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 چکیده

از اوج تولید بررسی  مادرگوشتی پس هایخونی مرغ هایاز متابولیت و برخی های تیروئیدیوزن بدن، هورمون روند تغییرات

غلظت  .هفتگی مورد مطالعه قرار گرفت 55تا  74از سن  823قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس  02های خون تعداد  . نمونهشد

غلظت گلوکز،  چنین هم( و HDL) با چگالی باال نئیپروتپویل ( وLDLین )یبا چگالی پا هاینئیپوپروتی، لدیسریگل یکلسترول، تر

های کبدی آسپارتات ( و آنزیمT4( و تترایدوتیرونین )T3یدوتیرونین )های تریبار و غلظت هورمونهر دو هفته یک

گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش سن، آزمایش اندازه( در ابتدا و انتهای GPT( و آالنین آمینوترانسفراز )GOT) آمینوترانسفراز

، با چنین هم. (P<25/2) افتی کاهش HDL غلظتافزایش  و  LDLگلیسرید، کلسترول و  وزن بدن و غلظت گلوکز خون، تری

و  GOTهای  سن قرار نگرفت. غلظت آنزیم تأثیرتحت  T3 (، اما غلظتP<25/2کاهش یافت ) T4افزایش سن، غلظت هورمون 

GPT در طول دوره آزمایش ( 25/2افزایش یافت>Pبه .)ها های مادر گوشتی که با افزایش وزن آنطورکلی، افزایش سن مرغ

تواند تولید و عملکرد شود که میهای متابولیکی میهای خونی و هورمونمتابولیت در همراه است موجب تغییرات شایانی

 تولیدمثلی را کاهش دهد. 

 

 .مادرگوشتی، وزن بدن مرغ های خونی،متابولیت سن، پالسما، ا:ه کلیدواژه
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 مقدمه

