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هاي خونی و تریپتوفان بر عملکرد، فراسنجهترئونین و يثیر اسیدهاي آمینهأت
گوشتی تحت آسیت القایی سرماییهايمرگ و میر در جوجه
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چکیده
به منظور  مطالعهاین . شودمیهاي گوشتی جوجههاي اقتصادي زیادي درآسیبسبب هاي متابولیک است که آسیت یکی از بیماري

پارامترهاي کمی ، عملکردبر سرما القایی باآسیت تحت ماده هاي گوشتی ترئونین در جوجهتریپتوفان و يآمینه هاياسیدبررسی اثرات
براي این .انجام شدهاي گوشتی جوجهو قلبی هاي خونیفراسنجه و هاي تیروئیديها، هورمونآنزیم برخی، درصد تلفات، گوشت

و ) تحت تنش سرمایی و بدون افزودن اسید آمینه(تیمار شاهد  4راس در قالب  يگوشتی یک روزه سویه يقطعه جوجه 300منظور، از 
تکرار و هر تکرار  5هر تیمار حاوي . و هر دو اسید آمینه استفاده گردید) راس%130(، ترئونین)راس%140(اسیدهاي آمینه تریپتوفان 

وزن الشه و سینه گردید  ،تریپتوفان و ترئونین باعث بهبود عملکرد يمصرف اسیدهاي آمینه.جوجه در هر تکرار بود 15داراي 
)05/0P< .(کاهش درصد تلفات ناشی از آسیت در کل دوره گردید ترئونین به تنهایی یا همراه با تریپتوفان باعث يمصرف اسید آمینه
)05/0P<.(  اسیدهاي آمینه هاي تغذیه شده با کل بطن در جوجهبطن راست بهوزن همچنین نسبت)تر از مقدار کم) به تنهایی یا با هم

هاي هاي خونی، هورمونثیري بر فعالیت آنزیمأتریپتوفان و ترئونین ت يمصرف اسیدهاي آمینه). >05/0P(مربوط به تیمار شاهد بود
از طریق تریپتوفان و ترئونین  يآمینهکلی، مصرف اسیدهاي به طور).<05/0P(هاي خونی نداشتتیروئیدي، دماي مقعدي و فراسنجه

.گرددهاي گوشتی میخوراك باعث کاهش تلفات ناشی از آسیت در جوجه ضریب تبدیلکاهش مصرف خوراك و 

شتی، عملکرد، ترئونین، تریپتوفانآسیت، جوجه گو:کلیديکلمات 

مقدمه
هاي تجاري تحقیقات شرکت ،سال اخیر 50در طول .

افزایش  موجب ،هاي گوشتیجهت انتخاب جوجهدر
چه اگر.شده استرشد و بهبود ضریب تبدیل خوراکی 

ها در این زمینه براي این شرکتزیادي هايپیشرفت
ولی مشکالت متابولیکی از جمله  حاصل شده است

 .Olkowski et al(نیز مشاهده شده است بیماري آسیت 

هاي جوجهدر رشدنرخ زیادافزایش عالوه،ه ب.)1996
ظرفیت ریه و قلب این موجب محدودیتامروزي 

این  .شده استترهاي قدیمیها در مقایسه با سویهجوجه
-هاي متراکم و همچنین تنشبه همراه استفاده از جیرهامر

، دانشگاه ارومیه    کشاورزيي دکتراي تغذیه دام، دانشکدهيآموختهدانش1
دانشگاه ارومیه ي کشاورزي،دانشکده دانشیار گروه علوم دامی، *2
دانشگاه ارومیه ي کشاورزي،دانشکدهاستاد گروه علوم دامی،  3
دانشگاه ارومیه ي دامپزشکی،دانشکده، پایهگروه علوم  دانشیار4

هاي ناهنجاري مدنآباعث به وجود هاي محیطی 
ت آسیکه شودهاي گوشتی امروزي میمتابولیکی در مرغ

.Decuypere et al(تها استرین این ناهنجارياز مهم

-محدودیت فیزیولوژیک براي سیستم قلبی این). 2000
هاي جوجهشود تا میباعث هاي امروزي عروقی در سویه

-Ruiz(دنمین کنأگوشتی نتوانند نیاز اکسیژن خود را ت

feria et al. 2001.(
به عنوان یک  1990از سال  ناهنجاریی است که آسیت

 بوده ودر مراکز پرورش طیور دنیا مطرح جهانی معضل 
در شرایط مستعدناشی از این ناهنجاري مرگ و میر 

E-mail: daneshyar_mohsen@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
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Daneshyar et(کند افزایش پیدا میدرصد 25ت به آسی al.

2007.(
Fathi که گزارش کردند  2011و همکاران در سال

-آنتیهاي سرمایی باعث کاهش آنزیمتنش  آسیت ناشی از

افزایش مالون دي الدئید اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز و
.Cisar et al(شودپالسما می کاهش فعالیت ).2005

سوپر اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز وهاي آنتیآنزیم
هاي درگیر با در جوجه بافت کبداکسیددیسموتاز خون و

شود که باعث افزایش پراکسیداسیون میمشاهده آسیت 
Wang(گرددمیکبد پالسما وي هالیپید et al. 2012.(

Iwagami  هايتنشگزارش داد که  1996در سال
-آنزیمفعالیتوپروتئینکاهش غلظتباهمراه،محیطی

.هستند اکسیدانیهاي آنتی
در رابطه با اثرات تریپتوفان یا تحقیقی کنون هیچ تا

هاي گوشتی انجام بر بیماري آسیت در جوجه ترئونین
ثیر این اسید أت يی در رابطهیاهنگرفته است اما گزارش

و همکاران Tabiri. هاي دیگر موجود استآمینه در تنش
که غلظت تریپتوفان  گزارش کردند2002در سال 

هاي گوشتی در شرایط تنش گرمایی پالسماي جوجه
-یابد اما غلظت تیروزین پالسما کاهش پیدا میافزایش می

