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چكيده
اثر الاکارنینین و اییدب تیریک بر عملکرز ت لیدی و پایف ایمنی با این از از  192قطعه ج جاۀ گ انی راس  308زر یاک آزماایس
اکن ریل  3×2با یه یطح الاکاارنینین (صا ر 125 ،و  250میلایگارم زر کیلا گرم) و زو یاطح ایایدب تیریک (صا ر و  2گارم زر
کیل گرم) بر پایۀ طرح بل سهای کامل تااز ی با س تیمار ،کهار بل س و هشت ج جاه زر هار تکارار برریای اد ج جاههاای
تغذیه د با جیر های حاوی ا زوزنی (الاکارنینین و اییدب تیریک) ازنظر خا راس ماار ی ،ا ازایس وزن و ضاریب ت ادیل ت ااوت
معنیزاری با گرو

اهد ندا نند زرصد لن ییت زر خ ن پرندگانی که با جیر های حاوی الاکاارنینین ،ایایدب تیریک و یاا هار زو

ترکیب تغذیه دند ،باالتر ب ز ( )P<0/05تینر  IgGاولیه (31روزگی) زر پایف به گل ل قرمز گ ی ند زر ج جههاای تغذیاه اد باا
جیرۀ حاوی  125میلیگرم بر کیل گرم الاکارنینین زر مقایته با جیرۀ تیمار اهد باالتر ب ز ( )P<0/05اخص ت رم پارزۀ پاا پا

از

تزریق ین هماگل تینین زر ج جههای زریا تکنندۀ جیر های زارای  250میلیگرم بر کیل گرم الاکارنینین و  125و  250میلیگارم بار
کیل گرم الاکارنینین همرا با اییدب تیریک زر مقایته با ج جههای گرو

اهد پایینتر ب ز ( )P <0/05ننایج تحقیق حاضر نشاان زاز

ا زوزن  125میلیگرم الاکارنینین و زو گرم اییدب تیریک زر کیل گرم جیر  ،بدون تأثیری بر عملکرز ج جههای گ نی ،باعث به ا ز
پایف ایمنی زر آنها می ز
كلیدواژهها :اییدب تیریک ،الاکارنینین ،پایف ایمنی ،ج جۀ گ نی ،عملکرز ت لیدی

* ن یتند متئ ل
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مقدمه

عملکرز ،پایف ایمنی و راینجههاای خا نی ج جاههاای

ا زوزن اییدهای آلی به جیرۀ ج جههای گ نی به به ا ز

گ نی را ا زایس زهد هادف از انجاام پاژوهس حاضار،

ل ر میکروبی زینگا گ ارش و زرننیجاه همام و جاذب

برریاای تااأثیر ایاان ازۀ همزمااان مکماال الاکااارنینین و

م از مغذی و تحریک ر د میانجامد ایایدب تیریک ایاید

اییدب تیریک بر مارف خ راس ،ا زایس وزن بدن ،ضریب

کاارب ک تااا زنجیاار ای ایاات کااه از تخمیاار میکروباای

ت دیل ،مناب لیتهای پالیما ،یال لهاای خا نی و پایاف

کرب هیااادارتهاااای یااااخنمانی زر اااکم ۀ حی اناااات

ایمنی زر ج جههای گ نی ایت

نشخ ارکنند و روزۀ بزرگ حی اناات تاکمعاد ای ت لیاد
می ز و اهمیت اییدب تیریک بهزلیل اثار ضادمیکروبی و