 یها شاخص شیافزا ،مادر مرغ صنعت مشکالت ازیکی 

 دوره شرفتیپ با یبطن یها یچرب تجمعو  پالسما یچرب

 ابتال مستعد را ها خروس و   مرغ رات،ییتغ نیا. است دیتول

، 1]   کندمی یبارور کاهش و کیمتابول یها  ناهنجاری به

استعداد ژنتیکی برای  های مادر گوشتی،در مرغ. [02و  18

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

 .[4]شود مثلی میدبه افزایش چاقی و افت عملکرد تولی

درصد  02تا  52لذا، اعمال محدودیت غذایی تا حدود 

مقدار دسترسی آزاد به خوراک، یک راهکار مدیریتی 

های متابولیکی و بهبود ریکارآمد برای کاهش ناهنجا

انتخاب  .[4]گوشتی است  های مادرمرغ در مرغتولید تخم

مانند وزن بدن، ژنتیکی برای بهبود بسیاری از صفات ارثی 

سینه و بازدهی مصرف خوراک در صنعت،  بازده ماهیچه

حال، این رو بوده است؛ با این هتا حدی با موفقیت روب

های پیشرفت ژنتیکی با کاهش قابلیت تولیدمثل مرغ

مادرگوشتی، مانند تأخیر در بلوغ جنسی و کاهش باروری 

طورکلی با افزایش وزن در ارتباط است، همراه بوده که به

شده منجر به افزایش  . مجموعه تغییرات بیان[7]است 

مثل متابولیکی و اختالل در تولید های شیوع به ناهنجاری

افزایش چربی بطنی از  .[0]شود  های مادر گوشتی میگله

های ژنتیکی است که جمله تغییرات مهم ناشی از انتخاب

 . [01]شود مرغ میه خود موجب کاهش تولید تخمنوب  به

گزارش شده است که تفاوت موجود در تولیدمثل 

 های مادر گوشتی با وزن استاندارد و چاق، ناشی ازمرغ

 ها استوساز لیپیدها و لیپوپروتئینتفاوت در سوخت

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

ایش لیپوژنز افزایش سطوح گلوکز خون و در نتیجه افز

شود. این تغییرات در ها میکبدی و ذخیره چربی در سلول

 ای به نام مسمومیت چربینهایت منجر به پدیده

(Lipotoxicity) نظریه مسمومیت چربی  .[07]شود  می

-آسیلکند که تجمع اسیدهای چرب و تریبیان می

های غیرچربی مانند گلیسرول مازاد در سیتوپالسم سلو

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

د ناقص سلول و مرگ سلولی، عملکر رسانی درونپیام

طورکلی، مصرف خوراک مازاد بر  . به[4]شود سلولی می

های مادر گوشتی باعث مسمومیت چربی و نیاز در مرغ

  .[07]شود مرغ می کاهش تولید تخم

 اوج )پیک( به رسیدن های مادر گوشتی در هنگاممرغ

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

 چربی ذخیره ناشی از افزایش       عمدتا  وزن افزایش زمان،

 سطح و بدن وزن نیب یمنف طهبرا وجود. [15]است 

به  وریط در یدمثلیتول یستگیشا با یا رهیذخ یها یچرب

  مرغهای در گله دیتول ییتوانا امر نیا و است تأیید رسیده

 .[01و  18، 0] کند یم محدود شدت  بهرا  یگوشت مادر

در کنترل های مرغ مایکی از اهدف برنامه غذایی در گله

ها برای داشتن بهترین عملکرد تولیدمثلی وزن بدن پرنده

گوشتی در شرایط  های مادرکه مرغاست. اما با وجود این

گیرند، با افزایش سن، افزایش محدودیت خوراکی قرار می

های بطنی منجر به آزادسازی وزن بدن و تجمع چربی

بر تولید آثار نامطلوبی که شود ترکیباتی از بافت چربی می

 . [01]ها دارد و عملکرد آن

تغییراتی که در              شده، احتماال  با توجه به موارد بیان

 یلاهای خونی مانند پروفها و متابولیتبرخی هورمون

تواند با افزایش گیرد، میهای پالسمایی صورت میچربی

گیری این وزن بدن و کاهش تولید مرتبط باشد. اندازه

ترکیبات نمایانگر سیمای متابولیکی و سطح ذخیره 

توان تصمیمات می راهباشد و از این های بدن می چربی

وساز و مدیریتی بهتری جهت بهبود وضعیت سوخت

گوشتی اتخاذ نمود. با در نظر  ادرهای متولیدمثل مرغ

که اغلب تغییرات مرتبط با کاهش تولید و  گرفتن این

های  هفتگی در گله 75خصوص پس از  هافزایش وزن ب
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این پژوهش از پذیرد، هدف مادر گوشتی صورت می

 برخی های تیروئیدی وتغییرات وزن بدن، هورمون مطالعه

 گوشتی در سنین مادر هایمرغ در خونی هایمتابولیت

 بود. تولید پس از اوج

 

 هامواد و روش

 آموزشی ایستگاه در 1835این پژوهش، در مردادماه سال 

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس علوم دامی، پژوهشی و

قطعه مرغ مادر گوشتی  02تعداد  .شد تهران انجام دانشگاه

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

تصادفی از یک گله تجاری )گروه تولیدی  صورتبه

هفتگی انتخاب شدند و  74رامسر طیور تنکابن( در سن 

هفتگی( مورد مطالعه قرار  55تا  74روز ) 08مدت  به

گرفتند. پرندگان تحت شرایط محدودیت غذایی و در 

ساعت  17گراد با دوره نوری درجه سانتی 13-01دمای 

بر  پایه شدند. جیره  ساعت تاریکی نگهداری 12روشنایی 

 ( و با استفاده از0210) 823 کاتولوگ راس اساس

  (.1تنظیم شد )جدول  WUFFDA افزار نرم

 منظور بهگیری شد. هفتگی اندازه صورت بهها وزن مرغ

کلسترول، های خونی شامل غلظت  گیری فراسنجه اندازه

هر دو هفته یکبار( )و گلوکز  LDL، HDL، دیسریگل یتر

( و T3یدوتیرونین )های تریهورمونو غلظت 

و  GOTهای کبدی آنزیم چنین هم( و T4تترایدوتیرونین )

