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سازي اسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر عملکرد، چربی خون، سیستم ایمنی و مطالعه اثر مکمل

  هاي گوشتیهاي الشه جوجه برخی ویژگی

  

  2رامین نجفی -*1نسیبه محمدباقري

  13/8/1392 تاریخ دریافت:

 18/1/1393 تاریخ پذیرش:

 

 چکیده

 هايهاي الشه جوجه ویژگی یو برخ یمنیا ستمیسخون،  چربیبر عملکرد،  تازیف مینزو آ اسید سیتریک سازي مکملاثر  یبررس مطالعه حاضر جهت

در قالب طرح کامالً  2×2 لیفاکتور شیآزمایک در  308راس  هیروزه سو کینر  گوشتی قطعه جوجه 240تعداد  ی انجام شد. براي این منظورگوشت

هاي آزمایشی حاوي اسید سیتریک (صفر جیره پرورش داده شدند.روزگی  42تا  در هر تکرار قطعه جوجه 12تکرار و  پنج ،یشیمارآزمایت چهاربا  ،یتصادف

نتایج به دست آمده نشان دادند که افزودن واحد فعال آنزیم در هر کیلوگرم از جیره) بودند. تجزیه و تحلیل آماري  500درصد) و آنزیم فیتاز (صفر و  1و 

میانگین افزایش  .کاهشی نداشت تأثیرصرف خوراك در دوره رشد و کل دوره گردید. در حالی که آنزیم فیتاز دار ماسید سیتریک منجر به کاهش معنی

سرم  LDLهمراه آنزیم فیتاز غلظت کلسترول و تند. اسید سیتریک به تنهایی یا به تیمارهاي آزمایشی قرار نگرف تأثیروزن و ضریب تبدیل خوراك تحت 

گلیسرید داري در سطح تريولی تغییر معنی ،داري نشان دادندسرم در تیمار اسید سیتریک افزایش معنیVLDL و  HDLرا کاهش داد و نیز سطوح 

-ش معنیسرم در اثر استفاده از اسید سیتریک مشاهده نشد. بر خالف آنزیم فیتاز که مقدار چربی محوطه بطنی را افزایش داد، اسید سیتریک سبب کاه

بر سیستم ایمنی بدن، آنزیم فیتاز و استفاده همزمان اسید سیتریک و آنزیم فیتاز موجب افزایش  تأثیربطنی گردید. از نظر  داري در مقدار چربی محوطه

ها و ها، بالوزن نسبی سینه، ران مقدار آنتی بادي بر علیه آنتی ژن ویروس نیوکاسل،دار وزن بورس فابریسیوس شدند. وزن نسبی تیموس، طحال، معنی

هاي مضر خون و سبب کاهش چربی هاي حاوي آنزیم فیتازافزودن اسید سیتریک به جیره .تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند تأثیرده الشه تحت درصد باز

دهی دهند که احتماالً اسید سیتریک داراي اثر همکوشی بر بازهاي گوشتی گردید. لذا نتایج نشان میتا حدودي بهبود صفات الشه و سیستم ایمنی جوجه

  باشد. آنزیم فیتاز می

  

  ی، چربی خون، اسید سیتریک، فیتاز، سیستم ایمنی.گوشت هاي : جوجهيدیکل هاي واژه

 

    1 مقدمه

ها گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند که بـه صـورت   بیوتیکآنتی

