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هاي گوشتی تغذیه شده با هاي کبدي جوجههاي خونی و آنزیمفراسنجه يمقایسه
ذرت يسطوح مختلف پوسته

2و آرش آذرفر *1عباس مسعودي

6/8/96: تاریخ پذیرش22/12/95:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي هاي کبدي جوجههاي خونی و آنزیمذرت به عنوان یک منبع فیبر بر فراسنجه يسطوح مختلف پوسته يبررسی اثر تغذیهجهت 

پرورش روزگی  42تا  1از سن تیمار تقسیم و  4راس که در قالب طرح کامالً تصادفی به  يگوشتی سویه يقطعه جوجه 240گوشتی از 
در طول  .هاي آزمایشی بودندذرت در جیره يدرصد پوسته 5/7و  0/5، 5/2، 0آزمایشی شامل سطوح  يتیمارها.یافتند، استفاده شد

صورت هم ه و سویا ب ذرتيو بر پایه) NRC, 1994(گوشتی  ينیازهاي جوجهي آغازین و رشد که بر اساس آزمایش از دو نوع جیره
و پس از روزگی از هر تکرار دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب شد42در سن .گردیدند، استفاده شدي تنظیم ژازت و هم انر

خوراك ،ذرت يپوسته.گردیدندنییتعهاي کبدي هاي خونی و آنزیمفراسنجهغلظت گیري از ورید بال، سرم خون جدا گردید و خون
آزمایشی قرار نگرفتثیر تیمارهايأخوراك تحت تضریب تبدیل ، اما )>05/0P(داد کاهش داري معنی طوره را بافزایش وزن مصرفی و 

)05/0P>( .گلیسرید، پروتئین، آلبومین، اسیداوریک، شامل گلوکز، کلسترول، تريهاي کبديو آنزیمهاي خونی هیچ یک از فراسنجه
مختلف ثیر سطوح أتحت تفسفاتاز نیو آلکال نوترانسفرازیآم نی، آالننوترانسفرازیآسپارتات آم، VLDLو  HDL ،LDLکلسیم، فسفر، 

-مصرف پوستهاین آزمایش نشان داد ).<05/0P(داري بین تیمارها مشاهده نگردید ذرت مصرفی قرار نگرفت و اختالف معنی يپوسته
ثیر میزان أهاي کبدي تحت تهاي خونی و آنزیمفراسنجههیچ یک از ولی.گرددهاي گوشتی میعملکرد جوجه ب کاهشبذرت س ي

.قرار ندارد این منبع فیبر مصرف

هاي کبديهاي خونی، آنزیمفیبر نامحلول، فراسنجهذرت،  يپوسته:کلمات کلیدي

مقدمه
تا  40از (هاي طیورها بخش اصلی جیرهکربوهیدرات.

نقش بخش قابل هضم  .دهندرا تشکیل می) درصد 70
بخش غیرقابل . نیاز میزبان استها تأمین انرژي موردآن

گذارد و همچنین ها بر دستگاه گوارش اثر میهضم آن
کوچک يروده تواند بر آناتومی و هیستولوژيمی

)Rezaei et al. 2011(زمان انتقال خوراك ،)Rogel et al. 

قابلیت ، )Amerah et al. 2009(جمعیت باکتریایی ،)1987
، قابلیت دسترسی )Choct et al. 1996(مواد مغذي هضم

این اعمال و اثرات . تأثیر بگذاردبه مواد مغذي 
ها شیمیایی آنها بسته به خواص فیزیکی و کربوهیدرات

McNab and Boorman(بسیار متغیر است 2002.(

دانشگاه لرستانکشاورزي،ي ، دانشکدهي دامتغذیهدکتراي يآموختهدانش*1
دانشگاه لرستان کشاورزي،ي ، دانشکدهدانشیار گروه علوم دامی 2

شامل موادي مانند لیگنین، را فیبرمحققین اولین بار
موادي غیر از (سلولز، همی سلولز و کل مواد محلول 

ها ها و لعابها، صمغمانند پکتین) سلولی يدیواره
گسترده به طور کامل مفهوم فیبر این تعریف . ندتدانس