GPT خون از سیاهرگ زیر  )ابتدا و انتهای آزمایش( نمونه

( EDTAهای حاوی ماده ضد انعقاد )بال با استفاده از لوله

صبح  ششگیری از پرندگان ساعت  خونآوری شد. جمع

پس از . پیش از مصرف خوراک انجام گرفت و

و با  روش الکتروشیمیاییگلوکز با  غلظت گیری، خون

 ,Glucocard 01 Arkway) استفاده از دستگاه گلوکزسنج

Japan) ژوفیسانتر قهیدق 02 ی شد. سپس باریگ اندازه 

 دور/ دقیقه(، پالسما 8522های خون )نمونه کردن

در  های خونیمتابولیت گیری اندازه زمان تا جداسازی و

 شدند. غلظت نگهداری گرادسانتی درجه 02منفی دمای 

با روش  HDLو  LDL، دیسریگل یکلسترول، تر

شرکت تجاری  یها تیاز کاسپکتروفوتومتری و با استفاده 

، 1-522-210ترتیب با شماره کاتالوگ  )به پارس آزمون

 (؛ ساخت ایران203-522-1، 210-522-1، 287-522-1

سپارتات آ های کبدیآنزیم ند. غلظتگیری شداندازه

( و آالنین 30228آمینوترانسفراز )شماره کاتولوگ 

دستگاه با  (30225آمینوترانسفراز )شماره کاتولوگ 

های و با استفاده از کیتساخت کشور ژاپن  اتوآناالیزر

غلظت  چنین همو  تجاری شرکت پارس آزمون

الیزا توسط دستگاه پلیت ادی با روش ئیهای تیرو هورمون

 های تجاری پیشگامان سنجش شد.ریدر با استفاده از کیت

 SASآماری  افزارنرم از هاداده وتحلیل تجزیه برای 

رویه  ها بااستفاده شد. داده (1مدل ) و (1/3)نسخه 

Mixed پیش  .واکاوی شدندتکرارشده در زمان  صورت به

ها با استفاده از از انجام آنالیز، نرمال بودن توزیع داده

مورد سنجش  Univariateو رویه  Shapiro-Wilkآزمون 

ها، وزن بدن در ابتدای . برای واکاوی دادهندقرار گرفت

، در نظر گرفته (تیهمبسته )کوور ریمتغعنوان  به آزمایش

بین دار برای تعیین وجود اختالف معنی چنین همشد. 

های تیروئیدی طی های کبدی و هورمونغلظت آنزیم

های داده صورت بهو  t-testهای مختلف، از آزمون هفته

ها با استفاده از جفت شده استفاده شد. مقایسه میانگین

دار بین تیمارها در و اختالف معنی شدآزمون توکی انجام 

 سطح پنج درصد در نظر گرفته شد.

  Yij=µ+b(Xi-    )+Ti+Aj+eij                       (  1رابطه 

 میانگین ،μ ؛مقدار هر مشاهده ،Yij در این رابطه،

زمان  اثر ،Ti ؛یوانح یتصادف اثر ،Aj ؛جامعه

 اثرات، eijبدن و  وزن کوواریت اثر،  b(Xi-    )،گیری نمونه

 است. خطای آزمایش



  یوسفیرضای، علزادهیکاظم نامی شحنه،، احمد زارعینالدینیز دی، سعیهمت رایحم

 

 2318 تابستان  1شماره   12دوره 

112

 نتایج

های مادر های خونی مرغمیانگین وزن بدن و متابولیت

گزارش شده است. با پیشرفت  0 گوشتی در جدول

آزمایش و افزایش سن، روند افزایشی در وزن بدن 

که در هر هفته نسبت به هفته پیش  طوریمشاهده شد، به

(. با افزایش P<25/2داری وجود داشت )اختالف معنی

(. P<25/2سن، غلظت گلوکز خون افزیش یافت )

-های آزمایش، غلظت تریگذشت هفته با ،چنین هم

 .(P<25/2) افزایش  یافت LDLگلیسرید، کلسترول، 

با  HDLهای چربی پالسما، غلظت برعکس سایر فراسنجه

افزایش سن ابتدا روندی افزایشی داشت و سپس کاهش 

 (.1یافت )جدول 

پالسما را  HDLکه روند تغییرات  1با توجه به شکل 

 کیبا  51تا  73های  ین هفتهب HDLدهد، غلظت نشان می

های با این حال، از هفته نداشت، یدار یاختالف معن گرید

نسبت به سه مقطع زمانی ابتدایی  HDLغلظت  55تا  58

که کمترین غلظت  طوریداری کاهش یافت، بهطور معنیبه

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

 