-هاي معینی (معموالْ قـارچ بیولوژیکی توسط گیاهان یا میکروارگانیسم

کشی دارنـد  صیت توقف رشد باکتري یا باکتريشوند و خاها) تولید می

ها براي حفـظ جمعیـت میکروبـی روده و     بیوتیک استفاده از آنتی). 31(

رسـد،  زا مطلوب به نظـر مـی   بیماري يهاکاهش رشد برخی از باکتري

بخشـند  همچنین این مواد رشد و ضریب تبدیل خوراك را بهبـود مـی  

هـا، طـی چنـد     بیوتیک آنتیهاي مثبت  با وجود تمام ویژگی ).17و 31(

هــاي زیــادي در مــورد تغذیــه  دهــه اخیــر بــه علــل مختلــف نگرانــی

                                                             
کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشـگاه   -1

  ،ارومیه

   .استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه -2

  )Email: n.mohammadbagheri@gmail.com:ویسنده مسئولن -(*

ترین علل ایـن   هاي غیردرمانی به وجود آمده است. از مهم بیوتیک آنتی

هـا و   بیوتیـک  زا بـه آنتـی   هاي بیماري ها ایجاد مقاومت باکتري نگرانی

ر در رابطـه بـا   هاي اخی زاي پایدار است. نگرانی هاي بیماري ایجاد گونه

بیـوتیکی در سـطح وسـیعی باعـث ممنوعیـت مصـرف        مقاومت آنتـی 

هاي غیر درمـانی در حیوانـات، از جملـه طیـور گوشـتی از       بیوتیک آنتی

). انتخـاب مـواد   12طرف اتحادیه اروپا و ایاالت متحـده شـده اسـت (   

هـاي  ها بر اساس تحریک رشد بـاکتري  بیوتیک افزودنی جایگزین آنتی

-هاي میکروبی دستگاه گـوارش مـی  داقل رساندن فعالیتمفید و به ح

-ي رشـد بـاکتري  باشد. این کار شامل یافتن ترکیبات ممانعت کننـده 

-عنـوان جـایگزین آنتـی    ). از جمله مواد گوناگونی کـه بـه  25هاست (

هـا،  تـوان بـه پروبیوتیـک   اند میهاي محرك رشد معرفی شدهبیوتیک

هـاي ضـروري   اسانس وان دارویی ها، اسیدهاي آلی، گیاهبیوتیکپري

). طی چند دهه اخیر استفاده از اسـیدهاي آلـی در   26ها اشاره کرد (آن

جیره یا آب آشامیدنی طیور به منظور تهیه مواد خوراکی با کیفیت بـاال  

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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زا ( وجـود ارتبـاط    هاي بیمـاري  و تا حد امکان عاري از میکروارگانیسم