را در برابر هاي شیمیایی و فیزیولوژیکی آنشامل ویژگی
 يباقیمانده"به فیبر خام کل  ربوزم يتعریف پایه

گیري توسط اسید رقیق و بازها بعد از عصارهخوراك
فیبر به لحاظ ). Browne 1940(کرد تصدیق می "رقیق

ناهمگن است که  يمادهغذایی، شیمیایی و فیزیکی یک 
تواند به دو بخش فیبر محلول و فیبر نامحلول تقسیم می

هاي متفاوت در فرایندهايهر دو بخش داراي نقش. شود
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محتواي فیبر . جذب در دستگاه گوارش دارندهضم و
جداسازي . دارد ایی در رژیم غذایی جایگاه مهمیغذ

فیزیولوژیکی عوامل محلول و غیر محلول فیبر تأثیرات 
Newman et(سازدفیبر را آشکار می al. 1992.( فیبرها

داراي خصوصیات فیزیکوشیمیایی مانند ترکیب شیمیایی، 
خود قطعه هستند که به تناسب  ياندازهقابلیت حل و 

ثیراتی را بر روي فیزیولوژي روده و عملکرد آن أت
 در این میان فرایند پردازش فیبر بعد از. گذارندمی

برداشت، سن و وضعیت فیزیولوژیکی حیوان نیز بر میزان 
 .Renteria-flores et al(ثر خواهد بودؤاثرگذاري آن م

منابع مختلف فیبر اثرات متفاوتی بر مورفولوژي ).2008
 يدستگاه گوارش و پروفیل میکروبی ایلئوم در جوجه

اپیتلیوم دستگاه ).Amerah et al. 2009(گوشتی دارند
حاوي  اًتموکوسی که عمد يیهیک ال يوسیلهه گوارش ب

سین هست، پوشیده شده است که هاي موگلیکوپروتئین
هاي گابلت توزیع شده در یه موکوسی توسط سلولالاین 

موکوس سدي ).Piel et al. 2005(شودویلی ترشح می
ها، خطرات فیزیکوشیمیایی محافظ در برابر میکروارگانیسم

تغییر .براي دستگاه گوارش داردهنرم کنندبوده و نقش 
در خصوصیات این سد ممکن است جذب مواد مغذي 

ها در روده را هاي اندوژنوس و یونماکرومولکول ،هاهجیر
. تحت تأثیر قرار دهد

همچنین اثر فیبر جیره بر متابولیسم لیپید در انسان و 
 Kritchevsky(اثبات شده استايحیوانات تک معده

and Story 1978.( توانایی فیبر در کاهش کلسترول
است به خوبی بررسی شده LDLپالسما و کلسترول 

)Brown et al. 1999.( فیبر محلول توانایی کاهش
چند که تعدادي از فیبرهاي کلسترول پالسما را دارد هر

به . توانند کلسترول را کاهش دهندمحلول معمولی نمی
اینولین و الیگوفروکتوز که هر دو در کالس عنوان مثال 

توانند باعث شوند نمیبندي میفیبرهاي محلول طبقه
تواند کاهش غلظت کلسترول پالسما شوند، علت آن می

ها در ایجاد حالت ویسکوز در دستگاه عدم توانایی آن
ترین ویژگی فیبر است که ویسکوزیته مهم. گوارش باشد

ساکاریدهاي شود و پلیمی LDLباعث کاهش پالسما و 
کوچک  يثیر در جذب مواد در رودهأویسکوز به خاطر ت

ثیر أتوانند بر متابولیسم لیپیدها از مسیرهاي مختلفی تمی
افزایش ترشح اسیدهاي : ازاین مسیرها عبارتند. بگذارند

صفراوي و کاهش جذب لیپیدها، افزایش تولید اسیدهاي 
دریافت و تبدیل کلسترول بدن تواند به شکل صفراوي می

ها به صورت اسیدهاي صفراوي باشد، که در نتیجه دفع آن
هاي درگیر در این مسیر همراه با افزایش فعالیت آنزیم

کاهش جذب لیپید ).Buhman et al. 2000(است
تواند به افزایش برگشت چرخه انتقال کلسترول منجر می

