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چکیده
 قطعه مرغ06 اثر دو ترکیب گیاهی و سنتتیک پیوگلیتازون و کورکومین بر متابولیسم چربی و فراسنجههای خونی مرغهای مادر گوشتی با استفاده از
) تیمار شاهد0  تیمارهای آزمایشی شامل. هفته بررسی شد06 در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار بهمدت، هفتگی54 مادر در سن
 میلیگرم بهازای هر پرنده26 ) افزودن کورکومین بهمیزان3  میلیگرم بهازای هر پرنده در روز به جیره؛26 ) افزودن پیوگلیتازون به میزان2 (جیره پایه)؛
 نتایج نشان داد که پرندگانی که پیوگلیتازون یا کورکومین در جیره. در پایان آزمایش نمونههای خون جمعآوری و مرغها کشتار شدند.در روز به جیره
 با این حال وزن زرده و تخممرغ در پرندگان شاهد.)P<6/64( دریافت نمودند تولید تخم و ضخامت پوسته باالتری نسبت به پرندگان شاهد داشتند
 تریآسیلگلیسرول و کلسترول پرندگانی که پیوگلیتازون و کورکومین، غلظتهای پالسمایی گلوکز.)P<6/64( نسبت به دو گروه دیگر باالتر بود
 وزن کبد و چربی شکمی و همچنین قطر آدیپوسایتها در پرندگانی که پیوگلیتازون یا کورکومین.)P<6/64( دریافت کردند کمتر از پرندگان شاهد بود
 از طریق کم کردن لیپیدهای پالسما و، افزودن پیوگلیتازون یا کورکومین به جیره مرغ مادر، براساس نتایج حاصل.)P<6/64( دریافت کردند کمتر بود
.متعاقباً اثرات مثبت بر بافت چربی و کبد میتواند تولید را در این دسته از طیور بهبود بخشد
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Abstract
The effect of Pioglitazone and Curcumin on lipid metabolism and plasma metabolites of broiler breeder was investigated as a completely
randomized design with three treatments and four replications by using of 60 hens at age 45 weeks during 10 weeks. Experimental treatments
including: 1) Control (basal diet), 2) Adding 20 mg/bird/day Pioglitazone to diet and, 3) Adding 20 mg/bird/day Curcumin to diet. At the end
of experiment, blood samples were collected, and birds were slaughtered. The results showed that hens receiving Pioglitazone or Curcumin
had higher egg production and shell thickness when compared with control group (p<0.05). However, the yolk and egg weight of birds in the
control group were higher than two another groups (p<0.05). Plasma concentrations of glucose, triglycerides and cholesterol were lower in
hens feeding Pioglitazone or Curcumin than control (p<0.05). Liver and abdominal fat weight and adipocyte diameter were lower in birds
receiving Pioglitazone or Curcumin (p<0.05). Based on current results, dietary supplementation of Pioglitazone or Curcumin, through
lowering plasma lipids and subsequently positive influence on abdominal fat tissue and liver, could improve production in broiler breeders.
Keywords: Abdominal Fat, Fat Metabolism, Obesity, Plasma Lipids.
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مقدمه

ذکرشده در باال ،اگر بتوان متابولیسم پرنده را به سمت

در سویههای مرغ گوشتی انتخاب ژنتیکی برای رشد

تجمع کمتر چربی در حفره بطنی و اندامهای محیطی

سریع باعث شده است تا این مرغها نتوانند خوراک

(تخمدان ،کبد و لوزالمعده) تغییر داد شاید بتوان کاهش

مصرفی خود را کنترل کنند و در نتیجه به مصرف خوراک

عملکرد تولیدی و تولیدمثلی مرغهای مادر بعد از اوج

بیش از نیاز تمایل دارند [ .]01در مرغهای مادر گوشتی

تولید را به تأخیر انداخت.