ها) مرسوم  ی و سالمت انساننزدیک بین تغذیه و سالمت تولیدات دام

). اسیدهاي آلی به عنوان نگهدارنده خـوراك و محـرك   16شده است (

هاي باکتریایی خوراك پرنده را  شوند. همچنین آلودگی رشد استفاده می

باشند و از کلونی شدن  کاهش داده و براي حفاظت از خوراك مفید می

کننـد  لوگیري میهاي سمی ج زا و تولید متابولیت هاي بیماري میکروب

و بهبود قابلیت دسترسـی بـه    نئیپروتبه این ترتیب باعث بهبود هضم 

). از دیگر وظایف اسیدهاي 20شوند ( کلسیم، فسفر، منیزیم و روي می

 pHداشـتن  هاي تحت بالینی در طیور، مساعد نگـه آلی کاهش عفونت

هاي تجزیه کننده، تحریک مصـرف خـوراك   معده و فعالیت بهتر آنزیم

خـوراك نمـودن آن، کـاهش تولیـد آمونیـاك و سـایر       ز طریق خوشا

هاي میکروبی کاهش دهنده رشد و افزایش قابلیـت هضـم و   متابولیت

هـاي میکروبـی بـا    و انرژي به واسـطه کـاهش رقابـت    نئیپروتجذب 

). یکـی از موضـوعات مهـم در    40باشـد (  میزبان براي مواد غذایی می

هاي روده با میزبـان بـه منظـور    ريجیره اسیدي شده، مهار رقابت باکت

هـاي سـمی   دسترسی به مواد غذایی قابل دسترس و کاهش متابولیت

هاسـت، بـه ایـن ترتیـب وزن حیـوان      ها مانند آمونیاك و آمینباکتري

از کـل فسـفر مـواد    ). 3یابد (ویژه در سنین اولیه افزایش میمیزبان به

درصـد آن فسـفر    80تـا   50 وریـ ط يها رهیشده در ج ادهاستف ايدانه

 تـات ی. فباشـد یاندك م وریط يآن برا یدسترس تیاست که قابل تاتهیف

و  نئیاز انـواع پـروت   یویژه فسفر)، بعضـ ب( یبا مواد معدن وندیپ جادیبا ا

سـیمونز و   .کندیخارج م ايتک معده وانینشاسته آنها را از دسترس ح

الیـت را در  ) گزارش کردند که آنـزیم فیتـاز بیشـترین فع   36همکاران (

انـد کـه اسـیدیته    دارد. تحقیقـات نشـان داده   5/5تا  pH 5/2محدوده 

دستگاه گوارش طیور براي تجزیه کامل یا قابل قبـول فیتـات توسـط    

فیتاز مطلـوب نیسـت، اسـید سـیتریک از طریـق تشـکیل کـیالت بـا         

هاي چند ظرفیتی مانند کلسیم که فرم غیرقابل حل آن با اسید کاتیون

شود و بـدین ترتیـب قابلیـت    منجر به بهبود اثر فیتاز میفیتیک است، 

). به عالوه اسیدهاي آلی از جملـه  9یابد (حل اسید فیتیک افزایش می

مواد هضمی سـبب افـزایش جـدا     pHاسید سیتریک از طریق کاهش 

گردنـد کـه ایـن امـر در نهایـت      شدن مواد معدنی از اسید فیتیک مـی 

). همچنـین تحـت   36شـود ( مـی موجب افزایش فعالیت آنـزیم فیتـاز   

هاي هیدروژن سبب خنثی شـدن بیشـتر   پایین، حضور یون pHشرایط 

هـاي منفـی،   شـود. وقتـی گـروه   هاي منفی فسفات در فیتات میگروه

هاي فسفات تمایل به جـذب یـا تشـکیل     خنثی و بدون بار شدند، گروه

د هاي مثبتی چون کلسیم یا دیگر ترکیبات خوراکی ماننـ کیالت با یون

اسیدهاي آمینه نخواهند داشت در این حالت مولکول فیتـات بـه فیتـاز    

عنوان جایگزین مناسـب بـراي   ). گندم به24شکند (حساس شده و می

 لیـل دبـه   .)18شـود ( ذرت در جیره جوجه هاي گوشتی محسوب مـی 

اي کـه سـبب   سـاکاریدهاي غیرنشاسـته  وجـود پلـی   و استفاده از گندم

ی شوند و وجود فسفر به شـکل فیتـات در   اي مافزایش مشکالت روده

آن و نقش اسید سیتریک به عنـوان اسـید آلـی در کـاهش مشـکالت      

اي و نیز نقش آنـزیم فیتـاز در آزاد شـدن فسـفر فیتاتـه و وجـود       روده

آزمـایش   ،سازي جیره با اسید سـیتریک فرضیه بهبود اثر فیتاز با مکمل

فیتاز و اثـر متقابـل   حاضر به منظور بررسی اثر اسید سیتریک و مکمل 

هاي خـون، پاسـخ ایمنـی و خصوصـیات الشـه      آنها بر عملکرد، چربی

  و اجرا گردید.  جوجه هاي گوشتی طراحی

  

  هامواد و روش

آزمایش حاضر در مزرعه تحقیقاتی طیور گروه علوم دامی دانشگاه 

قطعه جوجه  240تعداد  ارومیه انجام گرفت. براي انجام مطالعه حاضر

از کارخانه جوجه کشی محلی تهیه   308راس  هیسو روزه کینر 

 1و  0( اسید سیتریکبا دو سطح  2×2 لیفاکتور شیدر آزماگردید و 

در هر  میواحد فعال آنز 500و  0( تازیف میدو سطح آنزو درصد) 

 ،یشیمارآزمایت چهاربا  یتصادف ) در قالب طرح کامالًرهیاز ج لوگرمیک

 42تا  تقسیم شده و  جه در هر تکرارقطعه جو 12تکرار و تعداد  پنج

در هر یک از واحدهاي آزمایشی از پرورش داده شدند.  یروزگ

هاي چوب به آبخوري نیپل و دانخوري تراف استفاده شد و از تراشه

درجه  32 عنوان بستر استفاده گردید. دماي سالن در روز اول پرورش

روزگی به  42در  تدریج کاهش یافت تا اینکهگراد بود، سپس به سانتی

 24صورت  گراد رسید. برنامه نوردهی در روز اول بهدرجه سانتی 21

ساعت  23صورت ساعت روشنایی بود و بعد از آن تا انتهاي دوره به

روشنایی و یک ساعت تاریکی در شبانه روز تثبیت گردید. رطوبت 

 10ها از صفر تا درصد متغیر بود. جوجه 60تا  50نسبی سالن بین 

 42تا  25روزگی جیره رشد و از  24تا  11وزگی جیره آغازین، از ر

هاي راهنماي پرورش راس روزگی جیره نهایی را بر اساس توصیه

ي هارهیج در شده استفاده کیتریس دیاسدریافت نمودند.  308

 با نام تجاري مورد استفاده تازیو ف دراتهیمونوه شکله بی شیآزما

 گرم کی که بود جرین لوسیآسپرژ سمیگانکرواریازم محصولیناتافوس 

. میزان باشدی) مFTU( میآنز فعال واحد 10000 حداقلي حاو ازآن

مصرف آنزیم مطابق با دوز پیشنهادي شرکت سازنده در نظر گرفته 

 در طول دوره پرورشگرم آنزیم فیتاز در یک تن جیره).  200شد (

 افتیدر ایسو- تذر- گندم هیبر پا یکسانهاي ی رهیها ج تمام گروه

در طول دوره آزمایش دسترسی به آب و خوراك آزاد بود. . نمودند

- ذرت-شاهد (گندم رهیج - 1شامل:  بیترتهب ي آزمایشیمارهایت

جیره شاهد+  - 3، کیتریس دیاسیک درصد شاهد+  رهیج -2)، ایسو

 تازیف آنزیم +کیتریسدیاسیک درصد شاهد+  رهیج - 4آنزیم فیتاز، 

بادي علیه ریک سیستم ایمنی به منظور سنتز آنتیبراي تح بودند.

تیمارهاي مختلف بر  تأثیرژن ویروس نیوکاسل جهت ارزیابی آنتی

هاي مورد آزمایش در روزهاي ایمنی هومورال پرندگان، تمام جوجه

یازدهم و بیست و سوم با استفاده از واکسن السوتا (واکسن زنده 
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 ي بررسیبراکسینه شدند. بیماري نیوکاسل) به روش قطره چشمی وا

وزن  شیافزا میانگین و مصرف خوراك میانگین، پرندگان عملکرد

ي گردیده و رگیاندازه شیدر طول دوره آزما یبدن به طور هفتگ

 تأثیربا هدف تسهیل ارزیابی  .ضریب تبدیل خوراك محاسبه شد

تیمارهاي مختلف در سه هفته اول و سه هفته دوم پرورش به طور 

مقادیر افزایش وزن ، مصرف خوراك و نیز ضریب تبدیل جداگانه 

محاسبه گردید و نیز براي  22- 42و  0-21خوراك در دوره هاي 

روزگی بر اساس سرانه  0-42هاي عملکردي شاخص ،ارزیابی کلی

پرنده با در نظر گرفتن تلفات محاسبه گردید و نتایج به دست آمده 

 یکپرورش تعداد  42ر روز دمورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. 