سطوح هاي صحرایی باعث افزایش موشتنش در. کند
،HIAA(هیدروکسی ایندول استیک اسید -5تریپتوفان و

گردد که در ساخت می  در مغز)یک متابولیت سروتونین
نقش دارد ) عروق است يکه یک گشاد کننده(سروتونین 

دهد میافزایش  را غلظت تریپتوفان پالسما عالوهه و ب
)Chaouloff et al. 1989( .غلظت تریپتوفان  جا کهاز آن

، استدیگرياز تمام اسیدهاي آمینه ترنداران پاییدر مهره
سنتز تواند میزان به راحتی میکمبود این اسید آمینه لذا

.Sainio et al(پروتئین را محدود کند  1996 .(
Rosebrough تریپتوفان که گزارش داد 1996در سال

و مصرف  متابولیسم پروتئین و چربی را تنظیم کرده
 يسازي جیرهکه مکملدهدثیر قرار میأخوراك را تحت ت

با تریپتوفان باعث کاهش مصرف ) درصد12(کم پروتئین

سازي تریپتوفان درمکمل ،کهحالیشود درخوراك می
درصد  30و 21(سطح هاي حاوي پروتئین باال درجیره

 .باعث کاهش مصرف خوراك نگردید) خوراك مصرفی
تریپتوفان این محقق نتیجه گرفت که سطوح باالتري از

رسد که نظر می به.جهت تغییر مصرف خوراك نیاز است
و بیوشیمیایی ناشی از تنش گرمایی  تغییرات فیزیولوژیکی

-تنظیم می هم ي تریپتوفانوسیلهه گوشتی ب يدر جوجه

در پاسخ به تنش دخالت می تواندگردد زیرا تریپتوفان 
ضروري  يتریپتوفان یک اسید آمینههمچنین.داشته باشد
ها ي پروتئینجزء ساختاري همه وهاي گوشتی در جوجه

دو هورمون سروتونین و براي سنتز ي ابوده و پیش ماده
تنظیم ودر نقش مهمی این دو هورمون  .مالتونین است

-سروتونین می .هاي مهم بدن دخالت دارندفعالیت کنترل

در تنظیم هم تریپتوفان وخوراك مصرف در تنظیم تواند 
نقش هاو چربی هامتابولیسم پروتئینمصرف خوراك و 

.)Nielsen et al. 1992(اشدداشته ب
Denbow را ثیر تریپتوفان أت1993و همکاران در سال

غلظت اندول آمین و کیفیت گوشت بوقلمون ، بر عملکرد
غذایی پایانی  يو مشاهده کردند که جیره کردندبررسی 
ثیري بر أگونه تتریپتوفان، هیچ 3/0و  2/0، 1/0حاوي 

هاي تفاوت ،اگرچه . نداردعملکرد و مرگ و میر بوقلمون 
بسیار زیادي در افزایش وزن الشه و ران مشاهده شد ولی 

.ثیري بر وزن سینه نداشتأت
Van Goudoeverگزارش  2000در سال و همکاران

ضروري  يکه ترئونین یکی دیگر از اسیدهاي آمینهدادند
ترئونین ازدرصد80تا60و مهم در بدن است و حدود

هاي احشایی به مصرف بخششرایط طبیعی درجیره در
گزارش  2008و همکاران در سال  Zaefarian.رسدمی

هاي ضروري است و در آمینهکردند که ترئونین جزء اسید
ساختار و  در فرآیندهاي متابولیکی مختلف و همچنین

 7/0سطح  وعملکرد دستگاه گوارش طیور شرکت دارد 
 بهبودباعث افزایش وزن و ،درصد ترئونین قابل هضم
.شودضریب تبدیل خوراکی می
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ترئونین نقش مهمی بر ساختار و عملکرد دستگاه 
درصد ترئونین باعث 77/0مقدار وگوارش پرنده دارد 

بر  ولیه استبهبود و افزایش ترشح موسین روده شد
م و وودنئهاي جامی در دسلولمورفومتري روده و تعداد

و  Lemme et al. 2004(.Azzam(نداردایلئوم نقشی 
 يگزارش دادند که اسیدآمینه 2011همکاران در سال 

از تردرصد بیش 30محتویات پروتئین روده ترئونین در
و همکاران Faure. ضروري است ياسیدهاي آمینهسایر

که کاهش میزان ترئونین  ندگزارش داد 2005در سال 
کوچک و بزرگ در يسبب کاهش سنتز موسین در روده

هاي گوشتی به ترئونین وجهنیاز ج.شودمیموش سالم 
و عواملی مانند پروتئین خام جیره، نژاد،  بودهمتغییر 

هاي جیره و تنش يجنس، سن سایر مواد تشکیل دهنده
ها محیطی همچنین مدل و روش برآورد نیاز جوجه

.Barkley et al(ثیرگذار هستندأت 2001.(Dozier  و
ترئونین دادند که مصرف الگزارش  2000همکاران در سال 

تا  42هاي گوشتی تحت تنش گرمایی به مدت در جوجه
روز باعث بهبود افزایش وزن، مصرف خوراك و  56

Nassiri. شودها میضریب تبدیل خوراك جوجه

Moghaddam گزارش کردند  2010در سال  و همکاران
ترئونین باالتر از  يها به اسیدآمینهکه میزان نیاز پرنده

-ترین و بیشترئونین مهم. است NRCمقدار توصیه شده

دستگاه  داخلیاي است که در ترشحات ترین اسید آمینه
ترین اسیدهاي آمینه در و یکی از حیاتی بوده گوارش

نگهداري بافت مخاطی روده است و لذا نیاز به آن به 
آلودگی . یابدهاي میکروبی افزایش میدنبال عفونت

تواند منجر به افزایش ترشح میکروبی دستگاه گوارش می
زیاد موسین و به تبع آن افزایش نیاز به ترئونین در پرنده 