).Bourdon et al. 1999(شود
Weiss  وScottدریافتند که استفاده از 1979سالدر
ي پودر یونجه در جیره موجب کاهش غلظت سطح باال

ثابت شده است  همچنین. شودها میکلسترول در پولت
که کاهش تجمع لیپید کبدي از طریق فیبرهاي جیرهاي 

باشد ها میمغذي در جوجه يمستقل از میزان جذب ماده
)Akiba and Matsumoto 1980 .( محققین مذکور در

 8درصد سلولز و  4(تأثیر فیبرهاي جیرهاي 1982سال 
بر متابولیسم لیپیدها در کبد و بافت آدیپوز  )درصد یونجه

این محققین بیان . هاي گوشتی را بررسی کردندجوجه
 يدار در ذخیرهفیبر موجب کاهش معنی يکردند که تغذیه

سما، کاهش سنتز دنوو اسید یپید پاللیپید کبدي و میزان ل
همچنین . چرب در کبد از استات، گلوکز و لوسین شد

پودر یونجه موجب کاهش  يگزارش کردند که تغذیه
 .سنتز تري گلیسرید از پالمیتات در بافت کبدي شد

پودر یونجه  يمحققین مذکور گزارش کردند کردند تغذیه
موجب افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز در بافت آدیپوز و 

شد و  )تزریق شده درون سیاهرگی(نرخ کلیرنس لیپیدها 
سلولز موجب کاهش فعالیت لیپاز حساس به  يتغذیه

گزارش شده هچنین .بافت آدیپوز گردیدر هورمون د
جیره موجب کاهش تجمع لیپید و مقدار  است که فیبر

هاي تغذیه شده تا حد اشتها و سما در جوجهد پاللیپی
کاهش کبدهاي چرب القایی مربوطه ناشی از یک مقدار 

 .)Akiba and Matsumoto 1980(اضافی خوراك شد
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 يبررسی اثر تغذیهبنابراین هدف از انجام این آزمایش 
ذرت به عنوان یک منبع فیبر  يسطوح مختلف پوسته

هاي هاي خونی و آنزیمفراسنجه تغییر غلظت نامحلول بر
.هاي گوشتی بودکبدي جوجه

مواد و روش کار
 يقطعه جوجه 240به منظور انجام این آزمایش، از 

راس که در قالب طرح کامالً تصادفی به  يگوشتی سویه

پرورش یافتند، روزگی 42تا  1از سن تیمار تقسیم و  4
تیمار  4در این آزمایش با توجه به وجود .استفاده شد
-قطعه جوجه 12تکرار براي هر تیمار تعداد  5آزمایشی و 

 يتیمارها .گوشتی براي هر تکرار در نظر گرفته شد ي
 يدرصد پوسته 5/7و  0/5، 5/2، 0آزمایشی شامل سطوح 

 يآنالیز تقریبی پوسته.هاي آزمایشی بودندذرت در جیره
نشان داده  1ه در آزمایش در جدول ذرت مورد استفاد

.شده است

)ي خشکدرصد ماده(ي ذرت مورد استفادهپوستهترکیب :  1جدول 
کلسیمADFNDFپروتئینچربیخاکسترماده آلیماده خشکماده مغذي
63/9593/9807/103/135/1096/3906/6767/0پوسته ذرت

).AOAC ،1990(انجام شد  AOACآنالیز بر اساس روش 

 21تا  1(ي آغازین در طول آزمایش از دو نوع جیره
نیازهاي که بر اساس ) روزگی 42تا  22(و رشد ) روزگی
و سویا  ذرتيو بر پایه) NRC, 1994(گوشتی  يجوجه

گردیدند، استفاده ي تنظیم ژصورت هم ازت و هم انره ب
ها صورت آزاد در اختیار جوجه آب و خوراك به. شد

.)2جدول (قرار گرفت
آزمایش از هر تکرار دو  يروزگی دوره 42در سن 

قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از 
هاي خون به آزمایشگاهگیري از ورید بال، نمونهخون