عدم کنترل مصرف خوراک به یک معضل تبدیل شده است

پیوگلیتازون عضوی از خانواده تیازولیدندایونها است

و اگر این پرندگان بهصورت آزاد تغذیه شوند سریعاً چاق

و داروی حساسکننده بافتها به انسولین میباشد .این

میشوند .اگرچه محدودیت خوراکی یک ابزار مدیریتی مؤثر

ترکیب از طریق اثر بر گیرنده خود یعنی گیرنده فعالکننده

برای پیشگیری از چاقی میباشد ،با اینحال بعد از اوج تولید

تکثیر پروکسیزومها -نوع گاما ( )PPARγباعث تنظیم

مرغهای مادر گوشتی ،چربی بیشتری در محوطه بطنی

رونویسی و بیان ژنهای خاص و درگیر در متابولیسم

تجمع مییابد .در واقع ،زمانیکه یک حیوان به بلوغ جسمی

میشود و بهصورت رایج برای کنترل دیابت نوع دو مورد

میرسد ،اگر افزایش وزنی داشته باشد عمدتاً از تجمع چربی

استفاده قرار میگیرد [ .]23فعالسازی این گیرنده باعث

ناشی میشود [ .]00با توجه به کتابچه مدیریت مرغهای مادر

تمایز سلولهای چربی و هموستاز گلوکز میشود .این

سویه راس  ،361مرغها بعد از اوج تولید ( 202روزگی)

گیرنده به میزان زیاد در سلولهای چربی ،سلولهای بتای

شروع به افزایش تجمع چربی میکنند .این مشکل در

لوزالمعده و ماکروفاژها بیان میشود و عالوه بر نقش خود

پرندههای با تعادل مثبت انرژی شایعتر است و چاقی سریعاً

در ذخیره چربی در آدیپوسایتها ،در متابولیسم خارج

منجر به کاهش تولید و حتی ارسال بیشتر مواد مغذی به

سلولی و بهطور ویژه در لیپوپروتئینهای غنی از تری-

بافت چربی میشود و این چرخه اغلب مسئول افت خیلی

گلیسرید نیز نقش دارد [ .]4 ،5عالوه بر ترکیبات سنتتیک،

ناگهانی در تولید گلههایی است که بعد از اوج تولید بیش از

برخی مواد زیستفعال گیاهی نیز وجود دارند که می-

حد نیاز تغذیه میشوند [.]00

توانند فعالکننده این دسته از گیرندهها باشند .کورکومین،

بهطورکلی ،کاهش تولید ناشی از مصرف خوراک

جزء فعال زردچوبه ،یکی از این دسته مواد است که

مازاد بر نیاز در مرغهای مادر گوشتی در نتیجه بروز

بهطور مستقیم به گیرنده  PPARγمتصل شده و باعث

مسمومیت چربی یا لیپوتوکسیسیتی رخ میدهد.

فعالسازی آن میشود .برخی مطالعات نشان دادهاند که

مسمومیت چربی نظریهای است که بیان میکند تجمع

کورکومین دارای خواص آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی ،ضد

اسیدهای چرب و تریآسیل گلیسرول اضافی در بافت

دیابتی و همچنین دارای فعالیتهای کاهنده کلسترول،

غیرچربی منجر به تغییر در پیامرسانی درونسلولی،

گلوکز و انسولین میباشد [.]05 ،02 ،1

عملکرد ناقص سلول و مرگ سلولی میشود .براساس این

هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات پیوگلیتازون و

نظریه ،خوراک مازاد بر نیاز موجب افزایش سطح گلوکز

کورکومین ،بهعنوان آگونیستهای PPARگاما ،بر برخی

خون میشود و این نیز به نوبه خود موجب افزایش

از متابولیتهای خونی و برخی فراسنجههای مرتبط با

ساخت لیپید در کبد و ذخیره چربی در سلولهایی غیر از

بافت چربی و کبد مرغهای مادر گوشتی در زمان بعد از

بافت چربی میشود [ .]0بنابراین با توجه به مطالب

اوج تولید میباشد.
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مواد و روشها

استفاده از یک دوربین دیجیتال متصلشده به

این آزمایش با استفاده از  06قطعه مرغ مادر گوشتی سویه

میکروسکوپ عکسها گرفته شد و قطر بزرگترین

راس  361با وزن مشابه از سن  54هفتگی در قالب طرح

سلولهای چربی با استفاده از نرمافزار ( Image Jنسخه

کامالً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار و پنج قطعه مرغ در

 )0/1در پنج نقطه اندازهگیری شد.