کشتار به روش انسانی انتخاب و  یبه طور تصادف پرنده از هر تکرار

 و وزن ران نه،یالشه، وزن س الشه همچون وزن اتیشدند تا خصوص

هاي سرم از جهت تهیه نمونهگردد.  نییتع یمحوطه بطنی وزن چرب

م شد و انجا يرگیخون پرورش 42در روز  تعداد سه پرنده از هر تکرار

مدت  دور در دقیقه به 3000با استفاده از دستگاه سانتریفوژ با سرعت 

) جداسازي گردید، نمونه هاي سرم تا زمان 11( هاده دقیقه سرم نمونه

گراد به صورت فریز  درجه سانتی - 20انجام آزمایش در دماي 

-نگهداري شدند. جهت ارزیابی چربی خون مقادیر کلسترول، تري

هاي سرم، مطابق نمونه VLDLو  HDL ،LDLگلیسرید، 

شیمی با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر  هاي زیستدستورالعمل کیت

)Unica 12, Japan( جهت  گیري شدند.به روش نورسنجی اندازه

ژن ویروس نیوکاسل از تست مهار تعیین مقدار آنتی بادي علیه آنتی

در روز کشتار  ینهمچن). 37(استفاده گردید  (HI)آگلوتیناسیون 

 يو طحال) برا موسیت وس،یسی(بورس فابر يدییلنفو هاي اندام

شاخص  شدند. نیتوزبا دقت جداسازي و   یمنیا تیوضع یبررس

  :کارایی تولید در پایان دوره با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید

درصد  ×1/0تعداد روزهاي پرورش) / ( × (ضریب تبدیل خوراك

  )11( یانگین وزن زنده)= شاخص کارایی تولیدم × مانی زنده

 
  تجزیه آماري

نتایج بدست آمده از این آزمایش با استفاده از یک مدل آماري که 

ها بود در برگیرنده اثر اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثر متقابل بین آن

تجزیه و تحلیل  GLM) و رویه SAS )34افزار آماري با استفاده از نرم

دار بودن با آزمون صفات مورد مطالعه در صورت معنی نشد. میانگی

  درصد مورد مقایسه قرار گرفت.  5توکی و در سطح احتمال 

    
  دهنده و ترکیبات شیمیایی جیره هاي غذایی (بر حسب درصد)اجزاي تشکیل –1جدول شماره 

  جیرهتشکیل دهنده اجزاي 
  جیره آغازین

  )روزگی 10-0(

  جیره رشد

  )یروزگ 24-11(

  جیره پایانی

 )روزگی42-25(

 40  49/42  90/41 ذرت

  25  20 06/14  گندم

  15/28  20/31  5/37  کنجاله سویا

  2/3  50/2  2/2  روغن سویا

  8/0  8/0 1  سنگ آهک

  8/1  2  2/2  دي کلسیم فسفات

متیونین -   15/0  15/0  18/0 دي ال 

  1/0  06/0  16/0  لیزین هیدروکلراید

  5/0  50/0  5/0  1مکمل ویتامینی و معدنی

  3/0  30/0  3/0  نمک

  ترکیبات محاسبه شده 

 3020  2950  2860  (کیلوکالري/کیلوگرم)انرژي قابل متابولیسم 

  18  05/19  23/21 پروتئین خام

  79/0  84/0  96/0  کلسیم

  39/0  43/0  47/0 فسفر قابل دسترس

  42/0  44/0  49/0 متیونین

  02/1  06/1  28/1 لیزین

 3K ،8/1گرم ویتامین میلی E ،2المللی ویتامین واحد بین 3D، 18المللی ویتامین واحد بین A ،2000المللی ویتامین واحد بین 9000ر هرکیلوگرم جیره: ها دمقادیر ویتامین1

- میلی 500گرم بیوتین، میلی 12B ،1/0گرم ویتامین میلی 15گرم اسید فولیک، میلی 1گرم پیریدوکسین، میلی 3گرم نیاسین، میلی 30 گرم ریبوفالوین،میلی 6/6گرم تیامین، میلی

- میلی 1گرم مس، میلی 10گرم روي، میلی 85گرم آهن، میلی 50گرم منگنز، میلی 100مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره: و  ن.ئیگرم اتوکسی کومیلی 100گرم کولین کلراید، 

  .اکسیدانگرم آنتیمیلی 100گرم سلنیوم، میلی 2/0گرم ید، 
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هایی که به صورت براي تبدیل داده y = arcsineهمچنین 

  شوند، استفاده شد.نسبت یا درصد بیان می

 

  نتایج و بحث

سطوح مختلف اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و  تأثیرنتایج حاصل از 