مواد و روشها

اثر ما ت آن بر زینگا گ ارش ایت زر کند روز اول پ

از  192قطعاااه ج جاااۀ گ ااانی راس  308زر آزماااایس

از ت ریف ،ت یعۀ پرزها و کریپتهای زی ارۀ روزۀ ک کاک

اکن ریل ( )3×2با زو یطح اییدب تیریک (ص ر و زو گرم

بتیار یریع ایت و بنابراین به انرژی و پروتئین کا ی نیااز

بر کیل گرم) و یه یاطح الاکاارنینین (صا ر 125 ،و 250

زارند و اییدب تیریک بهعن ان من ع انارژی گزیناۀ منایا ی

میلیگرم بر کیلا گرم) ،زر قالاب طارح بلا سهاای کامال

برای ت یعۀ با تهای مذک ر زر ج جۀ تااز ت اریف اد

تااز ی با س تیمار ،کهار بل س و هشت ج جه زر هار

ایت ( )23این از از اییدب تیریک زر جیار باا برقاراری

تکرار این از

د برای تاأمین الاکاارنینین از کارنیکیناگ

تعازل منایب جمعیت میکروبی ،ا زایس ر د باکنریهاای

( اارکت ل ا نزا ،ی ا ئی ) و باارای تااأمین ایاایدب تیریک

م ید و ایجاز محیطی یالم زر زینگا گ ارش پرند  ،ی ب

از  ( baby-C4رکت ینازام ایران) این از

د جیار هاای

به ز عملکرز و به ز پایف ییتنم ایمنی می ز ()2

آزمایشی بر پایۀ یرت و ی یا زر یه زورۀ آغازین ،ر اد و

ال اکارنینین وظایف منعدزی همچ ن محا ظت و تنظیم

پایانی ط ق ت صیۀ راهنمای پرورش یا یۀ راس ( )20و باا

عالیت غشای یل لی و به ز پایف ییتنم ایمنای زر بادن

نرما زار جیر ن یتی  UFFDAو برایااس ایایدآمینۀ قابال

زارز و ال ا کارنینین بهعن ان ناقل اییدهای کرب بلندزنجیر

همم ایناندارز دۀ ایلئ می تنظیم دند ()10

به زاخل مین کندری ،عمل مایکناد و باه ایان ترتیاب ،باا

مارف خ راس ا زایس وزن و ضریب ت ادیل زر کال

ا زایس اکتیدایی ن اییدهای کارب و بهار وری انارژی،

زورۀ آزمااایس محایاا ه ااد زر پایااان زورۀ آزمااایس

ا زایس وزن و ضریب ت دیل را به ز مایبخشاد ا ازوزن

(42روزگی) یک ج جه با وزن نززیک باه میاانگین از هار

الاکارنینین به جیارۀ ( 75و  100میلایگارم بار کیلا گرم)

تکرار اننخاب و ازطریق ییاهرگ زیر بال خ نگیری د و

یاا ب به اا ز پایااف ایمناای و ا اازایس یااطح ت لیااد

مارش لن یایت و هنرو یال خا ن ازطریاق مشااهد و

ایم ن گل بین  Gیرم ج جههای گ نی متنعد به آیایت

اامارش آنهااا بعااد از رنااگآمیاازی گیمتااا زر زیاار

ماای اا ز ( )12الاکااارنینین ازطریااق ا اازایس ت لیااد

میکرویک پ ن ری انجام د میزان گل کز خ ن بال اصله

ایننرل ا کین 2-و ایننر اارون گامااا و کاااهس ت لیااد اکتااید

بعد از خ نگیری به روش آنزیمی ا رنگینجی و باا کیات

نینریک ،تکایر یل لهای تاکهتانهای طحاال را ا ازایس

(پارس آزم ن) انداز گیری د ( )17مناب لیتهاای خا نی

ماایزهااد ( )22بااهنظاار ماایریااد ایاان ازۀ همزمااان از

زر نم نههاای یارم باا کیاتهاای ارکت پاارس آزما ن

ایاایدب تیریک و الاکااارنینین بن انااد اثرگااذاری آنهااا باار

(کلتنرول  ،1006110گلا کز  1012117و تاریگلیتارید
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ت منر تعیاین ادند پایاف

محل ل  2/5زرصد گل ل قرمز گ یا ندی تزریاق اد 7

 )1006132و زینگا ایپکن

ایمنی هم رال ازطریق تعیین عیاار پاازتن ت لید اد علیاه

روز بعد از هر تزریق (روزهای  31و  )38از همان پرندگان

گل ا ل قرمااز خ ا ن گ ی ا ند زر روزهااای  31و  39زورۀ

ازطریق ورید بال خ نگیری د و تینر آننیباازی زر یارم

پرورش برریی د برای این منظ ر ،زر روزهای  24و 32

علیه گل ل قرمز گ یا ندی از روش رقیاقیاازی منا الی

زر عملۀ یینۀ زو پرند از هر تکرار میزان یاک میلایلینار

(ینجس هماگل تینایی ن) انداز گیری د ()4

جدول  .1مواد خوراكی تشکیلدهندۀ جیرۀ پایه و تركیب شیمیایی آن در دورههای پرورشی (كیلوگرم در تن)

مازۀ خ راکی
زانۀ یرت
کنجالۀ ی یا (44زرصد پروتئین)
روغن گیاهی (ی یا)
گل تن یرت
زیکلتیم ت ات
صدف
بیکربنات یدیم
نمک
1
مکمل وینامین
1
مکمل م از معدنی
زی ال  -منی نین
ال ا لیزین هیدروکلراید
ترئ نین
ترکیب یمیایی
انرژی قابل ی ختویاز (کیل کالری زر کیل گرم)
پروتئین خام (زرصد)
لیزین (زرصد)
منی نین (زرصد)
منی نین+ییتنئین (زرصد)
ترئ نین (زرصد)
آرژنین (زرصد)
کلتیم (زرصد)
ت ر قابل زینرس (زرصد)
یدیم (زرصد)
کلر (زرصد)
تعازل آنی ناکاتی ن (میلیاکیواالن زر کیل گرم)
اییدلین لئیک (زرصد)