هر تکرار بهمدت  06هفته در ایستگاه دامپروری پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد .تیمارهای

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره پایه

آزمایشی شامل )0 :تیمار شاهد (جیره پایه)؛  )2افزودن

مقدار (درصد)

ماده خوراکی

پیوگلیتازون به میزان  26میلیگرم بهازای هر پرنده در روز به

ذرت

26/54

جیره؛  )3افزودن کورکومین به میزان  26میلیگرم بهازای هر

کنجاله سویا

05/05

پرنده در روز .سطح انتخابی پیوگلیتازون براساس آزمایش

روغن ذرت

6/2

مقدماتی که نویسندگان انجام داده بودند و سطح انتخابی

صدف

0/55

کورکومین براساس مطالعهای در جوجه گوشتی انتخاب شد

دیکلسیم فسفات

[ .]24پیوگلیتازون (شرکت داروپخش ،ایران) بهصورت

پرمیکس مکمل ویتامین و مواد معدنی

پودری و کورکومین (شرکت اکسیر نانو سینا ،ایران)
بهصورت نانومیسلهای محلول در چربی بودند که با جیره

0/23
0

6/4

بیکربنات سدیم

6/01

دیال-متیونین

6/65

مواد مغذی محاسبه شده

بهصورت کامالً همگن مخلوط شدند .میزان خوراک براساس
استاندارد دفترچه راهنما در اختیار مرغها قرار داده شد .جیره
پایه در جدول  0نشان داده شده است.
میزان تولید تخممرغ بهصورت روزانه و وزن بدن

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری /کیلوگرم)

2246

پروتئین خام (درصد)

04/5

کلسیم (درصد)

2/11

فسفر غیرفیتاته (درصد)

6/53

بهصورت هفتگی اندازهگیری شد .در هفته آخر آزمایش از

 .0پرمیکس ویتامین و مواد معدنی بهصورت هر کیلوگرم جیره فراهم شده

هر تکرار سه مرغ بهصورت تصادفی انتخاب و سه

بود :ویتامین  5466( Aواحد بینالمللی) ،ویتامین  2666(Dواحد بینالمللی)،
ویتامین  26( Eواحد بینالمللی) ،ویتامین  2/4( K3میلیگرم) ،ویتامین

میلیلیتر خون از سیاهرگ بال گرفته شد و برای

B12

( 6/60میلیگرم) ،ریبوفالوین ( 0میلیگرم) ،نیکوتینیک اسید ،پانتوتنیک اسید

اندازهگیری فراسنجههای خونی پالسمای آن جدا و تا

( 02میلیگرم) ،فولیک اسید ( 6/1میلیگرم) ،پیرودوکسین ( 3میلیگرم)،

زمان آنالیز در دمای  -26درجه سانتیگراد نگهداری شد.

تیامین ( 2میلیگرم)-D ،بیوتین ( 6/0میلیگرم) ،کولین ( 466میلیگرم) ،مس

در پایان آزمایش ،پس از کشتار از تمامی مرغها چربی

( 0میلیگرم) ،ید ( 6/10میلیگرم) ،آهن ( 16میلیگرم) ،منگنز (55/2

ناحیه شکمی و کبد آنها وزن و برای آزمایشهای

میلیگرم) ،روی ( 06میلیگرم) ،سلنیوم ( 6/2میلیگرم).


بافتشناسی نمونهبرداری شد .بهمنظور بررسی قطر
آدیپوسایتها ،یک تکه به ابعاد حدود  6/3×0×0سانتیمتر

بهمنظور اندازهگیری متابولیتهای خونی ،از هر تکرار 3

از بافت چربی شکمی هر مرغ برداشته و در فرمالین 06

مرغ انتخاب و پالسمای هر مرغ جداگانه ارزیابی شد .برای

درصد تثبیت شد و پس از آمادهسازی نمونهها برای

سنجش گلوکز ،از خون کامل و دستگاه گلوکزسنج

ارزیابی با میکروسکوپ به آزمایشگاه منتقل شدند [ .]24با

(آرکوی ،ژاپن) استفاده شد .یک قطره از خون هر مرغ
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به داخل دستگاه مکش شد و غلظت گلوکز خون را

نتایج

بالفاصله نشان میداد .برای اندازهگیری کلسترول و

درصد تولید و برخی از فراسنجههای مرتبط با تخممرغ در

تریآسیلگلیسرول از کیتهای تجاری (پارس آزمون،

جدول  2نشان داده شده است .درصد تولید کل تخممرغ و

تهران) و دستگاه اتوآناالیزر (هیتاچی ،ژاپن) استفاده شد.