.Corzo et al(شود  از سوي دیگر، کمبود ترئونین ). 2003
داري سنتز موسین را مختل کرده و طور معنیه تواند بمی

غشایی دستگاه گوارش بکاهد  ياز میزان فعالیت الیه
هاي گوشتی تحت کاهش رشد جوجه). 1391مهري (

تواند ارتباط مستقیمی با کاهش جذب تنش سرمایی می

مواد مغذي داشته باشد و هر گونه اقدام جهت کاهش 
رشد و عملکرد پرنده اثرگذار بر مستقیماً ،اثرات منفی
ی سرمایی از طریق محدودیت دسترس تنش. خواهد بود

درصد اکسیژن مصرفی صرف  25تقریباً(به اکسیژن 
تواند براي پرنده می) شودعملکرد دستگاه گوارش می

دستگاه گوارش و عملکرد آن داشته باشد و  بر ثیر منفیأت
ترئونین و ينهیاسیدهاي آمسازي مکمل ،از طرف دیگر

اي از افزایش سطح بازجذب روده باتواند میتریپتوفان 
با توجه به اهمیت آسیت . بکاهد این تنشاثرات زیانبار 

 ،مطالعات زیادي در مورد عوامل ،هاي گوشتیدر جوجه
اثرات و راهکارهاي عملی جلوگیري از این عارضه 

اگر چه تحقیقات زیادي در رابطه .صورت گرفته است
پارامترهاي خونی انجام شده  وثیر آسیت بر عملکردأبا ت

ثیر مصرف اسید أاست ولی هیچ گزارشی در رابطه با ت
پارامترهاي خونی ،ترئونین و تریپتوفان بر عملکرد يآمینه

هاي کیفی گوشت تولیدي در جوجهو خصوصیات کمی و
. تحت تنش سرمایی وجود ندارد

هاي ضروري است و در ترئونین جزء اسیدآمینه
متابولیکی مختلف و همچنین ساختار و  فرآیندهاي

.Law et al(عملکرد دستگاه گوارش شرکت دارد 2002,

Zaefarian et al.  دری اساسینقشنیز تریپتوفان . )2008
مصرف  تواندمی ودارد متابولیسم پروتئین و چربی تنظیم 

 .Nielsen et al(دهدثیر قرار میأخوراك را تحت ت

1992(.
هاي مهم ذکر شده براي تریپتوفان وبه نقشبا توجه 

سازي این خیر بررسی تأثیر مکملاهدف تحقیق  ،ترئونین
و خصوصیات  مترهاي خونیاپار ،عملکرد بر هااسید آمینه

تحت تنش هاي گوشتیکیفی گوشت جوجهکمی و
.استسرمایی

کارروش مواد و
 يمادهيگوشتی یک روزه يقطعه جوجهسیصد

گروهچهار در گرم 40متوسط با وزن308راس  يسویه
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، تصادفی شامل تیمارهاي شاهد در قالب طرح کامالًمجزا
 درصد 130درصد سطح راس، ترئونین  140تریپتوفان

 درصد 130و ترئونین  درصد 140سطح راس، تریپتوفان 
 15تکرار با  5هاي هر گروه در جوجه. بودند سطح راس

 مرغداريدر سالنتحقیق اخیر. قطعه جوجه توزیع شدند
انجام گرفت که سقز شهرستان ایستگاه تحقیقاتی بز مرخز 

ز روش ا. بودمتر از سطح دریا  1650ارتفاع  داراي
Luger  براي القاي تنش سرمایی  2001و همکاران در سال

سالنی با هواي سرد جهت در ها جوجه. استفاده گردید
در Cο31در این روش از دماي .قرار گرفتندالقاي آسیت

 21و  14، 7اول استفاده شد ولی دما در روزهاي  يهفته
يدرجه Cο15و  Cο26،C ο20روزگی به ترتیب به

 کاهش داده شد و)به صورت تدریجی(گراد سانتی
تا آخر  Cο15يروزگی در محدوده 21بعد از ها جوجه

. شدنددوره حفظ 
)آردي(خوراكآب وطول دوره به درپرندگان 

براي هاي توصیه شده با جیرهسترسی آزاد داشتند ود
جدول (تغذیه شدند  سویا-ذرت يو بر پایهراس  يسویه

 بر اساسهاي مورد استفاده در این تحقیقجیره).1
توسط سویا  -ذرت يراس و بر پایه يسویههاي توصیه

قبل از شروع . شدندتنظیم و آماده  Amino Feedافزار نرم
پژوهش، ترکیب شیمیایی و محتواي اسید آمینه قابل هضم 

) تهران(تمام مواد خوراکی در شرکت ایوانیک دگوسا 
ي پایه بر اساس مقادیر اسیدهاي آمینه آنالیز گردید و جیره

ل دهنده و ترکیب اجزاي تشکی. قابل هضم تنظیم گردید
رشد و ، آغازین احلهاي خوراکی در مرشیمیایی جیره

میزان افزایش . گزارش شده است1جدول پایانی در 
در خوراك مصرفی روزانه خوراك ووزن، ضریب تبدیل 

 24تا 11(رشد ، )روزگی10تا 1(آغازین هايدوره
42تا 1(کل دوره ، )روزگی 42تا  25(پایانی، )روزگی
دانشیار و بومی (گیري و محاسبه گردیداندازه) روزگی
پرنده  یک،)روزگی 42(آزمایش يدوره در پایان.)1393

 ذبحخصوصیات کمی گوشت ررسی جهت باز هر تکرار 
با ترازوي گوشت سینه و ران ،الشه وزنسپس و  شدند

درصد از وزن (وزن نسبی و گیري اندازه gr001/0دقت با
گردیدمحاسبه رانگوشت سینه والشه و) زنده

)Daneshyar et al.  ينمونهدو سري عالوه، ه ب). 2009
 42در سن (کشتار  بعد از فوراًهاي گوشتی،جوجه خونی

هاي خون بخشی از نمونه. آوري گردیدجمع)روزگی
براي ) EDTA(هاي حاوي مواد ضد انعقادي کامل در لوله