زورۀ آغازین
( 1تا 10روزگی)
530/50
330/50
20/00
75/20
15/25
13/43
1/80
2/50
2/50
2/50
2/25
3/10
0/47

زورۀ ر د
( 11تا 24روزگی)
569/00
336/50
25/00
30/00
15/30
12/00
1/00
3/00
2/50
2/50
1/85
1/35
0

زورۀ پایانی
( 25تا 42روزگی)
641/50
304/20
20/00
0
12/00
11/00
0/90
3/00
2/50
2/50
1/40
1/00
0

2950/00
23/70
1/23
0/57
0/89
0/77
1/33
1/50
0/50
0/17
0/23
226/00
1/25

2990/00
21/50
1/08
0/48
0/78
0/68
1/28
1/00
0/50
0/17
0/23
227/00
1/30

3030/00
18/50
0/86
0/38
0/65
0/58
1/11
0/90
0/50
0/17
0/23
207/00
1/47

 1هر کیل گرم مکمل وینامینی و معدنی بهازای هر کیل گرم جیر م از مغذی زیر را تأمین کرز 11000 :واحد بینالمللی وینامین  2300 ،Aواحد
بینالمللی وینامین  121 ،D3واحد بینالمللی وینامین  2 ،Eمیلیگرم وینامین  4 ،K3میلیگرم وینامین  40 ،B1میلیگرم وینامین  0/02 ،B2میلیگرم
وینامین  B12و  0/75میلیگرم ایید لیک 0/75 ،میلیگرم -Dبی تین 4 ،میلیگرم پیروزوکتین 840 ،میلیگرم کا لینکلرایاد 0/125 ،میلایگارم
ات کتیک ئین 100 ،میلیگرم منگنز 80 ،میلیگرم آهن 60 ،میلیگرم روی 8 ،میلیگرم ما  0/5 ،میلایگارم یاد 0/2 ،میلایگارم یاد و 0/15
میلیگرم یلنی م
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به منظ ر برریی پایف ایمنی یل لی ،زر روز  22از هار

زر این رابطه Yijk ،ارزش هار مشااهد  µ ،میاانگینTi ،

تکرار یک ج جه به ط ر تااز ی اننخاب و ضخامت پارزۀ

اثر تیمار Wk ،اثر زمان (T × W)ik ،اثر منقابل باین تیماار و

پا (به عن ان یاعت ص ر) با زینگا میکرومنر اناداز گیاری

زمان бij ،واریان

د یپ

ک واریان

 0/2میلیلینر محل ل با ر ت ات یالین ()SPB

به پرزۀ پای رایت (باین انگشانان یا م و کهاارم) و 0/2
میلیلینر محل ل ین هماگل تینین به پرزۀ پای ک

بین هر مشاهد زاخل تیمارها و برابر باا

بین انداز گیاریهاای مکارر زاخال مااز هاای

آزمایشااای و  eijkخطاااای تاااااز ی یاااا واریاااان

زر همان

باااین

انداز گیریها زاخل ماز های آزمایشی ب ز

ناحیه تزریق د
نتایج و بحث

زر یااه ن باات ( 24 ،4و  48یاااعت بعااد از تزریااق)
ضخامت پرزۀ پای ج جهها با میکرومنر زیجیناال لا ترون