 4تا  2منتقل و براي جدا شدن سرم از لخته به مدت 
پس از گذشت . ساعت در دماي اتاق نگهداري گردیدند

خون به  ياین زمان براي اطمینان از عدم باقی ماندن لخته
دور در دقیقه سانتریفیوژ  3000دقیقه با سرعت  10مدت 
هاي سرم جداسازي شده به سپس نمونه. شدند

گیري منتقل شدند و تا زمان اندازه بمیکروتیو
نگهداري شدند -20هاي مورد نظر در دماي فراسنجه

)Salabi et al. 2012( .هاي خونی نظیرسپس فراسنجه

تام، پروتئین، آلبومین، گلیسرید، کلسترولگلوکز، تري
و  HDL ،LDL ،VLDاوریک، فسفر، کلسیم، اسید

، )AST(نوترانسفرازیآسپارتات آم ي شاملکبد يهامیآنز
) ALP(فسفاتاز  نیو آلکال) ALT(نوترانسفرازیآم نیآالن

 یمیه از روش آنزدبا استفای گوشت يهاسرم خون جوجه
نییشرکت پارس آزمون تع يتجار تیک يوسیلههو ب

.گردیدند
يگیري با استفاده از رویههاي حاصل از نمونهداده
GLM افزار نرمSAS (2003) مدل استفاده . آنالیز شدند

:شده در این طرح به صورت زیر بود
Yijk=µ +Ti+Bj+eijk

ام، jو بلوك  ام iام از تیمار kمشاهده Yijkکه در آن 
µ کل،  میانگینTi اثر تیمارiام ،Bj  اثر بلوكj ام وeijk

چند  يمقایسه. بود ijkي اثر خطاي مرتبط با مشاهده
.ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شدمیانگیناي دامنه

در  >05/0Pداري در سطح براي تمامی مقایسات، معنی
.نظر گرفته شد
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ي ذرتترکیبات و مواد مورد استفاده در جیرهاي حاوي سطوح مختلف پوسته: 2جدول 

اجزا جیره
رشداستاتر

05/255/705/255/7
86/547/5054/4639/4232/5999/5566/5233/49ذرت

62/3829/3996/3963/4075/3386/3396/3307/34کنجاله سویا
7/176/283/389/412/391/371/450/5روغن سویا

19/19/188/187/147/146/145/143/1دي کلسیم فسفات
217/115/113/112/100/196/092/089/0کربنات کلسیم
325/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینه
425/025/025/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی

32/032/032/031/027/027/026/026/0نمک
32/030/028/026/013/012/011/010/0لیزین -ال

33/033/033/033/021/022/022/022/0متیونین -دي ال
17/016/014/013/005/005/004/004/0ترئونین

09/009/008/008/018/017/017/017/0کربنات سدیمبی
ترکیبات محاسبه شده

29002900290029003050305030503050)کالري بر کیلوگرمکیلو(انرژي قبل سوخت و ساز
5/215/215/215/2150/1950/1950/1950/19)درصد(خام پروتئین 

28/128/128/128/103/103/103/103/1)درصد(لیزین قابل هضم 
95/095/095/095/080/080/080/080/0)درصد(سیستئین قابل هضم + متیونین 
96/096/096/096/079/079/079/079/0)درصد(کلسیم 
48/048/048/048/063/064/064/065/0)درصد(فسفر 

مکمل ویتامینه  -3، .درصد کلسیم بود 37کربنات کلسیم داراي -2، .درصد فسفر بود 8/17درصد کلسیم و  20دي کلسیم فسفات مورد استفاده داراي -1
میلی گرم؛  K32واحـد بین المللی؛ ویتـامین  2000واحد بین المللی؛ کوله کلسیفرول  A9000ویتامین : این مقادیر را در هر کیلوگرم فراهـم نمود