 هیپا رهیجمواد خوراکی و ترکیب شیمیایی  .2 جدول
 مقدار مواد مغذی جیره درصد ترکیب جیره

 9/1092 انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم( 19/03 ذرت

 33/21 پروتئین خام )درصد( 66/21 سویا

 03/3 لیزین )درصد( 1/3 روغن ذرت

 39/3 آرژنین )درصد( 13/2 دی کلسیم فسفات

 29/3 متیونین + سیستین )درصد( 12/6 پودر صدف

 29/3 کلسیم )درصد( 28/3 نمک

   11/3 جوش شیرین

   19/3 2مکمل ویتامینی

   19/3 1مکمل معدنی

   21/3 دی ال متیونین

 واحد B12، 3333 ویتامین میکروگرم K3، 19 ویتامین گرممیلی E، 2ویتامین  المللی بین واحد A، 233 ویتامین المللی ینب واحد 2933 یحاو رهیج کیلوگرم هر. 2

 .بود B7میکروگرم  93و B6گرم  میلی B5 ، 9/9گرم میلی B3، 28 گرم میلی B2 ، 93گرم  میلی D3، 9/0 ویتامین المللی ینب

 .بود ومیسلن گرم یلیم 3/3و  دی گرم یلیم 1 ،یگرم رو میلی 223 منگنز، گرم میلی 213 آهن، گرم میلی 93یحاو رهیج کیلوگرم هر. 1

 

 خطای استاندارد( ±های مادر گوشتی پس از اوج تولید )میانگین حداقل مربعات های خونی در مرغ. تغییرات متابولیت1جدول 
   (هفته) سن   

 99 93 92 21 20 ها )واحد(فراسنجه

 e30/8 ± 3083 d30/8 ± 3836 c30/8 ± 3802 b30/8 ± 3131 a30/8 ± 3113 ()گرم وزن

 c33/2 ± 33/282 bc39/2 ± 19/289 bc23/2 ± 13/289 b92/2 ± 39/281 a86/2 ± 19/216 (لیتر گرم در دسی میلی)گلوکز 

 c13 ± 2622 b12 ± 2090 b11 ± 2092 ab32 ± 2003 a13 ± 2893 (لیتر گرم در دسی میلی) گلیسریدتری

 c61/2 ± 83/281 b23/2 ± 39/288 b00/2 ± 29/288 ab69/2 ± 13/288 a93/2 ± 13/211 (لیتر گرم در دسی میلی) کلسترول

 b13/2 ± 69/03 b23/2 ± 19/02 b33/2 ± 93/02 ab31/2 ± 23/01 a22/2 ± 33/09 (لیتر گرم در دسی میلی) پایین چگالی با لیپوپروتئین

 b33/2 ± 23/62 a03/2 ± 19/60 a96/2 ± 13/60 c12/2 ± 69/98 d99/2 ± 19/93 (لیتر گرم در دسی میلی)باال  چگالی با لیپوپروتئین

a-eها با حروف نامشابه در هر ردیف، معنی : تفاوت میانگین( 39/3دار استP<). 
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با گذشت  GPTو  GOT کبدی های غلظت آنزیم

، به داری افزایش یافت معنی طور بههای آزمایش   هفته

و کمترین  55ای که بیشترین مقدار مربوط به هفته گونه

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

T4  داری هفتگی اختالف معنی 52نیز پیش و پس از

که غلظت این هورمون با افزایش سن،  طوری داشت؛ به

های (. با این وجود، میانگین غلظتP<25/2کاهش یافت )

T3 داری گیری شده اختالف معنی زهدر مقاطع زمانی اندا

 (.8؛ جدول >25/2Pنداشتند )

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

عدد  123برابر با  74های تولیدی در هفته مرغتعداد تخم

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

داد یافته در این آزمایش، تع مرغ پرورش 02گرفتن تعداد 

ازای هر مرغ در هفته آغازین آزمایش  مرغ تولیدی بهتخم

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

خوبی کاهش تولید همزمان با افزایش  یافت. این روند به

 .دهدها را نشان میسن مرغ

 

    بحث

های مادرگوشتی برای سرعت رشد  استعداد ژنتیکی مرغ

باال همراه با دسترسی آزاد به خوراک منجر به افزایش 

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

های بدن مرغ این پژوهش، روندی خطی در افزایش وزن

ای که با گذشت زمان و مادر گوشتی مشاهده شد، به گونه

توجهی افزایش  شایان طور بههای آزمایش، وزن بدن هفته

 یافت.