. استفاده گردیدهموگلوبین  و گیري هماتوکریتاندازه
گیري اندازههموگلوبین هموگلوبین با روش سیانو مت

لیتر میلی 5میکرومتر خون با  20در این روش،. گردید
جذب نوري  از سپس با استفادهو معرف مخلوط شد 
دایهم(گیري شداندازهنانومتر  540نمونه در طول موج 

هاي حاوي لولهدر هاي خون سري دیگر نمونه. )1388
سپس به .گردیدآوري عمج) EDTA(مواد ضد انعقادي

پالسماي وشد سانتریفیوژ5000در دقیقه مدت پنج دور 
.  گردیدنگهداري -Cο20در دمايجدا شد وها نمونه

هاي خونی اکسیدانی پالسما، آنزیمسپس ظرفیت کل آنتی
-آسپارتات،سوپر اکسیددیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز

و الکتات دي  آمینوترانسفراز، آالنینآمینوترانسفراز
هاي کیت يبا روش فتومتریک و به وسیلههیدروژناز

 ,.Randox Laboratories Ltd(شرکت راندوکس 

Rumlin, UK (گیري شداندازه.
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آزمایشی هاي مختلفي آردي در دورههاي پایهترکیب جیره: 1جدول 
)روزگی25-42(پایانی  )روزگی11- 24(رشد  )روزگی1-10(آغازین  (%)اجزاي جیره 

445/58 05/52 029/44 دانه ذرت
319/34 078/40 369/39 کنجاله دانه سویا
- - 409/9 کنجاله گلوتن
397/3 815/3 392/2 روغن سویا
811/1 956/1 223/2 دي کلسیم فسفات
955/0 969/0 219/1 کربنات کلسیم
020/0 029/0 242/0 لیزین-ال
207/0 245/0 214/0 ال متیونین- دي
500/0 500/0 500/0 1،2مکمل مواد معدنی و ویتامینی

326/0 326/0 255/0 نمک
020/0 031/0 149/0 جوش شیرین

100 100 100 جمع کل
گیري شده جیرهمواد مغذي اندازه

170/89 535/89 801/89 (%)ماده خشک 
3050 3000 2950 )kcal/kg(انرژي قابل سوخت و ساز 

581/5 799/5 294/4 (%)چربی خام 
831/0 880/0 027/1 (%)کلسیم 
411/0 440/0 491/0 (%)فسفر قابل دسترس 
230/0 230/0 230/0 (%)کلر 
158/0 162/0 167/0 (%)سدیم 
506/0 569/0 643/0 (%)متیونین 
104/1 256/1 478/1 (%)لیزین 
347/1 512/1 632/1 (%)آرژنین 
835/0 924/0 083/1 (%)سیستین  –متیونین 
771/0 856/0 004/1 (%)ترئونین 
246/0 278/0 298/0 (%)تریپتوفان

، کلسیم mg6/6: ، ریبوفالوینmg0/15: ، سیانوکوباالمین 18: واحد بین المللی، آلفا توکوفرول استات 9000: رتینول: حاويجیره در هر کیلوگرم  1
: ، ویتامین منادیونmg1: ، اسید فولیکmg3، پیرودوکسین mg1/8: ، تیامینmg0/1: ، بیوتینmg500، کولین mg30: ، نیاسینmg10: پانتونات

mg2 اتوکسی کوئین(، آنتی اکسیدان :(mg100بود ،.
.بودmg2/0: ، سلنیومmg1: ، یدmg50: ، آهنmg10: ، مسmg50: ، رويmg100: منگنز: مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره حاوي 2

هاي الکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینو آنزیم
لکالین فسفاتاز با ترانسفراز، آالنین آمینوترانسفراز و آ

پیشتاز شرکت  هاي اختصاصیو کیتسنجیرنگروش 

هاي هورمون. ندگیري شداندازه )تهران، ایران(طب زمان
 Startfaxاز دستگاه االیزا ریدر تیروئیدي با استفاده

303/plus, Awarcness Technology inc, Palm city, FL 
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گیري هاي شرکت پیشتاز طب زمان اندازهکیتو 34990
گر میزان پراکسیداسیون دي آلدئید بیانمیزان مالون .شدند
کند فساد اکسیداتیو را بیان میهاي پالسما است وچربی
بعد از  واکنش با اسید تیوباربیوتیک  يوسیلهبهکه 

گیري مالون اندازه براي.استخراج با بوتانول مشخص شد
لیتر میلی 3میکرولیتر سرم در  500دي الدئید با حل کردن 

پس از ورتکس . گرددمیآغاز  درصد 1اسید فسفریک 
 درصد67/0لیتر محلول تیوباربیتوریک اسید میلی 1، کردن

آزمایش اضافه شده و پس از ورتکس کامل به  يبه لوله
دقیقه در داخل یک بن ماري در حال جوش  45مدت 

هاي آزمایش لوله ،پس از اتمام مدت الزم .قرار داده شد
لیتر بوتانل میلی 3به میزان را زیر آب سرد خنک کرده، 

دقیقه ورتکس نموده  2الی  1و به مدت  شدنرمال اضافه 
 3000دقیقه با دور در دقیقه  10و سپس به مدت 

محلول (سانتریفوژ نموده و پس از جدا کردن فاز آلی 
نانومتر  532گیري جذب نوري در طول موج اندازه) رویی

انجام گرفت و در مقابل بوتانل نرمال به عنوان بالنک 
نتایج حاصل پس از انتقال به منحنی استاندارد، غلظت 

مقدار.گردیدها تعیین مالون دي الدئید سرمی نمونه
دستگاه باهانمونهاین و اسید اوریکگلوکز ،لبومنآ

,Alcyon  300(اسپکتروفوتومتر USA( توسط کیت و
گیري آزمون طبق دستور عمل شرکت مربوطه اندازهپارس