اثر تیمارهای آزمایشی بر ا ازایس وزن معنایزار ن ا ز ولای

انداز گیری د و بهعن ان ااخص ضاخامت پارزۀ پاا زر

مارف خ راس زر پرندگانی که با جیرۀ حاوی اییدب تیریک

یاعات مذک ر ث ات و از رابطاۀ  1ااخص پایاف ایمنای

و بدون الاکارننین تغذیه دند ،بیشنر از پرندگان تغذیه د

یل لی محای ه د (:)24

با جیر های حاوی  125میلیگرم زر کیلا گرم الاکاارننین و
)W=(RLP–RL) – (LLB–LL

یا جیر های حاوی الکارننین و اییدب تیریک ب ز ()P <0/05

زر این رابطه W :اخص ضخامت پرزۀ پا یا ااخص

(جدول  )2همچنین این پرندگان ضریب ت دیل بااالتری زر

تحریاااک ین همااااگل تینین برحتاااب میکرومنااارRLP ،

مقایته با پرنادگان تغذیاه اد باا جیار هاای حااوی 125

ضخامت پرزۀ پای ک

بعد از تزریق ین هماگل تینینRL ،

میلاایگاارم زر کیلاا گرم الاکااارننین و یااا ترکیااب آن بااا

ضخامت پرزۀ پای کا

ق ال از تزریاق ین همااگل تینین،

()1

اییدب تیریک زا نند ()P <0/05

 LLBضخامت پرزۀ پای رایت بعد از تزریق با ر تا ات

باکنریهای ممر با ت لیاد یام یا ب ا ازایس تر اح

و  LLضخامت پرزۀ پای رایت ق ل از تزریق با ر تا ات

م یین و ا زایس ضخامت زی ارۀ روز می

ند و همام

ایت

و جذب را کااهس مایزهناد و زرننیجاه م جاب کااهس

زاز های حاصل با نرما زار آمااری ( SASنتاف)9/1 G

مارف خ راس می ند اییدهای آلی ک ن اییدب تیریک

( )21و رویۀ خطی عم می برای مدل  2تجزیه و میانگینها

بااا ایاایدیکاارزن زیاانگا گ ا ارش ،باعااث ازبااینر اانن

بهکمک آزم ن کندزامنهای زانکن با هم مقایته دند

باکنریهای ممر و ت یعۀ بااکنریهاای م یاد زر زیانگا

Yijkl =µ+Ai+Cj+ACij +Bk +eijkl

گ ارش ( )13و احنماالً از این طریق ی ب ا زایس مارف

زر این رابطه Yijkl :مشاهدات µ ،میانگین مشاهداتAi ،

خ راس می ند اییدهای کرب ک تا زنجیر ی ب ا ازایس

یطح اییدب تیریک Cj ،یطح الاکارنینین ACij ،اثر منقابال

پااروتئین ان اااالی)uncoupling protein (UCP)-1( 1-

یطح اییدب تیریک و الاکارنینین Bk ،اثر بلا س و  eijklاثار

می ند و عالیتهای بنااکتیدایی ن و ت لید گرما زر بدن

خطای تااز ی مرب ط به هر مشاهد ایت زاز های پایف

را ا زایس میزهند ،بنابراین ممکن ایات م جاب ا ازایس

()2

مارف خ راس نیز

ایمنی یل لی باا رویاۀ زاز هاای تکرار اد بارای مادل 3
تجزیه دند:
()3

yijk=μ+Ti+бij +Wk+(T×W)ik+eijk
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جدول  .2تأثیر اسیدبوتیریک و الـكارنیتین(میلیگرم بر كیلوگرم) در جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی در كل دورۀ پرورش ( 1تا 42روزگی)

راینجههای عملکرز

تأثیرات منقابل
اییدب تیریک×الاکارنینین

مارف خ راس (گرم)

ا زایس وزن بدن (گرم)

ضریب ت دیل خ راس

3934/50abc

2014/00

1/95a

صر

صر

صر

125

c

3821/75

2041/00

صر

250

4069/00ab

2075/75

1/96a

زو

صر

4116/50a

2079/75

1/96a

زو

125

c

3778/00

2029/75

b

زو

250

3865/50bc

2009/00

1/92ab

24/17

0/02

SEM

65/20

منابع تغییرات

b

1/87

1/86

P value

اثر بل س

0/46

0/235

0/134

الاکارنینین

>0/01

0/60

<0/01

اییدب تیریک

0/68

0/90

0/40

الاکارنینین×اییدب تیریک

0/01

0/10

0/01

 ::a-cت اوت ارقام با حروف غیرمشنرس زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P <0/05
 :SEMا ن ا ایناندار میانگینها

زر آزمایشاای زیگاار یااط ح  2و  3گاارم باار کیل ا گرم

اثر جیر های آزمایشی بر غلظت برخی از مناب لیتهای

اییدب تیریک بر وزن بدن تأثیری ندا ت که باا یا ناههاای

خ ن ج جههای گ انی زر جادول  3ارائاه اد ایات

گزارش حاضر ازنظر ا زایس وزن بدن زر کل زورۀ پرورش

ا زوزن اییدب تیریک و ال ا کارننین زر هر زو یاطح  125و

همخ انی زارز ( )14الاکارنینین باازز ماارف انارژی از

 250میلیگرم زر کیل گرم به جیر  ،کلتانرول کال و LDL

لیپیدهای خ راس را ا زایس مایزهاد ،زرننیجاه باه کماک

خ ن ج جههای گ نی را زر 42روزگی به ط ر معنیزاری

الاکارنینین ،پرند یریعتر و آیانتر باه انارژی الزم خا ز

زر مقایته با پرندگان تغذیه د با جیرۀ اقد این ترکی ات،
کاهس زاز ( )P>0/05گل گز یرم تحت تاأثیر جیار هاای