هاي  ها بر عملکرد و شاخص کارایی تولید جوجه اثرات متقابل آن

شده است. نتایج به دست آمده نشان ئه ارا 2 گوشتی در جدول شماره

دادند که اسید سیتریک در دوره پایانی و کل دوره منجر به کاهش 

به طوري که  P)˂05/0(دار میانگین مصرف خوراك شد  معنی

 تیمارهاي حاوي اسید سیتریک نسبت به تیمارهاي فاقد آن در دوره

آنزیم فیتاز  هاي مذکور مصرف خوراك کمتري داشتند. در حالی که

میانگین  .P)˃05/0(داري بر مصرف خوراك نداشت معنی تأثیر

 تأثیرافزایش وزن، ضریب تبدیل خوراك و شاخص کارایی تولید تحت 

   .P)˃05/0تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند (

) گزارش کردند که استفاده از 13نژاد و همکاران (ابراهیم

معده  pHها با کاهش هاي آنیا نمک%) 5/1-3(اسیدهاي آلی 

ولیتیک شده و مدت زمان ئتهاي پروموجب افزایش فعالیت آنزیم

دهند. ماندگاري خوراك در معده و دستگاه گوارش را افزایش می

گردد. تخلیه نتیجه اینکه، زمان بیشتري جهت هضم خوراك فراهم می

هاي کندتر دستگاه گوارش باعث هضم بهتر خوراك شده و نیازمندي

شود که نتیجه آن کاهش مصرف تري تأمین میبه طور مناسبحیوان 

 20) گزارش کردند که استفاده از 10خوراك است. برنس و همکاران (

دار مصرف  گرم بر کیلوگرم اسید سیتریک منجر به کاهش معنی

گزارش کردند  )4( فتاح و همکارانالعبدخوراك گردید. در آزمایشی 

باعث بهبود  یگوشت هاي جوجه رهیبه ج کیتریس دکه افزودن اسی

 ییمصرف خوراك و بهبود بازده غذا شیافزاو وزن بدن  شیافزا

  .شود یم

  

  1هاي گوشتی ها بر عملکرد جوجه اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثر متقابل آن تأثیر-2جدول 

  اثرات اصلی

   ضریب تبدیل خوراك  افزایش وزن بدن (گرم)  مصرف خوراك (گرم)
PI*  

  رشد

)21-0(  

  پایانی

)42-22(  

  کل

)42-0(  

  رشد

)21-0(  

  پایانی

)42-22(  

  کل

)42-0(  

  رشد

)21-0(  

پایانی 

)42-22(  

  کل

)42-0(  

  (%)اسید سیتریک 

A1 1021 3742a 4775a 724  1730  2455  41/1  17/2 95/1  280  

A2 997 3584b 4566b 724  1740  2424  38/1 14/2  92/1 291  

P value 06/0  04/0  03/0  5/0  1/0  6/0  09/0  6/0  5/0  6/0  

SE 10  42  46  5  30  42  01/0  03/0  03/0  6/4  

  )FTU(فیتاز 

B1  1017  3700  4721  717  1756  2461  41/1  17/2 94/1  282 

B2 1001 3627 4625 731  1714  2418  38/1  14/2 94/1  289  

P value 39/0  33/0  22/0  3/0  7/0  5/0  09/0  6/0  4/0  4/0  

SE 10  42  46  5  30  42  01/0  03/0  03/0  6/4  

 (FTU) فیتاز × (%) اسید سیتریک

A1×B1  1038  3797  4835  716  1771 2445 43/1  20/2  98/1 275  

A1×B2 1007  3718  4685  732  1758  2445  39/1  14/2  93/1  285  

A2×B1 990  3613  4588  718  1710  2457  39/1  14/2  90/1  289 

A2×B2 997  3566 4545  729  1683  2371  37/1  15/2  95/1  292 

P value 19/0  80/0  51/0  58/0  89/0  5/0  56/0  51/0  26/0  8/0 

SE  14  64  74  7  52  63  017/0  05/0  04/0 5/6 

  . )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 

واحد  500و  0( در مقادیر جرین لوسیآسپرژ سمیکروارگانیازم محصولیناتافوس  هم با نام تجاري تازیف میو آنزبه شکل مونوهیدراته درصد)  1و  0( در مقادیر کیتریس دیاس1

  گرم آنزیم فیتاز در یک تن جیره)، بصورت سرك در جیره استفاده شدند. 200ز پیشنهادي شرکت سازنده  (وو مطابق با د )رهیاز ج لوگرمیدر هر ک میفعال آنز

 شاخص کارایی تولید      *

A1 و A2 :درصد و یک صفر اسید سیتریک      

B1 و  B2 :واحد 500 و صفر فیتاز آنزیم   
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) گزارش کردند که استفاده از اسیدسیتریک 28نزهد و همکاران (

ي بر میانگین خوراك مصرفی تأثیرهاي گوشتی در جیره جوجه

افشارمنش و همکاران ) و 7و همکاران (نداشت. در حالی که آندریز 

کردند که استفاده از اسید سیتریک منجر به بهبود گزارش ) 6(

 گردد. هاي گوشتی میبازده غذایی و مصرف خوراك در جوجه

اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثر متقابل  تأثیرنتایج مربوط به 