میلی گرم؛  35میلی گرم؛ نیاسین  1/0میلی گرم؛ بیوتین  1میلی گرم؛ اسید فولیک  6/6میلی گرم؛ ریبوفالوین  8/1میلی گرم؛ تیامین  B12015/0ویتامین 
میلی گرم؛  100سولفات منگنز : مکمل معدنی این مقادیر را در هر کیلوگرم فراهـم نمود -4، .میلی گرم 250د میلی گرم؛ کولین کلرای 4پیریدوکسین 
.میلی گرم 50میلی گرم؛ آهن  100میلی گرم؛ سولفات روي  1میلی گرم؛ ید  2/0میلی گرم؛ سلنیوم  10سولفات مس 

نتایج 
گوشتی تغذیه شده با سطوح هاي عملکرد جوجه

. آورده شده است3ذرت در جدول  يمختلف پوسته
ضریب تبدیل خوراك  شود،گونه که مشاهده میهمان

ثیر مصرف سطوح مختلف أهاي گوشتی تحت تجوجه
 اما افزایش وزن و). <05/0P(ذرت قرار نگرفت  يپوسته

داري بین تیمار اختالف معنیکل دوره خوراك مصرفی 

نشان دادپوسته ذرت  يمصرف کننده هايو تیمار شاهد
)05/0P<(ترین خوراك مصرفی و که بیشطوريه ، ب

افزایش وزن را تیمار شاهد به خود اختصاص داد و 
ذرت  يافزایش وزن به طور خطی با افزایش درصد پوسته

).>05/0P(در جیره کاهش یافت 
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ي ذرتهاي گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پوستهعملکرد جوجه:  3جدول 
ضریب تبدیل)گرم(خوراك مصرفی )گرم(افزایش وزن تیمارها

a2280a4381926/1شاهد
b2101b4063932/1درصد 5/2
b2090b4043932/1درصد 5
b2066b4080975/1درصد 5/7

SEM02/3100/45020/0
0007/00003/0381/0داريسطح معنی

0005/0005/0138/0خطی
036/0002/0412/0غیرخطی

).P>05/0(هاي داراي حروف نامشابه داراي تفاوت معنی دار با یکدیگرهستند در هر ستون، میانگین
: SEM  هاخطاي استاندارد میانگین

هاي گوشتی خونی جوجههاي میانگین غلظت فراسنجه
 4ذرت در جدول يتغذیه شده با سطوح مختلف پوسته

هاي خونی شامل هیچ یک از فراسنجه. آورده شده است
گلیسرید، پروتئین، آلبومین، گلوکز، کلسترول، تري

تحت  VLDLو  HDL ،LDLاسیداوریک، کلسیم، فسفر، 
ذرت مصرفی قرار نگرفت و  يثیر سطوح پوستهأت

داري بین تیمارها مشاهده نگردید اختالف معنی
)05/0P>.(

هاي گوشتی هاي خونی جوجهي ذرت بر میانگین غلظت فراسنجهاثر سطوح مختلف پوسته:  4جدول 

گلوکز 
)mg/dl(

کلسترول
)mg/dl(

گلیسریتري
)mg/dl(د 

پروتئین
)g/dl(

آلبومین 
)g/dl(

اوریک اسید
)mg/dl(

کلسیم
)mg/dl(

فسفر
)mg/dl(

LDL
)mg/dl(

HDL
)mg/dl(

VLDL
)mg/dl(

19601/12372/4639/319/106/397/1099/490/3408/7399/24شاهد
19213/12195/5835/315/130/371/912/509/3211/7281/22درصد 5/2

18538/12270/4855/328/103/351/1065/534/3416/7306/23درصد 5
19151/11920/5527/316/117/305/1010/572/3324/7149/22درصد 5/7

SEM11/804/989/9130/0066/0445/0795/0294/061/215/583/1
831/0983/0754/0537/0511/0669/0676/0421/0788/0566/0655/0معنی داري

529/0757/0724/0780/0919/0831/0573/0524/0887/0271/0315/0خطی
549/0940/0760/0381/0575/0660/0620/0263/0602/0569/0627/0درجه دوم

).P>05/0(هاي داراي حروف نامشابه داراي تفاوت معنی دار با یکدیگرهستند در هر ستون، میانگین
: SEM  هاخطاي استاندارد میانگین

گردد هیچ یک مشاهده می 5طور که در جدول همان
آسپارتات هاي کبدي مورد بررسی شامل از آنزیم