تلفات براي ه صورت روزانه ثبت شد وتلفات ب.شد
به  ،بررسی دلیل مرگ و نارسایی قلبی کالبدگشایی شد

هایپرتروفی بطن  به صورتکه عالیم آسیت طوري
شکننده کبد ورم کرده، ترد و،، سستی ماهیچه قلبراست

 شکمی يمایع زردرنگ، کلوییدي و روشن در محوطه و
Geng(تشخیص داده شد et al. 2004( . دماي همچنین

.گیري شدمقعدي قبل از کشتار با دماسنج دیجتالی اندازه
 4تصادفی با  در قالب یک طرح کامالًزمایش آهاي داده

گیري پارامترهاي اندازه يبراي همه(تکرار 5تیمار و
مورد  SAS (Version 9.1)با استفاده از نرم افزار ) شده

توسط نیز هامیانگین يهمقایس. آنالیز آماري قرار گرفت
مورد بررسی و )>05/0P(درصد  5در سطح توکیآزمون 

.ندآنالیز قرار گرفت

نتایج
هاي گوشتی در جدول نتایج مربوط به عملکرد جوجه    

داري براي مصرف تفاوت معنی  .نمایش داده شده است 2
-خوراك در دوره خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل

ي در دوره).  <05/0P(هاي آغازین و رشد وجود نداشت 
و ضریب تبدیل خوراك ) =09/0P(رشد، افزایش وزن 

)08/0P= (هاي تغذیه شده با ترئونین به طور جوجه
هاي سایر تیمارهاي عددي بهتر از مقادیر مربوط به جوجه

داري براي افزایش وزن بدن تفاوت معنی.  آزمایشی بود
).  <05/0P(هاي پایانی و کل دوره وجود نداشت در دوره

-متوسط مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك جوجه

هاي تغذیه شده با ترئونین و تریپتوفان به تنهایی و با هم 
هاي تر از مقدار مربوط به جوجهداري پایینبه طور معنی

بودند  ههاي پایانی و کل دورتیمار شاهد در دوره
)05/0P<.(

خصوصیات الشه تحت تأثیر تیمارهاي مختلف     
وزن نسبی الشه در ).  3جدول (آزمایشی قرار گرفت 

هاي تغذیه شده با تریپتوفان یا ترئونین به تنهایی جوجه
هاي تیمار شاهد بود باالتر از مقدار مربوط به جوجه

)05/0P<.(هاي تغذیه شده با تریپتوفان، باالترین جوجه
.  را در میان تیمارهاي آزمایشی داشتنددرصد کل الشه 

هاي تغذیه شده با ترئونین نیز درصد گوشت سینه جوجه
هاي تیمار شاهد بود تر از مقادیر مربوط به جوجهبیش

)05/0P<.(  داري براي درصد گوشت ران و تفاوت معنی
ي بطنی بین تیمارهاي مختلف آزمایشی وجود چربی حفره

).<05/0P(نداشت 
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آسیت القایی سرماییهاي گوشتی تحت بر عملکرد جوجهمصرف اسیدهاي آمینه تریپتوفان وترئونین ثیرأت :2جدول

شاهد
تریپتوفان

راس%140
ترئونین

راس%130
140%تریپتوفان 

راس 130%وترئونین 
خطاي

استاندارد
احتمال% 

)روزگی10تا1(آغازین
69/2447/2470/2345/2324/01969/0)گرم(روزانه خوراك مصرف

90/1533/1685/1529/1616/06404/0)گرم(روزانه  افزایش وزن
55/149/149/144/102/01190/0ضریب تبدیل خوراك

)روزگی24تا11(رشد
10/7210/6935/6791/6981/02257/0)گرم(روزانه مصرف خوراك 

74/2636/2705/3351/2910932/0)گرم(روزانه  وزنافزایش 
81/256/205/239/211/00752/0خوراكضریب تبدیل

)روزگی42تا25(پایانی
a51/168b15/145b40/138b74/14556/3006/0)گرم(روزانه مصرف خوراك

63/5664/5722/5554/5920/167/0)گرم(روزانه  افزایش وزن
a99/2b53/2b51/2b45/207/0005/0خوراك ضریب تبدیل

)روزگی42تا1(کل دوره
a99/93b50/84b14/83ab15/8634/1007/0)گرم(روزانه مصرف خوراك

07/3474/3629/3608/3752/016/0)گرم(روزانه  افزایش وزن
>/a76/2b30/2b28/2b32/205/00001ضریب تبدیل خوراك

).>05/0P(هاي با حروف متفاوت در هر ردیف و براي هر پارامتر اختالف معنی داري با هم دارند میانگین

در هاي گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی ثیر مصرف اسیدهاي آمینه تریپتوفان وترئونین بر خصوصیات الشه جوجهأت:3جدول
روزگی 42سن 

شاهد
تریپتوفان سطح

راس%140
ترئونین سطح

راس%130
و ترئونین140%تریپتوفان

سطح راس %130
خطاي 
استاندارد

احتمال% 

c54/59a46/63ab18/63bc014/6056/0006/0(%)کل الشه 
b84/18ab00/20a27/21ab59/2031/002/0(%)گوشت سینه 
26/1778/1821/1969/1736/019/0(%)گوشت ران 

06/1963/0797/0913/006/053/0(%)حفره شکمیچربی 
).>05/0P(داري با هم دارند هاي با حروف متفاوت در هر ردیف و براي هر پارامتر اختالف معنیمیانگین

ترئونین  ياسیدهاي آمینه جداگانه و توام ثیر افزودنأت
اکسیدانی خون و برخی هاي آنتیو تریپتوفان بر فراسنجه

نمایش داده  5و  4پارامترهاي خونی به ترتیب در جداول 

هاي آنتی اکسیدانی خون و کدام از فراسنجههیچ. نداشده
ثیر تیمارهاي آزمایش قرار أتحت تپارامترهاي خونی 