گزارش شده  3هاي گوشتی در جدول  هاي خون جوجهها بر چربی آن

لظت کلسترول و ها نشان دادند که اسید سیتریک غاست. بررسی

LDL 05/0داري کاهش داد (سرم را به صورت معنی˂.(P  همچنین

هاي   هاي تغذیه شده با جیره سرم پرندهVLDL و  HDLسطح 

 P).˂05/0داري افزایش یافت (حاوي اسید سیتریک به صورت معنی

گلیسرید سرم نداشت داري بر سطح تريمعنی تأثیراسید سیتریک 

)05/0˃.(P زیم فیتاز منجر به کاهش سطح کلسترول، اثر اصلی آن

ولی  ،سرم خونی گردید VLDLو سطح HDL ، LDLگلیسرید، تري

در  P).˃05/0دار نبودند (هیچکدام از این نتایج از لحاظ آماري معنی

هاي حاوي آنزیم فیتاز منجر حالی که افزودن اسید سیتریک به جیره 

مورد نسبت  نتایج در P).˂05/0سرم شد ( LDLبه کاهش سطح 

HDL  به کلسترول حاکی از آن است که افزودن اسید سیتریک به

هاي  تنهایی یا به همراه آنزیم فیتاز در جیره منجر به کاهش چربی

ها گردید هاي حاوي آن مضر در سرم پرندگان تغذیه شده با جیره

)05/0˂.(P هاي  مکمل نمودن جیره با اسیدهاي آلی با تولید آنزیم

هاي صفراوي و غیرمزدوج ساختن آنها و همچنین ده نمکتجزیه کنن

هاي مجراي روده به واسطه فعالیت باکتري  pHاز طریق کاهش

شود. حاللیت اسید الکتیکی منجر به کاهش غلظت کلسترول می

یابد در نتیجه پایین کاهش می pHاسیدهاي صفراوي غیرمزدوج در 

) در 23(شوند ح میاز روده کمتر جذب شده و بیشتر در مدفوع ترش

این شرایط کبد براي برقراري مجدد چرخه کبدي اسیدهاي 

کند و صفراوي، قسمت بیشتري از کلسترول را به صفرا تبدیل می

). 32شود (ها و خون کاسته میبنابراین از غلظت کلسترول در بافت

) گزارش کردند که کاهش 38همچنین طاهرپور و همکاران (

دلیل استفاده  ستفاده از اسیدهاي آلی بهکلسترول خون در اثر ا

هاي تولید کننده اسید الکتیک است. این مستقیم آن توسط باکتري

تبدیل کلسترول به ترکیب غیرقابل جذب کوپرستانول  ها باباکتري

شوند. کاهش باعث ایجاد اختالل در بازجذب کلسترول از روده می

میزان کلسترول سرم در اثر استفاده از سطوح اسید سیتریک توسط 

  ) نیز گزارش شد.4عبدالفتاح و همکاران (

  

  ) mg/dlبر حسب (روزگی  42در هاي گوشتی  هاي خون جوجهر چربیها ب اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثر متقابل آن -3جدول 

  HDL  LDL VLDL HDL/Chol  تري گلیسرید  کلسترول  اثرات اصلی

       (%)اسید سیتریک 

A1 124a 28 62b 56a 6/5 b 53/0 b 

A2 109b 30 67a 36b 2/6 a 61/0 a 

P value 04/0  08/0  03/0  02/0  01/0  03/0  

SE 3  6/0  2/1  3  11/0  01/0  

(FTU) فیتاز   

B1 119 30 66  47  6 56/0  

B2 114  28  63 45  8/5 58/0  

P value 3/0  4/0  1/0  7/0  1/0  3/0  

SE 3  6/0  2/1  3  11/0  01/0  

 (FTU) فیتاز ×(%)  اسید سیتریک

A1×B1  122 37a 66ab 49a 2/7 a 56/0 b 

A1×B2 126 20b 59b 51a 4c 50/0 b 

A2×B1 116  23b 67a 45ab 7/4 b 56/0 b 

A2×B2 103 37a 68a 27b 5/7 a 67/0 a 

P value 12/0  04/0  02/0 034/0  023/0  042/0  

SE  5  9/0  8/1  5  16/0  02/0  

  . )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 

A1 و  A2 :درصد و یک صفر اسید سیتریک       

B1 و  B2 :واحد 500 و صفر فیتاز آنزیم  
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) گزارش کردند که احتماالً اسیدهاي آلی 2ضیایی و همکاران (

و هیدروکسیالز  - 7از طریق افزایش فعالیت آنزیم کلسترول آلفا 

-تحریک ترشح اسیدهاي صفراوي، کلسترول خون را کاهش می

) هم گزارش کردند که استفاده از 29دهند. نورمحمدي و همکاران (

و  LDLدار سطح کلسترول و کاهش معنیاسید سیتریک منجر به 

-ولی تأثیري روي میزان تري ،سرم شد  HDLنیز افزایش میزان

خون  LDLگلیسرید سرم نداشت. دلیل احتمالی کاهش غلظت 

توان به موارد هاي گوشتی تغذیه شده با اسیدهاي آلی را میجوجه

کاهش در سنتز کبدي کلسترول بواسطه کاهش  -1ذیل نسبت داد: 