 فسفاتاز نیآلکالو  نوترانسفرازیآم نیآالن، نوترانسفرازیآم
ثیر تیمارهاي مصرفی قرار نگرفتند و هرچند از أتحت ت

نظر عددي بین تیمار شاهد و تیمارهاي مصرف کننده 
داري بین مصرف شود اما اختالف معنیتفاوت مشاهده می

).<05/0P(ذرت مشاهده نگردید  يسطوح مختلف پوسته
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هاي گوشتی هاي کبدي جوجهي ذرت بر میانگین غلظت آنزیماثر سطوح مختلف پوسته:  5جدول 
نوترانسفرازیآسپارتات آم

iu/l

نوترانسفرازیآم نیآالن
iu/l

فسفاتاز نیآلکال
iu/l

10/20957/642/481شاهد
50/23087/505/474درصد 5/2

29/20808/503/493درصد 5
25/19762/628/469درصد 5/7

SEM92/13648/005/85
660/0294/0995/0معنی داري

394/0825/0957/0خطی
374/0103/0905/0درجه دوم

).P>05/0(هستند دار با یکدیگرهاي داراي حروف نامشابه داراي تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین
: SEM  هاخطاي استاندارد میانگین

بحث
Jiménez-Moreno اثر رقیق  2011و همکاران در سال

گوشتی با سطوح مختلف  هايهاي جوجهسازي جیره
را بر رشد بررسی و ) درصد 5/7تا  0(سبوس نخود 

درصد  5/2گزارش نمودند، افزودن سبوس نخود در سطح 
سبب بهبود عملکرد، قابلیت هضم ایلئومی پروتئین خام 

 يها بیان داشتند که افزودن پوستههمچنین آن. گردید
ثیري بر هیچ یک از أها تدرصد به جیره 5/7میزان  نخود به

نتایج این آزمایش نشان داد .نداشت بررسیصفات مورد 
طور خطی سبب ه ذرت به جیره ب يکه افزودن پوسته

Hetland.گرددکاهش افزایش وزن و خوراك مصرفی می

دریافتند که حضور فیبرهایی  2003در سال و همکاران 
ثیري در افزایش وزن نخواهد أیوالف ت يمانند پوسته

دست آمده در این تحقیق با ه از طرفی نتایج ب .داشت
2010که در سال و همکارانJiménez-Morenoنتایج 

عنوان کردند گنجاندن فیبر در غذا سبب افزایش وزن بدن 
 و همکاران Shakouriهمچنین . باشد، مخالف میشودمی

هاي مکمل شده با بیان داشتند که جیره 2006در سال
فیبر نامحلول سبب افزایش وزن بدن و کاهش ضریب 

هرچند نتایج این آزمایش نشان . گرددتبدیل خوراك می
ثیر مصرف سطوح أداد ضریب تبدیل خوراك تحت ت

با افزایش فیبر ذرت قرار نگرفت زیرا يختلف پوستهم
یل دال.یافتافزایش وزن کاهش  ،خوراك مصرفی
شامل  مختلف ياهبین نتایج آزمایش احتمالی مغایرت

مقدار  ، اجزاي خوراك مورد استفاده،نوع جیرهتفاوت در 
.باشدمیو نوع فیبر مورد استفاده 

Sarikhan  گزارش کردند که  2009و همکاران در سال
غذایی طیور  ياستفاده از سطوح مختلف فیبر در جیره

ثیر أسطوح پروتئین، آلبومین، آمیالز و لیپاز خون را تحت ت
هاي خونی همچون تواند برخی فراسنجهقرار نداده اما می
. ثیر قرار دهدأرا تحت ت VLDLو  HDLتري گلیسرید، 

گلیسرید و  این محققیق گزارش نمودند که مقدار تري
VLDL درصدي  75/0و  5/0سطوح  يدر پی تغذیه

خون در مقایسه با گروه  HDLفیبرخام کاهش و غلظت 
همچنین بیان داشتند که وجود . یابد شاهد افزایش می

و  LDLدرصد فیبرخام در جیره منجر به کاهش  75/0
درصدي فیبرخام افزایش کلسیم  5/0کلسترول و سطح 