.)<05/0P(نگرفتند 
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تحت آسیت  هاي گوشتیخونی جوجهآنتی اکسیدانی هاي بر فراسنجهترئونین تریپتوفان وثیر مصرف اسیدهاي آمینه أت :4جدول 
روزگی 42در سن  القایی سرمایی

تریپتوفان سطحشاهدنزیمآ
راس%140

ترئونین سطح
راس%130

و140%تریپتوفان
سطح راس130%ترئونین

خطاي
استاندارد

احتمال%

36/57547/66746/68624/71930/2626/0(iu/grHb)سموتازیسوپراکسیدد
98/2250/2109/2753/2289/019/0(iu/grHb)پراکسیدازگلوتاتیون

14/140/121/176/115/046/0(mmol/l)ظرفیت کل آنتی اکسیدانی
70/198/113/255/222/061/0(mg/dl)اسیداوریک
4/35/238/260/225/051/0(mmol/l)لدئید آمالون دي 

0/23080/20120/22360/221049/22598/0(iu/l)الکتات دهیدروژناز
80/1320/820/1140/1022/148/0(iu/l)آالنین آمینوترانسفراز

20/32280/9420/23360/8131/4606/0(iu/l)آلکالین فسفاتاز
80/30140/2360/27360/26641/1342/0(iu/l)مینو ترانسفرازآسپارتات آ

در  تحت آسیت القایی سرمایی هاي گوشتیهاي خونی جوجهبر فراسنجهترئونین ثیر مصرف اسیدهاي آمینه تریپتوفان وأت :5جدول 
روزگی 42سن 

شاهد
تریپتوفان سطح

راس%140
ترئونین سطح

راس%130
و 140%تریپتوفان

سطح راس130%ترئونین
خطاي 
احتمال%استاندارد

80/4900/4820/4660/4569/012/0(%)هماتوکریت
60/1699/1540/1520/1523/012/0(g/dl)هموگلوبین 

58/192/198/198/108/019/0(g/dl)آلبومین 
17819419318836/331/0(mg/dl)گلوکز

تریپتوفان و يآمینه اسیدهايثیر أ، ت6جدول هايداده
خون در سن T4وT3هاي سطح هورمونبررا ترئونین 

هاي کدام از هورمونهیچ. دهدروزگی نشان می 42

ثیر افزودن ترئونین یا تریپتوفان قرار أمذکور تحت ت
). <05/0P(نگرفتند 

هاي جوجه ديع، تلفات آسیت و دماي مقT4و T3هايبر میزان هورمونثیر مصرف اسیدهاي آمینه تریپتوفان وترئونین أت :6جدول 
روزگی 42در سن  تحت آسیت القایی سرمایی گوشتی

تریپتوفان سطحشاهد
راس%140

ترئونین سطح
راس%130

و140%تریپتوفان
سطح راس 130%ترئونین

خطاي 
احتمال%استاندارد

T3(ng/ml)23/313/320/323/305/091/0
T4(ng/ml)85/487/490/485/409/099/0

T4/T367/065/066/067/002/097/0نسبت
a99/39ab99/31b33/29b33/2952/103/0(%)تلفات آسیت 
C38/4108/4102/4132/4112/066/0°دماي مقعدي
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دهد که مصرف نشان میهمچنین 6جدول هاي داده
ثیري بر دمایی مقعدي أاسیدهاي آمینه تریپتوفان وترئونین ت

اما مصرف ترئونین به تنهایی یا همراه  ،)<05/0P(نداشت
منجر به کاهش تلفات ناشی از آسیت با تنش با تریپتوفان 

. )>05/0P(آزمایشی گردید  يسرمایی در کل دوره

ترین تلفات ناشی از آسیت القایی با تنش همچنین بیش
با همچنین . )>05/0P(سرمایی مربوط به تیمار شاهد بود

ترئونین و  يمصرف اسیدهاي آمینه7توجه به جدول 
تریپتوفان به تنهایی یا با هم باعث کاهش نسب بطن 

.)>05/0P(روزگی شدند 42راست به کل بطن در سن 

 تحت آسیت القایی سرمایی هاي گوشتیجوجههاي قلبی درفراسنجهبرترئونین ثیر مصرف اسیدهاي آمینه تریپتوفان وأت :7جدول 
روزگی 42در سن 

شاهد
تریپتوفان سطح

راس%140
ترئونین سطح

راس%130
و140%تریپتوفان

سطح راس 130%ترئونین
خطاي

استاندارد
احتمال%

b27/7ab94/7a03/10ab73/740/0047/0)گرم(وزن کل بطن 
81/257/274/248/214/087/0)گرم(وزن بطن راست

25/270/270/228/215/059/0)مترسانتی(ضخامت بطن راست 
a38/0b32/0b27/0b32/001/0001/0نسبت بطن راست به کل بطن

بحث
و ضریب ) =09/0P(افزایش وزن  ،این تحقیقدر

هاي تغذیه شده با جوجه) =08/0P(تبدیل خوراك 
به طور عددي بهتر از سایر رشد  يدر دورهترئونین 

متوسط مصرف خوراك همچنین . تیمارهاي آزمایشی بود
ترئونین هاي تغذیه شده با و ضریب تبدیل خوراك جوجه

تر داري پایینو تریپتوفان به تنهایی و با هم به طور معنی
هاي هاي تیمار شاهد در دورهاز مقدار مربوط به جوجه

کنون تحقیقی تااگرچه ).>05/0P(پایانی و کل دوره بود 
ثیر ترئونین وتریپتوفان در حالت تنش أترابطه با در 

و همکاران در سال Khanسرمایی انجام نشده است ولی 
سطوح مختلف ترئونین در جیره که گزارش دادند 2006

.  شودسبب بهبود عملکرد و رشد میدر شرایط عادي 
گزارش  1988در سال Waldroupو  Smithهمچنین

مختلف ترئونین حاوي سطوح  يدادند که مصرف جیره
هاي باعث افزایش وزن جوجه فاقد آنهاي نسبت به جیره