تخممرغ قابل جوجهکشی و همچنین ضخامت پوسته در

ضخامت پوسته تخممرغ با استفاده از ریزسنج با دقت

مرغهایی که پیوگلیتازون یا کورکومین دریافت کرده بودند

 6/660میلیمتر در وسط تخممرغ و در سه نقطه

بهطور معنیداری باالتر بود ( .)P<6/64وزن تخممرغ و وزن

اندازهگیری شد و میانگین آن بهعنوان ضخامت نهایی

زرده در پرندگان گروه کنترل باالتر از سایر تیمارها بود

پوسته در نظر گرفته شد .دادههای تولید و وزن تخممرغ

( .)P<6/64وزن پوسته تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت.

با استفاده از رویه  Mixedبرای دادههای تکرار شده در

غلظت گلوکز ،تریگلیسرید و کلسترول در پالسمای

زمان و برای سایر داده با استفاده از رویه  GLMدر

مرغهای دریافتکننده  26میلیگرم پیوگلیتازون یا کورکومین،

نرمافزار ( SASنسخه  )5.5تجزیه شدند (رابطههای  0و

کمتر از پرندگان شاهد بود (P<6/64؛ جدول .)3

 .)2میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج
فراسنجههای مرتبط با چربی و کبد

درصد مقایسه شدند.
رابطه )0

Yijk=μ+Ti+Dj+(T×D)ij+eijk

مرغهای دریافتکننده پیوگلیتازون و کورکومین وزن

رابطه )2

Yij=μ+Ti+eij

چربی بطنی و وزن کبد (نسبی و مطلق) کمتری نسبت به

در این رابطهها  ،Yمقدار هر مشاهده؛  ،µمیانگین

پرندگان شاهد داشتند (جدول  .)5قطر آدیپوسایتها در

جامعه؛  ،Tiاثر تیمار؛  ،Djاثر دوره )T×D( ،اثر متقابل

مرغهای دریافتکننده پیوگلیتازون و کورکومین نسبت به

دوره در تیمار و  ،eاثرات خطای آزمایش است.

مرغهای شاهد کوچکتر بودند (.)P <6/64

جدول  .1تأثیر پیوگلیتازون و کورکومین بر میزان تولید و صفات فیزیکی تخممرغ
شاهد

فراسنجه
درصد تولید تخممرغ

b

پیوگلیتازون
a

a

02/05

6/24

درصد تخممرغهای قابل جوجهکشی

03/20b

02 / 05a

00a

6/14

6/63

وزن تخممرغ (گرم)

01/52a

05/14b

05/61b

6/4

6/63

وزن زرده (گرم)

a

ضخامت پوسته (میلیمتر)
وزن پوسته (گرم)

02/14

SEM

6/65

b

04/42

کورکومین

P-Value

b

05/50
a

6/3563

b

05

a

6/3551

4/20

6/04

01/55

6/3550

6/6602

6/63

4/26

6/60

6/31

4/22

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<6/64

جدول  .3اثر پیوگلیتازون و کورکومین بر غلظت برخی از فراسنجههای خونی (میلیگرم بر دسیلیتر)
فراسنجه
گلوکز
تریآسیل گلیسرول
کلسترول

شاهد
a
a

055

پیوگلیتازون
b

056

b

کورکومین
b

056

b

0142

0256

0166

a

b

b

052

013

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<6/64
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6/65

014

SEM

0
04
2

P-Value

6/65
6/60
6/63
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جدول  .7اثر پیوگلیتازون و کورکومین بر فراسنجههای مرتبط با بافتهای چربی و کبد
فراسنجه
وزن بدن

شاهد

پیوگلیتازون

کورکومین

SEM

P-Value

5665

5065

5626

14

6/50

وزن کبد (گرم)

a

23/24

b

26/02

0/24

6/65

وزن نسبی کبد (درصد)

0/13 a

0/02 b

0/23 b

6/63

6/65

وزن چربی شکمی (گرم)

042/12a

055/24b

054/46b

2/24

6/60

وزن نسبی چربی شکمی (درصد)
قطر آدیپوسایت (میکرومتر)

a

b

3/55
a

01/4

b

3/42
b

23

42

b

3/42
b

44

6/62
3/2

6/60
6/65

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<6/64

بحث

به انتقال کمتر تریگلیسریدها به فولیکولها و متعاقباً

در این آزمایش ،پیوگلیتازون و کورکومین بیشتر

تشکیل زردههای کوچکتر شده است.