. خون را در مقایسه با گروه شاهد در پی خواهد داشت
تواند درصدي می 20از سبوس برنج در سطح استفاده 

منجر به بهبود عملکرد و کاهش ضریب تبدیل غذایی در 
Amoah(بلدرچین گردد and Martin et al. 2010(. 
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 ياند که افزودن فیبر در جیرهمحققین گزارش نموده
تواند منجر به کاهش کلسترول خون غذایی پرندگان می

 و همکارنDelaney et al. 2003(  .Mohiti-Asli(گردد
درصد سلولز در  3بیان کردند که استفاده از  2012در سال

مرغان مادر گوشتی موجب کاهش غلظت  يجیره
و  Akibaهمچنین . کلسترول کبد و پالسما گردید

Matsumoto  گزارش کردند که غلظت  1977در سال
باري پالسمایی لیپید در پرندگان تغذیه شده به روش اج

ها موجب آن يافزایش یافت اما افزودن سلولز به جیره
مده با این آدست ه اما نتایج ب. کاهش این اثر منفی گردید

در توجیه این نتایج و . کندگزارشات مطابقت نمی
مکانیسم کاهش چربی از طریق افزودن فیبر به جیره 

Shangfun  وHuangchiang ش گزار 2001درسال
گندم قادر است در داخل روده يپوستهکه نمودند

اسیدهاي صفراوي را به خود باند نموده و باعث افزایش 
شود هضم و این موضوع باعث می. ها از بدن شوددفع آن

هاي موجود در مواد غذایی از جمله جذب چربی
Mayersو  Steinهمچنین.  تر صورت گیردکلسترول کم

بیان  1995در سال و همکاران Vuksanو 1994در سال 
که افزایش دفع اسیدهاي صفراوي از طریق روده داشتند 

تري هاي کبدي مقدار بیششود که در سلولسبب می
کلسترول به اسیدهاي صفراوي تبدیل شود تا اسیدهاي 

هاي کبدي به دفع شده جایگزین گردد، لذا نیاز سلول
ها ولنماید و در نتیجه در این سلکلسترول افزایش پیدا می

هاي و متعاقب آن تعداد گیرنده LDLبیان ژن، گیرنده
LDLیابد و هاي کبدي افزایش میبر روي سطح سلول

ها از تري توسط این گیرندهبیشLDLهايلیپوپروتیین
گردند تا هاي کبدي میخون برداشته شده و وارد سلول

ها در جهت سنتز تجزیه شوند و کلسترول موجود در آن
به این ترتیب  .صفراوي مورد استفاده قرار گیرداسیدهاي

.کند کلسترول در خون کاهش پیدا میو LDLغلظت
شاهد  يدرصد سبوس در مقایسه با جیره 10استفاده از 
هاي داري بر سایر فراسنجهثیرات معنیأکه تبدون این

 HDLبیوشیمیایی خون داشته باشد موجب افزایش سطح 

این بهبودي احتماالً مربوط به  .ها شده استخون مرغ
فیبر خام ).Carlm 1984(الیاف خام فراوان در آن است

با افزایش سرعت عبور مود مغذي و افزایش دفع صفرا، 
خور توجهی از چربی جیره قدار درمشوند که موجب می

صرف باز تولید صفرا در کبد شود و در نتیجه مقدار 
یابد  افزایش HDLکاهش و مقدار  LDLسرمی 

)Nobakht and Hosseini Fard گونه که اما همان).2016
ثیر أهاي خونی تحت تمشاهد گردید هیچ یک از فراسنجه

ذرت قرار نگرفت در این  يمصرف سطوح مختلف پوسته
گزارش نمود استفاده از 2007در سال  Nobakhtراستا 

گذار هاي تخمدرصد سبوس برنج در جیره مرغ 5/7
ها نداشته است، ولی ی بر عملکرد مرغأثیرات سویت

ها را کاهش دهد و نتوانسته کلسترول زرده و خون مرغ
گلیسرید، داري بر غلظت تريثیر معنیأهمچنین ت