گزارش  1391در سال  و همکاران مهري .شودگوشتی می
 ترین مصرف خوراك در سطح پایینکه بیشندداد

براي جبران کمبود ترئونین بود و  درصد 46/0ترئونین 

مصرف خوراك، ضریب تبدیل خوراك و افزایش وزن 
ثیر سطوح مختلف ترئونین أداري تحت تطور معنیه بدن ب

واکنش به جبران در حالت  يکه نتیجه جیره قرار گرفتند
ضریب تبدیل خوراك در هر دو  همچنین.کمبود بود

و  110ي پایانی و کل، با افزودن سطح تریپتوفان به دوره
درصد، به صورت خطی کاهش پیدا کرد ولی سطوح  120

باعث  در هر دوره) درصد 140و  130(باالتر تریپتوفان 
سازي مکمل.افزایش ضریب تبدیل خوراك شدند

غلظت يدر سطح پایین پروتئین جیرهتریپتوفان 
دهد در حالی که در سطوح سروتونین مغز را افزایش می

ثیري بر غلظت أ، ت)درصد 30(باالي پروتئین جیره 
دهد که سطوح باالي نشان می امراین . نداردسروتونین 

تریپتوفان ممکن است براي تغییر مصرف خوراك و تولید 
هاي عصبی در سطوح باالي پروتئین جیره انتقال دهنده

.)Rosebrough 1996(مورد نیاز باشد 
مصرف تریپتوفان یا ترئونین به تنهایی ،در این تحقیق
درصد گوشت سینه گردید ودرصد الشه موجب افزایش 

Mackبه طور مشابهی،.افزایش یافتترئونین نیز توسط 
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اضافه کردن که کردندگزارش  1999در سال همکاران و 
 شودترئونین به جیره سبب افزایش درصد گوشت سینه می

همچنین .نداردشکمی  ياثري بر چربی حفره لیو
پایه با ترئونین سبب افزایش وزن  يسازي جیرهمکمل

Ciftci and(الشه شد  Ceylan سومین ترئونین ). 2004
اعمال مهمی را در  و ضروري در طیور است ياسیدآمینه

بهبود پاسخ دستگاه گوارش و پرها وجمله رشدبدن از
سازي بر عهده دارد و یک جزء مهم درایمنی و پروتئین

ترین حیاتیهمچنین ازترشحات دستگاه گوارش و
ترشح نگهداري بافت مخاطی روده واسیدهاي آمینه در

-که باعث افزایش سطح جذب ودفع پاتوژناست موسین 

-ها و تنشلودگیآترشح موسین در معموالً. گرددمیها 

هاي دستگاه گوارش باال رفته و نیاز به ترئونین نیز افزایش 
تواند باعث بهبود مینیازکه مصرف سطح باالتر ازیابدمی

سازي و سنتز عضالت از جمله عملکرد و افزایش پروتئین
.Corzo et al(سینه شود 2003.(Kidd 2000سال در 

ونین و لیزین یتمترئونین بعد از  ياسیدآمینهکه گزارش داد 
سازي آن در مکملو سومین اسیدآمینه محدود کننده است 

پذیر جیره به منظور کاهش پروتئین خام جیره امکان
کاهش سطح پروتئین خام جیره منجر به .خواهد بود

بهبود ع نیتروژن، د بازدهی کاربرد نیتروژن، کاهش دفبهبو
کاهش و  حرارت باالي محیط يقابلیت تحمل درجه

و همکاران در سال Khan. شودسطح آمونیاك بستر می
 جیرهافزایش غلظت ترئونین در  که گزارش دادند2005

. شودهاي گوشتی میسبب بهبود ابقاء نیتروژن در جوجه
تواند باعث نیاز ترئونین میمصرف سطح باالتر ازبنابراین 

سازي و سنتز عضالت از عملکرد و افزایش پروتئین بهبود
.جمله سینه شود

Tabiri  که  دگزارش کردن2002در سال و همکاران
300(تریپتوفان  يباالحاوي سطوح  يتغذیه با جیره

کاهش تنش گرمایی در تواند در نمی) NRCدرصد 
افزایش سطح تریپتوفان زیرا ثر باشدؤمهاي گوشتی جوجه
ه مصرفی باعث افزایش متابولیسم اسیدهاي آمینه ب يجیره

ها و افزایش فشار متابولیکی بر خصوص کاتابولیسم آن
شده با  هاي تغذیهبدن است و کاهش عملکرد جوجه

 پائین تغذیه با سطوح همچنین.دنبال دارده را ب تریپتوفان
ترین افزایش وزن نیز پایین) NRCدرصد  50(تریپتوفان 

بدن و مصرف خوراك و همچنین بدترین ضریب تبدیل 
سالدرو همکاران Rosaهمچنین . خوراك را داشتند

در را گرم در کیلوگرم  7/1تا  6/1سطوح تریپتوفان  2001
 Highو  Arbor Acres Classic(نوع جوجه گوشتی  2

Yield (از تر مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که بیش
) بدون در نظر گرفتن نژاد(تریپتوفان  يدرصد جیره 18/0

. هاي گوشتی مورد نیاز نیستبراي جوجه
هاي دهد که مصرف اسیدنتایج این تحقیق نشان می

تریپتوفان و ترئونین و یا هر دو باعث کاهش  يآمینه
-تنش سرمایی می يتلفات ناشی از آسیت القایی به وسیله

رسد که کاهش تلفات ناشی از آسیت به به نظر می. شود
مذکور در تحقیق اخیر ناشی از يدنبال اسیدهاي آمینه

کاهش مصرف خوراك.باشدمصرف خوراك کاهش
 توسطسیت است که آهاي کاهش بروز یکی از روش

Arce et(ید شده استأیت متعدديمحققان  al. 1992,

Decuypere et al. 2000, Tottori et al. 1997(. مصرف
-هاي تغذیه شده با اسیدهاي آمینه در دورهخوراك جوجه