فراسنجههای ارزیابیشده همچون درصد تولید تخممرغ،

در مطالعهای با مرغهای مادر که بهصورت آزاد تغذیه

درصد تخممرغهای قابل جوجهکشی ،ضخامت پوسته،

شده بودند ،نشان داده شد که افزایش در وزن زرده با کاهش

غلظت فراسنجههای خونی گلوکز ،تریآسیلگلیسرول و

تولید همراه میشود .این پژوهشگران بیان کردند که تولید

کلسترول ،و همچنین وزن کبد و وزن چربی شکمی در

تخممرغ کمتر میتواند از ابقای طوالنی فولیکولها

این مرغها را بهبود دادند .یکی از مشکالت اصلی مزارع

(طوالنیتر شدن زمان تخمکریزی) در سلسله مراتب

مرغ مادر کاهش تداوم تخمگذاری ،کاهش کیفیت پوسته،

فولیکولی ناشی شود که این نیز بهنوبه خود اجازه میدهد تا

کاهش نرخ باروری و افزایش اندازه تخممرغ بعد از سن

لیپوپروتئین بیشتری در زرده قرار گیرد و زرده بزرگتری

 56هفتگی میباشد .گزارش شده است که افزایش اندازه

تشکیل شود [ .]0از طرف دیگر گزارش شده است که

تخممرغ منجر به تولید تخممرغهایی با پوسته نازکتر

فعالیتهای تخمدانی با پیشرفت چاقی در مرغ کمتر میشود

شده و این نیز بهنوبه خود باعث کاهش باروری و

و عملکرد ناقص تخمدان که از این چاقی ناشی شده است

جوجهدرآوری در تخم مرغ میشود [ .]05از طرف دیگر

باعث مرگ سلولهای گرانولوزا ،آترزی فولیکولها و در

نشان داده شده است که وزن زرده به میزان زیادی با وزن

نهایت تحلیل تخمدان میشود [ .]02تیازولیدودایونها (ابر

و اندازه تخم مرغ همبستگی دارد [ .]3بنابراین ،بهنظر

خانواده پیوگلیتازون) با کاهش مقاومت به انسولین و بیش

میرسد که اگر وزن زرده در هفتههای پایانی تولید کاهش

انسولینی منجر به تحویل کمتر انسولین به تخمدان میشود و

یابد ،تخممرغهای کوچکتری تولید میشود که ممکن

این بهنوبه خود باعث ترشح طبیعی هورمونهای جنسی و

است پوسته ضخیمتر و متعاقباً باروری و جوجهدرآوری

تسهیل فرایند نرمال تخمکریزی میشود [ .]06بنابراین،

باالتری داشته باشند .در این آزمایش ،مرغهای

بهبود تولید تخممرغ مشاهدهشده در مرغهای دریافتکننده

دریافتکننده پیوگلیتازون و کورکومین تخممرغهایی با

پیوگلیتازون ممکن است از اثرات غیرمستقیم و سودمند این

وزن کمتر و پوسته ضخیمتری تولید کردند و احتماالً این

دارو بر ترشح هورمونهای جنسی و بهبود ساختار فولیکولی،

تغییرات نتیجه اثرات مستقیم این دو ترکیب ،بهعنوان

مشابه آنچه در پستانداران گزارش شده است ،باشد [.]25

عوامل کاهنده لیپید ،بر متابولیسم چربیها است که منجر

در مطالعه دیگری که سطوح فراسنجههای بیوشیمیایی
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مهدی حیدری عمله ،احمد زارع شحنه ،مجتبی زاغری