زیت پیدا میکند و الاکاارنینین یا ب کااهس محتا س

آزمایشاای قاارار نگر اات میاازان  HDLخا ن ج جااههااای

مارف خ راس می ز به ز ضریب ت دیل ج جاههاای

زریا تکننادۀ جیارۀ حااوی  125میلایگارم بار کیلا گرم

گ نی زر پایف به ا زوزن  125میلیگرم الاکارنینین باا و

الا کارنینین و جیارۀ حااوی  250میلایگارم بار کیلا گرم

بدون اییدب تیریک به جیر ممکن ایت مربا ط باه به ا ز

الاکارنینین کمنر از ج جههای تغذیه اد باا جیارۀ اقاد

ی خت و یاز نینروژن با د که ازطریق اکتیدایی ن کارآمد

ا زوزنی ب ز ( )P <0/05جیرۀ حااوی  250میلایگارم بار

اییدهاای کارب حاصال مای ا ز ( )19الاکاارنینین باا

کیلاا گرم الاکااارنینین بااه هماارا زو گاارم باار کیلاا گرم

ا زایس اکتیدایی ن اییدهای کرب باعث کااهس یخیارۀ

اییدب تیریک زر مقایته باا گارو

کربی زر با تهای بدن می ز

ااهد پاروتئین کال را

کاهس زاز ( )P >0/05ننایج آزمایس حاضر ازنظار یاطح
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گل کز و تریگلیترید یرم خ ن با ننایج آزمایشی که 100

کلتاانرول زو رضاایه وج ا ز زارز :الااف پااروتئین کیناااز

میلیگرم بر کیل گرم ال ا کارنینین این از کرزند ،همخا انی

عال د ت یط  AMPبا مهار آنزیم گل تاریال کا آنزیم-آ

زا ت ()7

ی ب کااهس کلتانرول مای ا ز و ب ایایدهای کارب

اییدهای کرب ک تا زنجیر باعث ا زایس عالیت آنزیم

ک تا زنجیر بهخا ص با  2و  24کربن با ت ادیل ادن باه

پروتئین کیناز عال د ت یط  AMPمی ند و عال ادن

اینات و تأمین پیسیاز کلتنرول باعث ا زایس کلتانرول

این آنزیم ی ب عال دن گیرند های میکروزومای کاه زر

می ند ()9

مناب لیتم و یننز کلتنرول نیز نقس زارند ،می ز ( )9زر
م رز نقسهای اییدهای کرب ک تا زنجیار زر مناب لیتام
جدول  .3تأثیر اسیدبوتیریک و الـكارنیتین (میلیگرم بر كیلوگرم) در جیره بر صفات خونی در جوجههای گوشتی

تأثیرات منقابل

گل کز

کلتنرول کل

اییدب تیریک×الاکارنینین

تریگلیترید

-کلتنرولHDL

-کلتنرولLDL

پروتئین کل
(گرم بر زییلینر)

(میلیگرم بر زییلینر)

0

0

199/21

106/97a

85/42a

27/40ab

58/74a

2/38abc

0

125

193/49

65/65d

42/92e

20/30d

37/81d

2/60ab

0

250

176/99

83/05c

63/17c

22/37cd

48/04c

2/21bcd

2

0

191/42

100/80

b

a

b

cd

2
2

b

53/69

1/98

125

192/52

84/47c

52/80d

24/92cb

51/99cb

2/74a

250

181/14

c

c

cb

cb

d

SEM

1/82

86/17
6/04

76/67

62/52
1/82

28/45
24/65

0/90

49/02

1/54

1/85

0/14

P value

منابع تغییرات
اثر بل س

0/43

0/35

0/27

0/39

0/47

0/88

الاکارنینین

0/03

<0/01

<0/01

<0/01

<0/01

<0/01

اییدب تیریک

0/70

<0/01

0/90

<0/01

0/01

0/10

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

الاکارنینین×اییدب تیریک

0/10

 :a-dت اوت ارقام با حروف غیرمشنرس زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P < /05
 :SEMا ن ا ایناندار میانگینها