 

 
( طی 338های مادر گوشتی )راس خون مرغ (استاندارد خطای ±) های با چگالی باال. روند تغییرات میانگین لیپوپروتئین2شکل 

 (.>39/3Pدار است )ها با حروف نامشابه در هر ردیف، معنی : تفاوت میانگینa-d سنین مختلف پس از اوج تولید.
 

 هفتگی 99و  20های مادر گوشتی طی سن های کبدی در مرغهای تیروییدی و آنزیم. تغییرات هورمون3جدول 

 ها )واحد(فراسنجه
 سن )هفته( 

 20 99 

 b28/3 ± 03/123 a21/2 ± 39/121  (لیتر گرم در دسی میلی)آسپارتات آمینوترانسفراز 

 b01/2 ± 93/21 a89/2 ± 89/16  (لیتر گرم در دسی میلی)آالنین آمینوترانسفراز 

 21/3 ± 33/3 36/3 ± 21/3  (لیتر گرم در دسی نانو) یدوتیرونین تری

 a31/3 ± 21/6 b22/3 ± 32/6  (لیتر گرم در دسی نانو) تترا یدوتیرونین
     a-bها با حروف نامشابه در هر ردیف، معنی : تفاوت میانگین( 39/3دار استP<.) 



  یوسفیرضای، علزادهیکاظم نامی شحنه،، احمد زارعینالدینیز دی، سعیهمت رایحم

 

 2318 تابستان  1شماره   12دوره 

116

 

 (=13n) ( پس از اوج تولید338های مادر گوشتی )راس در مرغ مرغ تولید تخم.  روند تغییرات 1شکل 

 