آ ردوکتاز - متیل گلوتاریل کوآنزیم-3- هیدروکسی- 3فعالیت آنزیم در 

و رابطه مستقیمی که این آنزیم با تولید کلسترول لیپوپروتئین با 

اثرات این ترکیبات در کاهش فعالیت  -2)، 14چگالی پایین دارد (

 -3) و 33ها (آسیل گلیسرولهاي لیپوژنز و تولید تريآنزیم

-). کاهش تري35سلولی کلسترول ( هاي تنظیم درون مکانیسم

هاي رشد ممکن است به علت گلیسرید در اثر استفاده از جایگزین

کاهش در جذب لیپید یا کاتابولیسم باالي لیپید و یا کاهش فعالیت 

هاي کاهش واکنشآنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز و در نتیجه 

). در 33اشد (گلیسرید باستریفیکاسیون و بنابراین کاهش سنتز تري

ها از طریق ) گزارش کردند که آنزیم19تحقیقی حاجاتی و همکاران (

افزایش قابلیت هضم مواد مغذي، کاهش ویسکوزیته مواد هضمی در 

ها از جمله اسیدهاي چرب، منجر به دستگاه گوارش و جذب بهتر آن

هاي گوشتی نسبت به گروه سرم خونی جوجه HDLافزایش سطح 

  شاهد شدند. 

ها بر سیستم  اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثر متقابل آن ثیرتأ

نشان داده شده است.  4هاي گوشتی در جدول شماره ایمنی جوجه

استفاده از آنزیم فیتاز  کههاي آماري نشان دادند  تجزیه و تحلیل داده

و ترکیب آن با اسید سیتریک منجر به افزایش وزن نسبی بورس 

در مطالعه حاضر اسید سیتریک منجر به . P)˂05/0(فابرسیوس شد 

ولی این افزایش از  ،دي گردیدئیهاي لنفوافزایش وزن نسبی اندام

. وزن نسبی تیموس، طحال و P)˃05/0(دار نبود نظر آماري معنی

تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند  تأثیربادي تحت تیتر آنتی

)05/0˃(P .تم طحال، بورس و تیموس به عنوان بخشی از سیس

اند. وزن بورس فابریسیوس و تیموس به عنوان ایمنی قابل توجه

باشد. هاي علمی مورد توجه میشاخصی از سیستم ایمنی در پژوهش

ول تولید سلول هایی براي محافظت پرندگان در برابر مسئ ءاین اعضا

باشند که در این رابطه کتانباف و میکروارگانیسم هاي مهاجم می

دي ئیهاي لنفوکردند افزایش وزن نسبی اندام ) گزارش21همکاران (

  اي از پیشرفت سیستم ایمنی است. به عنوان نشانه

  روزگی 42هاي گوشتی در  ها بر سیستم ایمنی جوجه اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثر متقابل آن تأثیر -4جدول 

 تیتر نیوکاسل  وزن طحال*  وزن تیموس*  وزن بورس*  تیمار

  (%) اسید سیتریک

A1  20/0  46/0  11/0 55/1  

A2 22/0  47/0  10/0  90/1  

P value 06/0  7/0  1/0  2/0  

SE 06/0  01/0  005/0  11/0 

  )FTU(فیتاز 

B1  19/0 b 46/0  10/0  75/1  

B2 23/0 a 47/0 11/0  70/1  

P value 02/0  9/0 2/0  4/0  

SE  06/0  01/0  005/0  11/0 

 (FTU) فیتاز × (%) اسید سیتریک

A1×B1  18/0 b 47/0  11/0  50/1  

A1×B2 22/0 a 46/0  11/0  60/1  

A2×B1 21/0 a 46/0  09/0  2 

A2×B2 24/0 a 47/0  11/0 80/1  

P value 04/0  7/0  1/0  32/0  

SE 09/0  02/0  007/0  16/0 

      . )>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 
 وزن زنده گرم به ازاي صد گرم *

A1 و A2 :اسید سیتریک درصد و یک صفر      

B1 و B2 :فیتاز واحد آنزیم 500 و صفر  
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اسیدهاي آلی  ) گزارش کردند که15فلوروپنري و همکاران (

