
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effectiveness. In Poultry Science 78(3): 444–452.
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Cassy S, Metayer S, Crochet S, Rideau N,
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syndrome in Korean postmenopausal women.
Metabolism 54 (11):1510–1514.
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Abstract
Trend in body weight, thyroid hormones and some blood metabolites changes in broiler breeder hens after the peak
egg production was studied. Blood samples from 20 Ross 308 broiler breeder hens, were investigated from 47 to 55
weeks of age. Plasma lipid profile including cholesterol, triglyceride, lipoprotein LDL, lipoprotein HDL, and also
glucose concentrations were measured every two weeks, and plasma concentrations of triiodothyronine (T3) and
tetradothyronine (T4), aspartate aminotransferase (GOT) and alanine aminotransferase (GPT) were measured at the
beginning and at the end of the experimental period. Results showed that body weight and plasma concentration of
glucose, triglycerides, cholesterol, and LDL were increased, and concentrations of HDL were decreased (P<0.05)
over the experimental period. Plasma T4 concentrations were decreased with age of the birds (P<0.05), while T3
concentrations were not affected. Plasma GOT and GPT enzymes activities were increased over the experiment
period (P<0.05). In general, by increasing of age and subsequently body weight of breeder hens, several major
changes have been occurred in blood metabolites and metabolic hormones which could reduce production and
reproduction of broiler breeder flocks.
Keywords: Age, Blood metabolites, Body weight, Broiler breeder hens, Plasma
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