های مادر گوشتی پس از اوج تولید به لحاظ فیزیکی مرغ

دلیل ذخیره چربی است.  شوند و رشد در آنها بیشتر به بالغ می

همانند پستانداران، در پرندگان نیز افزایش غلظت گلوکز 

خون موجب افزایش لیپوژنز کبدی و در نهایت افزایش 

گردد هایی میها و در نتیجه ارسال پیامذخیره چربی در سلول

. [4]شود که عوارض بالینی آن مسمومیت چربی نامیده می

کرد تخمدان بروز لیپوتوکسیسیتی در پرندگان با تأثیر بر عمل

 .[4]شود سبب کاهش عملکرد تولیدمثلی می

های مادر گوشتی در این پژوهش، با افزایش سن مرغ

ی نشان داده ا میزان گلوکز خون افزایش یافت. در مطالعه

شد که غلظت باالی گلوکز عامل اولیه و اصلی آغاز 

خصوص از راه  تغییرات هورمونی و متابولیکی است که به

کننده لیپیدهای خون  های کنترلتغییر در عملکرد سامانه

. باال رفتن میزان [4]شود سبب توسعه لیپوتوکسیسیتی می

های اسیدهای چرب غیراستریفیه و گلوکز در انسان

افزون بر افزایش غلظت انسولین، یک عالمت  ،گرسنه

تشخیصی برای بروز مقاومت به انسولین و ابتال به دیابت 

جای دسترسی آزاد، به که هاییمرغ ، درچنین هم .[4]است 

دهی شدند، توأم با کاهش سطح دو نوبت در روز خوراک

گلیسرید، عملکرد تولیدمثلی بهبود گلوکز، لپتین و تری

 .[08]یافت 

افزایش تولید و  دلیل بهسطوح باالی گلوکز خون، 

ذخیره چربی در کبد و محوطه شکمی افزایش وزن کبد و 

نتایج  .[4]دنبال خواهد داشت  چربی محوطه بطنی را به

این مطالعه نشان داد که با افزایش سن، میانگین کلسترول 

 طور بههای مادر گوشتی گلیسرید پالسمای مرغو تری

معتقدند که  گران پژوهش یابد.توجهی افزایش می شایان

افزایش ، سازوکار احتمالی در افزایش کاتابولیسم کلسترول

باشد، که این  هیدروکسیالز می -4فعالیت آنزیم کلسترول 

 -8آنزیم  توسطنوبه خود سبب مهار تولید کلسترول  به

شود می ردوکتاز CoA-لیگلوتار لیمت -8- یدروکسیه

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

یابد و در نتیجه،  بتااکسیداسیون اسیدهای چرب افزایش می

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

هیدروکسیالز در محدودکردن  -4که آنزیم کلسترول  این

رسد که نظر می آزادسازی کلسترول در خون نقش دارد، به

سترول، شده در غلظت کل بخشی از تغییرات مشاهده

های مربوط به تغییر در بیان یا فعالیت این آنزیم در مرغ

 مادر مسن باشد. 

های این پژوهش، نشان داده شده است موافق با یافته

مرغ با افزایش سن و وزن مرغ که غلظت کلسترول تخم

نشان داده شده است که  ،چنین هم .[3]یابد  افزایش می
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ن زرده و محتوای کلسترول همبستگی مثبتی بین وز

مرغ وجود دارد. از طرفی همبستگی منفی بین  تخم

های مرغدرآوری تخم محتوای کلسترول زرده و جوجه

ها مرغتخمدرآوری کل  بارور، نرخ باروری و جوجه

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

کند و از طرفی، سن، میزان کلسترول خون افزایش پیدا می

گونه استنباط توان اینیابد، میش میمیزان باروری نیز کاه

ای از تواند نشانهکرد که افزایش سطح کلسترول خون می

 آغاز روند کاهش باروری باشد.

نتقال معکوس های با چگالی باال باعث انیپروتئلیپو

های محیطی و جریان خون سرخرگی به کلسترول از بافت

را از  هاآن ،LDLبه  شوند و با چسبیدنمیها هپاتوسیت

های طور معمول، غلظتبه .[10]کنند ها پاک میجدار رگ

هنگام چاقی و اضافه وزن  LDLو باالی  HDLپایین 

ی که بافت چربی بیشتری رو، افراد افتد. از ایناتفاق می

تجربه  را کمتر و مقاومت به انسولین بیشتری HDLدارند، 

که روی سطح  LDLهای کنند. کبد توسط گیرندهمی

خون را جذب،  LDLهای کبدی قرار دارند، سلول

دهد بندی و بنابراین غلظت آن را در خون کاهش می بسته

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

شود، می LDLشدن  ها و در نتیجه کاهش زدوده گیرنده

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

که با افزایش وزن بدن و  HDLو کاهش  LDLغلظت 

سازی چربی بدن سن مشاهده شد را به افزایش ذخیره

                                   گونه نتیجه گرفت که احتماال  تغییرات  ارتباط داد، و این

تواند شاخص مناسبی ها میلظت این متابولیتدار غمعنی

بردن وضعیت ذخیره چربی و افزایش دریافت  برای پی

انرژی باشد که در نهایت پرنده را مستعد ابتال به 

 کند.های متابولیکی و کاهش تولید می بیماری

های مادر گوشتی، در این مطالعه، با افزایش سن مرغ

افزایش یافت. ( GPTو  GOTهای کبدی )غلظت آنزیم

مصرف خوراک بیش از مقدار مورد نیاز، اثرات شگرفی بر 

هایی مانند سندرم کبد کبد دارد و موجب بروز ناهنجاریی

 Fatty liver hemorrhageریزی )همراه با خون چرب

syndromeهای ( و در نتیجه ناتوانی کبد در انتقال چربی

پرندگان                               گردد. عارضه کبد چرب عموما  در شده می ساخته

های پرانرژی و اغلب شده با جیره محصور در قفس و تغذیه

دهد. سندرم کبد چرب یک بیماری در فصل گرما رخ می

دهد و باعث گذار رخ میمتابولیکی بوده که در مرغان تخم

شود و گیر اقتصادی در صنعت مرغداری میخسارات چشم

شود می مرغ نمایانو کاهش تولید تخم با عالئمی مانند چاقی

. گزارش شده است که افزایش فعالیت آسپارتات[17]