توانند از محلول در چربی بوده و در شکل غیرتفکیک شده می

ها شوند. در داخل غشاي نیمه تراوا وارد سلول میکروارگانیسم

هاي هیدروژن تولید یون بااین اسیدها تفکیک شده و  باکتري،سلول 

با افزایش اسیدیته،  .کننددرون سلول را اسیدي میمحیط و بیکربنات 

بیرون اقدام به محیط درونی خود  pHسلول باکتري براي ثابت ماندن 

کند که به این ترتیب باکتري انرژي زیادي میها راندن پروتون

نیز موجب توقف یا  -RCOOف دیگر یون از طر .مصرف میکند

به این ترتیب شدت رشد  .شودمی نئیو پروت DNAکاهش سنتز 

گردد. لیو و ها کاهش یافته و سیستم ایمنی تقویت میباکتري

) گزارش کردند که استفاده از آنزیم فیتاز منجر به 27همکاران (

و ئرامارا) و 21شود. کبیر و همکاران (افزایش قدرت سیستم ایمنی می

) دالیل تقویت سیستم ایمنی را هایپرتروفی و 30و همکاران (

-هاي دریافت کننده جایگزیندي در گروهئیهاي لنفوهایپرپالزي اندام

اند. عبدالفتاح و همکاران هاي آنتی بیوتیک محرك رشد عنوان کرده

هاي ) گزارش کردند که افزودن اسید سیتریک به جیره جوجه4(

افزایش تعداد سلولهاي ایمنی و افزایش وضعیت  گوشتی منجر به

رسد که در مطالعه حاضر پایین بودن شود. بنظر می ها میایمنی آن

داري آن بر سیستم سطح اسید سیتریک استفاده شده دلیل عدم معنی

اما در ترکیب با آنزیم فیتاز این اثر تقویت شده است  ،ایمنی بوده است

)05/0˂(P.  

ها بر بازده الشه  ک، آنزیم فیتاز و اثر متقابل آناسید سیتری تأثیر 

نشان داده شده است. نتایج  5و وزن نسبی اجزاي الشه در جدول 

نشان دادند که افزودن اسید سیتریک میزان چربی محوطه بطنی را 

. در صورتی که آنزیم فیتاز باعث افزایش میزان P)˂05/0(کاهش داد 

ها وزن نسبی سینه، ران، بال. P)˂05/0(چربی محوطه بطنی گردید 

تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند  تأثیرو درصد بازده الشه تحت 

)05/0˃(P.  

گزارش کردند  که استفاده از اسیدهاي ) 1(فتح و همکاران شعبانی

شوند آلی باعث کاهش تولید اسید چرب و یا تبدیل آن به گلیسرید می

باشد. همچنین نی میکه نتیجه آن کاهش ذخیره چربی در محوطه بط

شود که افزودن آنزیم فیتاز با افزایش چشمگیر قابلیت هضم تصور می

) موجب افزایش انرژي آزاد شده از جیره غذایی شده 8مواد مغذي (

  است.

  

  روزگی 42هاي گوشتی در  هاي الشه جوجه گیژها بر وی سرکه، اسید سیتریک، آنزیم فیتاز و اثرات متقابل آن تأثیر-5جدول 

  هابال*  ران* سینه*  چربی محوطه بطنی*  بازده الشه*  تیمار

  (%)اسید سیتریک 

A1 83/74  a47/1  01/25  56/21  59/7  

A2 13/74  b33/1  58/25  54/21  64/7  

P value 7/0  04/0 3/0  9/0  5/0  

SE 36/0  03/0 4/0  2/0  05/0  

  )FTU( فیتاز

B1 28/74  b28/1  32/25  68/21  71/7  

B2 69/74  a51/1  27/25  42/21  53/7  

P value 3/0  02/0 9/0  4/0  06/0  

SE  36/0  03/0 4/0  2/0  05/0  

  (FTU) فیتاز × (%) اسید سیتریک

A1×B1  93/74  b30/1  21/25  14/21  62/7  

A1×B2 74/74  a65/1  82/24  39/21  56/7  

A2×B1 63/73  b27/1  43/25  61/21  79/7  

A2×B2 64/74  b38/1  73/25  46/21  50/7  

P value 6/0  04/0  5/0  7/0  2/0  

SE  51/0  05/0  6/0  3/0  08/0  

  .)>05/0P(میانگین هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی دار می باشند 
  گرم به ازاي صد گرم وزن زنده*

A1 و A2 :درصد و یک صفر اسید سیتریک       

B1 و  B2 :واحد 500 و صفر فیتاز آنزیم  
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 ،استفاده شده 1صورت سرك  در این تحقیق آنزیم بهاز آنجایی که 

صورت چربی در  رسد انرژي مازاد بر نیاز حیوان به لذا به نظر می

) گزارش 5عدیل و همکاران (محوطه بطنی ذخیره شده است. 

داري بر معنی تأثیرکردند که استفاده از اسیدهاي آلی 

بد، قلب و ها، کها، بالخصوصیات الشه (وزن گردن، سینه، ران

هاي گوشتی نداشت. تیرومیگنانام و همکاران سنگدان) جوجه

 تأثیرها اسیدهاي آلی ) هم گزارش کردند که در مطالعه آن39(

  هاي گوشتی نداشتند.داري بر خصوصیات الشه جوجهمعنی
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اسید سیتریک سبب که  ندنشان داد شیآزما نیحاصل از ا جینتا

ضر و تا حدودي بهبود صفات الشه و سیستم هاي مکاهش چربی

هاي  هاي گوشتی گردید. افزودن اسید سیتریک به جیرهایمنی جوجه

هم تا حدودي صفات مورد مطالعه را بهبود بخشید.  حاوي آنزیم فیتاز

دهد که احتماالً اسید سیتریک داراي اثر همکوشی لذا نتایج نشان می

  باشد. بر بازدهی آنزیم فیتاز می
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