 HDLکلسترول، آلبومین، پروتئین کل، اسید اوریک و 
بیان 2012کاران در سال مو هMottaghitalab. نداشت
 يج به جیرهدرصد سبوس برن 15افزودن  که داشتن

داري بر سطح کلسترول و ثیر معنیأگذار تهاي تخممرغ
دست آمده در این ه که با نتایج ب مرغ نداشته استتخم

.پژوهش مطابقت دارد
-ترین آنزیمآمینوترانسفراز یکی از مهمآنزیم آسپارتات

باشند که با انتقال ترانسفرازها میهاي گروه آمینو
-اسیدها کاتالیز میاسید را به آمینوآلفاکتوواحدهاي آمین، 

یک روش  آمینوترانسفرازآسپارتاتارزیابی فعالیت . کنند
هاي اي براي تشخیص و ارزیابی اختالالت سلولپایه

طور کلی افزایش ه ب .اي استهاي ماهیچهکبدي یا آسیب
آمینوترانسفراز داراي همبستگی باالیی با مقدار آسپارتات 

 Stone and Harrison(سیب سلولی داردو شدت آ

این آنزیم شود گونه که مشاهده میاما همان).2001
همچنین . ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتأتحت ت

هاي ترین آنزیمآمینوترانسفراز که یکی از مهمآنزیم آالنین 
باشند که با انتقال واحدهاي ترانسفرازها میگروه آمینو

نیز  کننداسیدها کاتالیز میاسید را به آمینوآمین، آلفاکتو
.داري بین تیمارهاي مختلف نشان نداداختالف معنی
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فسفاتاز آنزیمی هیدروالیتیکی است که  آنزیم آلکالین
قلیایی است و در خون به اشکال  pHاپتیمم فعالیت آن در 
هاي این آنزیم که یکی از آنزیم. مختلفی وجود دارد

گردد، تست کبد در آزمایشگاه استفاده میمعمول براي 
نقش کاتالیز هیدرولیز قلیایی استرهاي تک فسفاتی در 

 Van Hoof and(دهد هاي مختلف را انجام میپیش ماده

DeBroe 1994 .(فسفاتازهاي کبد و استخوان  آلکالین
شکل غالب در سرم خونی افراد بالغ هستند و تعیین 

-یص افتراقی بین بیماريهاي ایزوآنزیمی در تشخبخش

فسفاتاز باال  هاي کبد و استخوان در بیماران با آلکالین
Duncan(د کمک کننده باشد توانمی et al. این ). 1984

ثیر تیمارهاي أهاي کبدي تحت تآنزیم نیز مانند دیگر آنزیم
این بررسی نشان داد هیچ یک از  .آزمایشی قرار نگرفت

داري بر ثیر معنیأذرت مورد استفاده ت يسطوح پوسته
.هاي کبدي نداردآنزیمهاي خونی و فراسنجه
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Abstract
The current study in order to investigate the effects of feeding different levels corn hull as 

fiber source on blood’s parameters and liver’s enzymes in broiler type chickens. Two hundred 
and forty day-old Ross 308 strain broiler type chickens were used randomly in four treatments 
and keeping 1 to 42 day. Treatments include levels of 0, 2.5, 5 and 7,5 percent of corn hull in 
diets. During the experiments two types of diet including starter and grower used. According 
to their needs recommended by the National Research Council (NRC, 1994) and all diets were 
calculated in iso-nutritive to meet or exceed the nutrient for broilers based on corn and 
soybeans. After 42 days, two birds from each replicates were randomly selected for serum 
biochemical and liver enzyme profile analysis. Corn hull significantly decreased weight gain 
and feed intake (P<0.05), but had no significant effect on feed conversion ratio (P>0.05). 
None of blood parameters and liver enzymes including glucose, triglyceride, total cholesterol, 
protein, albumin, uric acid, phosphor, calcium, HDL, LDL, VLDL, AST, ALT and ALP were 
not affected by different levels of corn hull and there was no significant difference between 
treatments (P>0.05). Overall, this experiment showed that the fiber that was consumed did not 
have any affect neither the blood parameters nor liver enzymes in this experiment. 
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