آمینوترانسفراز و غلظت کلسترول نشانگر بروز کبد چرب 

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

گلیسرید پالسما که توأم با افزایش سن پرندگان مشاهده  تری

ها و آزادسازی شد، باعث افزایش فشار بر هپاتوسیت

ی به خون شده است. این شرایط بروز های کبد آنزیم

  سازد.های کبدی را در این پرندگان فراهم میبیماری

تحت تأثیر  T3در این پژوهش، با افزایش سن غلظت 

داری کاهش یافت. طور معنیبه T4قرار نگرفت، اما غلظت 

در  T4و افزایش  T3محدودیت غذایی سبب کاهش غلظت 

پژوهشی نشان داده شد که با  در .[5]شود های مادر میمرغ

 و رسیدن به سن بلوغ جنسی،های مادر افزایش سن مرغ

چنین، بین غلظت  یابد. همافزایش می T4کاهش و  T3غلظت 

T4 دار وجود دارد و با مرغ ارتباطی معنیو تولید تخم

این  سطحمرغ، شدن به بلوغ جنسی و تولید تخم نزدیک

عه نیز با افزایش سن . در این مطال[5]یابد هورمون افزایش می

مرغ نیز کاهش یافت؛ ، تولید تخمT4و کاهش هورمون 

یدوترونین تحت تأثیر سن قرار نگرفت.  هرچند هورمون تری

تواند می T3دار در بدون ایجاد تغییر معنی T4تغییر در غلظت 

 دلیل ایجاد تغییر در فعالیت دیودیناز کبدی باشد.  به

مرغ  و وزن، تولید تخم در پژوهش حاضر، با افزایش سن
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طور ژنتیکی  های مادر گوشتی بهروند کاهشی داشت. مرغ

اشتهای زیادی دارند و قادر به کنترل خوراک مصرفی به 

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

نیاز باعث ایجاد تغییراتی در مورفولوژی تخمدان در سطح 

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

های مادر گوشتی باعث بروز زیاد خوراک و چاقی در مرغ

گذاری  مشکالت تولیدمثلی و فیزیولوژیکی و افزایش تخمک

دهند . نتایج مطالعات مختلف نشان می[02]شود داخلی می

های که افزایش ذخیره چربی اثرات نامطلوب بر فراسنجه

 .[07و  4]شناسی تخمدان دارد خونی، سامانه ایمنی و ریخت

توان به افزایش گلوکز، از جمله این اثرات نامطلوب می

نشده و  گلیسرید، اسیدهای چرب استریفهانسولین، لپتین، تری

                                                   اسیدهای چرب اشباع در پالسما اشاره کرد. اخیرا  گزارش 

های مادر گوشتی باعث تجمع شده است که تغذیه مازاد مرغ

 در [14]( IL-1βبتا ) 1-و افزایش اینترلوکین [13]سرامید 

شود، که این عوامل نیز به های گرانولوزا میتخمدان و سلول

شده  ریزیها و مرگ برنامهنوبه خود باعث تحلیل فولیکول

(Apoptosisسلول )شوند. رابطه مستقیمی های گرانولوزا می

های زرد کوچک، مرغ و تعداد فولیکولبین میزان تولید تخم

ازآنجاکه افزایش وزن باعث تغییر  .[11]وجود دارد 

های پیش از مورفولوژی تخمدان، کاهش تعداد فولیکول

رفته  های تحلیلریزی و افزایش تعداد فولیکولتخمک

تواند روند کاهش ، بنابراین تغییرات وزن می[10]شود  می

 مرغ در این مطالعه را توجیه کند.تولید تخم

آمده از این مطالعه نشان داد  دست هکلی، نتایج ب طور به

های مادر گوشتی افزایش وزن مرغ که با افزایش سن،

گلیسرید، کلسترول، یابد که با افزایش گلوکز، تری می

LDLهای کبدی و کاهش ، آنزیمHDL های و هورمون

بر مرغ همراه است. تیروئیدی و در نهایت کاهش تولید تخم

های خونی پس از این اساس، تغییر در وضعیت این متابولیت

 عالمتی برای تغییرات تولید باشد.تواند اوج تولید، می
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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.  
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