پالسما در مرغهای مادر در سنین  56تا  06هفتگی ارزیابی

که استفاده از آگونیستهای PPARگاما در مدلهای حیوانی

شده بود ،نتایج نشان داد که همزمان با افزایش سن مرغها،

و افراد با بیماری کبد چرب غیر الکلی ،بافت و سالمت کبد

ترکیبات لیپیدی در پالسمای آنها افزایش مییابد .مطالعه

را بهبود میبخشد [ .]2با توجه به مطالب ذکرشده و همچنین

مذکور همچنین نشان میداد که یک رابطه بین لیپیدهای

با توجه به نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر ،ممکن است

پالسما و عملکرد تولیدی و تولیدمثلی وجود دارد (دادهها

که وزن کمتر در چربی شکمی و کبد پرندگان مصرفکننده

منتشر نشده است) .مطالعه حاضر نشان میداد که تغذیه

پیوگلیتازون و کورکومین بهخاطر تغییر مسیر ذخیره چربی از

مرغها با  26میلیگرم پیوگلیتازون یا کورکومین در روز

این بافتها به سمت بافت چربی زیر پوستی بوده باشد .به

بهطور مؤثری میتواند غلظتهای پالسمایی گلوکز،

هر حال این فرضیه نیازمند تحقیق بیشتر روی چربی زیر

تریآسیلگلیسرول و کلسترول را کاهش دهد .تغییرات

پوستی میباشد.

مشاهدهشده بر لیپیدهای پالسما در این مطالعه با نتایج

در این مطالعه همچنین نشان داده شد که قطر

بهدستآمده در مطالعاتی که با مرغهای تخمگذار [ ]2و

گویچههای چربی در مرغهای مصرفکننده پیوگلیتازون یا

پستانداران [ ]25 ،00 ،5 ،0انجام شده بود ،همخوانی دارد.

کورکومین کمتر از مرغهای گروه شاهد بود .زمانیکه میزان

پیوگلیتازون و کورکومین رونویسی ژنهای تأثیرگذار بر

ورود تریگلیسریدها به بافت چربی برای ذخیره در آن باال

متابولیسم کربوهیدارتها و لیپیدها را تغییر میدهد و منجر به

باشد ،به جای فرایند هایپرپالزیا (افزایش تعداد سلولها)،

تغییرات متابولیکی میشود [ .]20گرچه انسولین

فرایند هایپرتروفی (افزایش اندازه سلول بدون زیاد شدن

شناختهشدهترین هورمون در فرایندهای متابولیسمی

تعداد سلولها) اتفاق میافتد که فرایند اخیر منجر به توسعه

پستاندارن میباشد ،اما نقش آن در پرندگان بهخوبی مشخص

نامطلوب بافت چربی و ایجاد شرایط پاتولوژیکی همچون

نشده است [ .]03بنابراین ،هرچند در این مطالعه بررسی

مقاومت به انسولین و التهاب در این بافت و دیگر بافتها

نشده است ،اما ممکن است که اثرات مشاهدهشده از

میشود [ .]22گزارش شده است که استفاده از فعالکنندههای

پیوگلیتازون و کورکومین بر گلوکز و دیگر متابولیتها از

 PPARگاما میتواند با تکثیر پیشسازهای سلول چربی به

طریق مکانیسمهایی غیر از تنظیم انسولین باشد.

بیشتر شدن فرایند هایپرپالزیا و تعدیل بافت چربی (از نظر

در مطالعه حاضر وزن بافت چربی شکمی و وزن کبد در

ترشح آدیپوکینها و سایتوکینها) در زمان چاقی کمک کند

مرغهای تیمارشده با پیوگلیتازون و کورکومین کمتر از مرغ-

[ .]26نتایج انجامشده روی بافتشناسی بافت چربی در این

های شاهد بود .گزارش شده است که بیان PPARگاما

مطالعه با مطالعات پیشین سازگار [ ]26بود و بهخوبی نشان

(گیرندهای برای پیوگلیتازون و کورکومین) در چربی زیر

میداد که افزودن  26میلیگرم پیوگلیتازون یا کورکومین به

پوستی نسبت به چربی احشایی بیشتر بیان میشود و

جیره هر مرغ میتواند قطر آدیپوسایتها را کاهش دهد و

همچنین ظرفیت تمایز سلولهای پیشساز آدیپوسایتها در

تعداد آنها را نیز افزایش دهد.

چربی زیرپوستی بیشتر از چربی حفره شکمی است [.]04

با توجه به نتایج حاصل ،استفاده از پیوگلیتازون و

برخی مطالعات گزارش کردهاند که مصرف خوراک بیش از

کورکومین با هدایت متابولیسم مرغهای پس از اوج تولید

نیاز میتواند باعث سنگینتر شدن کبد و عارضه سندروم کبد

به سمت کاهش ذخیره چربی در بافت چربی شکمی و

چرب در مرغها شود [ .]02 ،0همچنین نشان داده شده است

کبد صفات تولیدی مرغ را بهبود میبخشند.
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