جذب آنها زر اییدینۀ پایین روز

ننایج آزمایس حاضر با گزارشهای ق لای زرخاا ص

اد و از ایان طریاق،

این از از  250میلیگرم بر کیل گرم الاکاارنینین زر جیارۀ

ی ب خروج آنها از بدن می ز و زرننیجه کلتنرول یرم

ج جههای گ انی ،هامخا انی زارز ( )19ایایدب تیریک

خ ن کاهس مییابد ( )18کاهس یطح کلتانرول پالیاما

ازطریق ر د و تکایر الکن باییلها یا ب زوک نژگاه ادن

زر اثر ا زوزن الاکارنینین باه جیارۀ ج جاههاای گ انی

نمکهای ص راوی می ز که زرننیجه ی ب کاهس قابلیت

ممکن ایت مربا ط باه نقاس منااب لیکی الا کاارنینین زر
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اننقال اییدهاای کارب بلنادزنجیر باه زاخال مین کنادری

تأثیر جیر های آزمایشی قارار نگر ات (جادول  )4تعاداز

بهمنظ ر بنااکتیدایی ن آنها و کاهس پایسیااز الزم بارای

گل لهای ی ید زر خ ن ج جههای زریا اتکننادۀ جیارۀ

یننز کلتنرول (اینیل ک آ) زر یین پالیام با اد ( )14زر

حاوی  2گرم بر کیل گرم اییدب تیریک و بدون ال ا کارننین

آزمایشی محققان باا ا ازوزن  100میلایگارم بار کیلا گرم

و جیرۀ حاوی  125میلیگارم بار کیلا گرم الاکاارنینین و

ال ا کارنینین به جیرۀ ج جههای گ نی گزارش کرزند کاه

بدون اییدب تیریک از پرندگان زیگر (به ایانانای پرنادگان

الاکارنینین ازطریاق ا ازایس اکتیدایای ن گلا کز بادن و

مرب ط باه جیارۀ  2گارم ایایدب تیریک و  125میلایگارم

همچنین جلا گیری از روناد کل گ نئا ژنز یا ب ا ازایس

الاکااارننین زر کیلاا گرم) بیشاانر باا ز ( )P<0/05میاازان

پروتئین کل یرم می ز ( )25همچنین ا زوزن زو گرم زر

لن ییتها زر ج جههای زریا تکنندۀ جیر هاای حااوی

کیل گرم اییدب تیریک به جیرۀ ج جههاای گ انی یا ب

ایاایدب تیریک و یااا الاکااارننین) بیشاانر از ج جااههااای

کاهس تریگلیترید و کلتنرول کل پالیما د ()18

تغذیه د با جیرۀ اقد ا زوزنی ب ز ()P <0/05

تعداز هنرو یلها و نت ت هنرو یال :لن یایت تحات
جدول  .4برای تأثیر اسیدبوتیریک و الـكارنیتین (میلیگرم بر كیلوگرم)در جیره بر تعداد سلولهای خونی جوجههای گوشتی

یل لهای خ نی

تأثیرات منقابل
گل لهای ی ید

هنرو یل

لن ییت

(تعداز زر میلی لینر)

(زرصد)

(زرصد)

0

0

16735/0 b

17/75

68/50b

0/26

0

125

a

18367/5

21/75

a

78/25

0/28

0

250

17265/0 b

21/25

77/00a

0/27

2

0

a

18330/0

18/00

a

85/25

0/21

2

125

ab

17617/5

19/25

a

77/00

0/25

2

250

16800/0 b

14/75

85/25a

0/17

332 /42

1/65

2/59

0/02

اییدب تیریک×الاکارنینین

SEM

منابع تغییرات

نت ت هنرو یل به لن ییت

P value

اثر بل س

0/56

0/31

0/42

0/38

الاکارنینین

0/03

0/20

0/20

0/30

اییدب تیریک

0/60

0/04

<0/01

0/01

الاکارنینین×اییدب تیریک

<0/01

0/08

<0/01

0/09

 :a-bت اوت ارقام با حروف غیرمشنرس زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P <0/05
 :SEMا ن ا ایناندار میانگینها

زر آزمایشی ،الاکارنینین باعاث کااهس یاطح اکتاید

آن کاهس تخریب لن ییتهاا و زرپایاان ا ازایس تعاداز

نینریک و ا زایس کل ظر یت آننیاکتیدانی ک د ج جههای

آنها می ز غلظت مال ن زیآلدئید با الا کارنینین رابطاۀ

گ نی د که بیانگر کاهس صدمات اکتیداتی و باه ت اع

زارز که نشانزهندۀ تأثیرات ی زمند الاکاارنینین زر

عک
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محا ظت از غشای یل لها بهخا ص یل لهای لن ااوی