تر از مقدار مربوط به تیمار شاهد پایانی و کل دوره کم ي
که محدودیت خوراکی باعث  دهدتحقیقات نشان می.بود

میزان  و در نتیجه پایین آمدن کاهش متابولیسم پرنده
Maxwell and Robertson(گردد مین مورد نیاز ژاکسی

ي سنتز هورمون تریپتوفان پیش مادههمچنین ).1997
این هورمون نقش مهمی در گشاد کردن . سروتونین است
عهده دارد  رکاهش فشار ریوي در بدن ب عروق واحتماالً

)Nielsen et al. 1992( .Wideman  و همکاران در سال
آرژنین  درصد 5/1سازي گزارش دادند که مکمل1995

باعث کاهش فشار ریوي از طریق تولید نیتریک اکساید و
شود و از بروز عالیم و مشکالت عروق می قطرافزایش 

مصرف تریپتوفان  بنابراین. کندآسیت جلوگیري می
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از طریق کاهش فشار ریوي و مصرف خوراك  احتماالً
.شودباعث کاهش تلفات ناشی از آسیت می

که مصرف  نشان دادحقیق نتایج این تهمچنین 
ثیري بر سطح أتریپتوفان و ترئونین ت ياسیدهاي آمینه

و  هاي خونیسایر فراسنجههاي تیروئیدي وهورمون
اسیدهاي ثیر أدر مورد ت.نداشته است خصوصیات قلبی

هاي تریپتوفان و ترئونین بر سطح هورمون يآمینه
آلبومین، ، گلوکز(هاي خونیتیروئیدي و سایر فراسنجه

-ظرفیت کل آنتی هموگلوبین، هماتوکریت، اسید اوریک،

سموتاز، یاکسیدانی، مالون دي آلدئید، سوپراکسید د
الکتات دهیدروژناز، آالنین  گلوتاتیون پراکسیداز،

و  )آمینو ترانسفرازو  آلکالین فسفاتاز ،آمینوترانسفراز
هاي تحت آسیت القایی با جوجهخصوصیات قلبی در

مرادي و .کنون تحقیقی انجام نشده استسرما تا
ند که افزودن سطوح گزارش داد 1391در سال  همکاران
به جیره در شرایط ) درصد 99/0و  91/0، 83/0(ترئونین 
گلیسیرید، گلوکز، کلسترول، گلوبین ثیري بر تريأمعمول ت

دار ولی تعدادي از محققین اثرات معنی .رداو آلبومین ند
هاي خونی ي از فراسنجهرا بر تعداداین اسید آمینه 

درصدي ترئونین به جیره  10افزایش . دگزارش کردن
دار آلبومین در شرایط عادي شده استسبب کاهش معنی

در سال و همکاران  Plitzner. )1392عباسی و همکاران(
با خون  يکه غلظت اوره در پالسماد گزارش دادن 2007

البته .کاهش یافتگرم بر کیلوگرم  1/6ترئونین  مصرف

الزم به ذکر است که تحقیقات مذکور در شرایط دمایی 
.نرمال صورت گرفته است

Emadi  ند که گزارش داد 2010و همکاران درسال
-در جیره) درصد 13/0و 05/0(سطوح مختلف تریپتوفان 

الکتات ثیري بر آنزیم أروزه ت 49هاي گوشتی جوجه ي
دهیدروژناز، آالنین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو 

نتایج این تحقیق همخوانی که با ردترانسفراز خون ندا
 مشاهده کردند2008در سال و همکاران Moneva. دارد
داري بر ثیر معنیأدر کیلوگرم جیره تریپتوفان تگرم  5/0که 

سن در گرمایی هاي گوشتی تحت تنش اوره خون جوجه
داري گلوکز و روزگی ندارد ولی به طور معنی 42

 باید متذکر شد کهالبته .را کاهش داد کلسترول خون
تواند متابولیسم اسیدهاي آمینه در شرایط عادي و تنش می
هاي متفاوت باشد و لذا تغییرات تعدادي از فراسنجه

خونی در شرایط عادي ممکن است در شرایط تنش 
.مشاهده نگردد

اساس نتایج آزمایش اخیر، مصرف اسیدهاي آمینه بر
تریپتوفان و ترئونین موجب بهبود عملکرد و افزایش وزن 

.گرددنسبی الشه و سینه در شرایط تنش سرمایی می
 هشهمچنین مصرف این دو اسید آمینه از طریق کا

ضریب تبدیل خوراك و مصرف خوراك باعث کاهش 
هاي شی از آسیت در جوجهمتابولیسم و در نتیجه تلفات نا

. گرددگوشتی می

تشکر و قدردانی
-تحقیق تشکر و سپاس این به خاطر همکاري در انجامپناه علیسامرندو خواهامیر منصور وطنآقایان ازقالهنویسندگان م

. نمایندمیگذاري 
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Abstract
Ascites is a metabolic disease that causes the economic losses in the broiler industry. This

study was performed to investigate the effect of threonine and tryptophan on performance, 
meat quality and quantity, mortality, some enzymes, thyroid hormones, some blood indices 
and heart parameters of broiler chickens. Three hundred one-day-old female chicks (Ross
308) were used in a completely randomized design with four treatments of control (without 
amino acids) and 140% tryptophan, 130% threonine and combination of both amino acids.
Each treatment included the five replicates and 15 birds per each replicate. Consumption of
tryptophan and threonine improved the performance, carcass weight and breast meat 
(P<0.05). The consumption of threonine alone or along with tryptophan decreased the ascites 
mortality during the whole period (P<0.05). Furthermore, the right ventricle weight to total 
ventricle ratio was lower in the amino acids (alone or together) fed birds as compared to the 
birds in control birds (P<0.05). No effects of the amino acids were observed on blood 
enzymes, thyroid hormones, anal temperature and the blood indices at day 42 of age (P>0.05).
Taken together, tryptophan and threonine decreased the feed consumption and feed 
conversion ratio and consequently decreased the ascites mortality in broiler chickens.
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