کیل گرم الاکارنینین زر مقایته با گرو

ایت تأثیرات آننیاکتیدانی الاکاارنینین باه ت اناایی ایان

 Gثان یه و ایم ن گل لین کال بااالتری زا انند ()P<0/05

ترکیب بهعن ان کیالتکنندۀ آهن مارت ط ایات زیارا آهان

بین جیر های آزمایشی ازنظر ضخامت پ یات پارزۀ پاای

نقس حیاتی زر واکنسهای اکتیدایی ن و ت لیاد رازیکاال

ج جههای گ نی زر اثر تزریق ین همااگل تینین ت ااوت

آزاز زارز ( )8زر آزمایشاای عاادم تااأثیر ا اازوزن ترکیااب

معناایزاری وجاا ز زا اات بااهطاا ریکااه ج جااههااای

اییدهای آلی (اییداینیک ،اییدیاینریک و ایاید رمیک)

زریا تکنندۀ جیرۀ حااوی  250میلایگارم ال ا کاارنینین و

به جیرۀ ج جههای گ نی بر نت ت هنرو یال :لن یایت

همچنین ج جههای زریا تکنندۀ جیرۀ حاوی زو گارم بار

گزارش د ایت که باا نناایج آزماایس حاضار مطابقات

کیلا گرم ایاایدب تیریک هماارا بااا  125و  250میلاایگاارم

زا اات ( )3زر آزمایشاای ا اازوزن یااط ح  2و  3گاارم

ال ا کارنینین بیشنرین ا زایس ضخامت پرزۀ پا را زر مقایته

اییدب تیریک به جیرۀ ج جههای گ نی ،تأثیری بر زرصد

با ج جههای زریا تکنندۀ جیرۀ ااهد زا انند ()P<0/05

لن ییت خ ن ندا ت که با ننایج این آزمایس هامخا انی

(جدول )5

ندارز ()14

اهد ایم ن گل لین

ط ق ننایج زیگر تحقیقات ،این از از  100میلیگرم بار

اییدب تیریک به عن ان عااملی ضادباکنریایی زر مقابال

کیل گرم ال ا کارنینین زر جیر ت لید آننایباازی را زر بادن

باااکنریهااای پااات ژن همچ ا ن یااالم نال ،کلتاانریدی م و

ا زایس میزهد که با ننایج تحقیق حاضر مطابقات زارز (5

ا یریشیاکلی و همچناین باه عنا ان تنظایمکننادۀ جمعیات

و  )12زر تحقیقی ،ا زوزن الاکارنینین به جیرۀ ج جههای

میکروبی روزۀ ک کک از میکروارگانیتمهای م یادی ماال

گ اانی منجاار بااه ا اازایس تیناار ایمن گل باا لین کاال و

الکن باییل س حمایت میکند که از ایان طریاق مایت اناد

ایمن گل لین  Gعلیه یرم آل مین گاوی د که این ا زایس

ی ب به ز پایف ایمنی زر ج جههای گ نی ا ز ()11

را به نقس اخنااصی الاکارنینین زر ت لید آننیبازی یاا زر

محققان با برریی تأثیر اییدب تیریک بر ایمنی زینگا گ ارش

ا زایس ت لید ایمن گل لین  Gنت ت زاز اند ( )16اییدهای

گزارش کرزند که غلظت باالی لن ییتها و تکایر بهنر آنهاا

آلی مانند اییدب تیریک ازطریاق کااهس ایایدینۀ زیانگا

زر اثر اییدب تیریک میت اند زلیل مقاومت باالی ج جههاا زر

گ ارش محیط منای ی برای عالیات میکروارگانیتامهاای

مقابل بیماریها و یطح باالی ایمنی زر آنها با د ()1

م ید همچ ن الکن باییل زر روز راهم مایکناد و از ایان

اثر جیر های آزمایشی بر تینر آننایباازی علیاه گل ا ل

طریق ،یا ب ا ازایس ایمنای زر ج جاه مای ا ند ()13

قرمز خ ن گ ی ند (ایمنی اولیه ،روز  31و ثان یه ،روز )39

الاکااارنینین باعااث کاااهس ت لیااد برخاای یااین کینهااا و

د ایت ج جههای زریا تکنندۀ

میانجیهای ایمنی همچ ن ت م ر نکروز آل ا ،ایننرل کین1-

جیرۀ حاوی  125میلایگارم بار کیلا گرم الاکاارنینین زر

و ایننرل کین 6-میگرزز و از مرگ لن ییتهای  Tو  Bزر

اهد میزان ایم ن گل لین  Gاولیۀ بااالتری

اثر مرگ برنامهریزی دۀ یل لی زر ط ل پایفهاای ایمنای

زا نند ( )P<0/05اما میزان ایم ن گل لین  Mاولیه و ثان یاه

ج جههای گ نی ممانعت مایکناد کاه باه ا ازایس تینار

تحت تأثیر جیر های حااوی ایایدب تیریک و الاکاارنینین

آننیبازیها میانجامد و ت لید اکن ر ر د ه انتا لین1-

قرار نگر ت ج جههای زریا تکنندۀ جیرۀ حاوی زو گرم

را ا زایس میزهد که م جب کاهس مرگ برنامهریزی ادۀ

بر کیل گرم اییدب تیریک و جیرۀ حاوی  125میلیگارم بار

لن ییتها می ز ( )6الاکارنینین زر غلظتهای بااالیی

زر جدول  5نشان زاز
مقایته با گرو
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زر لن ییتها زید می ز و از مارگ برناماهریازی ادۀ

یننناز کاهس میزهد و از ایان طریاق ،بار ایمنای یال لی

یل لهای ایمنی جل گیری مایکناد ( )8باا وجا ز ایان ،

به ز مایبخشاد ( )22الاکاارنینین یا ب کااهس ت لیاد

بیتأثیر ب زن الاکارنینین زر رایط آزمایشگاهی بار پایاف

ایننرل کین 2-و گاما ایننر رون می ز ،اما ایان کااهس باه

ایمنی یل لی و میازان تکایار لن یایتهاای ج جاههاای

ین ج جه نیز ارت اط زارز ،باهطا ریکاه زر ج جاههاای

گ نی مشاهد

14روز این کاهس بروز کرز ،ولی زر ج جههاای 24روز

د ایت ( 5و )12

زید نشد که زلیل این متئله را ا زایس لن ییتها زر این

تأثیر ما ت ال ا کارننین بر پایف ایمنی یال لی گازارش

ین زر بدن ج جه یکر کرز اند ()22

د ایت که با ننایج م ج ز مطابقات زارز ( )22ولای زر
تماز با ننایج تحقیق حاضر ،عدم تأثیر الاکارنینین بر پایف

ننایج تحقیق حاضر نشان زاز که این از از الاکارنینین

د ایت ( 5و  )12نینریک

بهتنهایی یا همرا با اییدب تیریک اثری بار عملکارز ر اد

اکتاید تکایر لن ییتها را کاهس مایزهاد ال ا کاارنینین

ج جههای گ نی ندارز ولی پایف ایمنی ج جههاا به ا ز

ت لید نینریک اکتاید را ازطریق مهار آنزیم نینریک اکتااید

میبخشد

ییتنم ایمنی یل لی مشاهد

جدول  .5تأثیر اسیدبوتیریک و الـكارنیتین(میلیگرم بر كیلوگرم) در جیره بر تیتر آنتیبادی علیه گلبول قرمز خون گوسفند و میانگین شاخص
تورم پوست پردۀ پای جوجههای گوشتی در پاسخ به تزریق فیتوهماگلوتینین در جوجههای گوشتی

تأثیرات منقابل

ایمنی ثان یه (39روزگی)

ایمنی اولیه (31روزگی)

ضخامت

IgG

IgM

Ig Total

IgG

IgM

Ig
Total

(میکرومنر)

صر

صر

1/58b

0/61

2/02b

1/14d

0/95

2/09b

0/492a

صر

125

2/42a

0/29

3/59 a

2/30a

0/64

2/95a

0/404ab

صر

250

1/00c

0/76

1/76b

1/68bc

0/54

2/24b

0/199b

زو

صر

1/64b

0/98

2/44b

2/05ab

0/82

2/88a

0/404ab

زو

125

1/58b

0/55

2/14b

1/43dc

0/60

2/04b

0/259b

زو

250

0/63

2/08b

1/76bc

0/60

2/37b

0/26b

0/20

0/32

0/15

0/17

0/16

0/072

اییدب تیریک×الاکارنینین

SEM

1/43b
0/13

منابع تغییرات

P value

اثر بل س

0/43

0/51

0/18

0/48

0/57

0/39

0/53

الاکارنینین

0/01

0/22

0/02

0/26

0/17

0/44

0/017

اییدب تیریک

0/30

0/34

0/38

0/76

0/79

0/98

0/347

الاکارنینین× اییدب تیریک

0/01

0/36

0/01

0/01

0/53

0/01

0/049

 :a--dت اوت ارقام با حروف غیر مشنرس زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P <0/05
 :SEMا ن ا ایناندار میانگینها
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