
 اکسیدانی مرغ گوشتی های بیوشیمیایی و وضعیت آنتی تاثیرمکمل پوست انار برروی رشدبدن،بازده خوراک،متابولیت 

 

 خالصه 

های رشد،بازده  انار برویژگیهای طبیعی است.هدف از این مطالعه،ارزیابی اثرتزریق. پوست فنول انار منبع عالی پلیپوست میوه 

تیمار ۴مرغ گوشتی بطورتصادفی در۲۰۰های گوشتی بود.درمجموعومشخصات آنتی اکسیدانی جوجه های خون خوراک،متابولیت

بندی شده تکمیل شد.درپایان گروه درمانی در دوزدرجه ۳پرنده قرارگرفتند.تزریق پوست انار درآب آشامیدنی به۱۰تکرار از۵با

بروزن نهایی PPIی شد.نتایج نشان داد که دوزپایین بردارو کبدنمونهمرغ گوشتی ازهرقلم برای بافت سرم ۲روز(،۴۲آزمایش)

بدن کلی بدن،متوسط افزایش روزانه وزن دوم دروزن گذارد.تاثیر درجه خوراک تاثیرمیبدن ونسبت تبدیل روزانه  بدن،افزایش وزن 

اعث کاهش  ب PPIاثر هیپولیپیدمیک قابل توجهی داشت.مکملPPIشد که شد.همچنین مشاهده ومصرف روزانه خوراک مشاهده 

به صورت خطی  PPIپراکسیداسیون لیپید درهمه پرندگان مکمل شد.کاهش گلوتاتیون و کاتاز دربافت کبد نیزبااستفاده ازمکمل 

اکسیدانی راتحریک  میتوانندسیستم دفاعی آنتیPPIهای طبیعی موجود در فنول است و این نشان میدهد که پلیافزایش یافته 

های اکسدانهای گوشتی به عنوان منبع آنتیتواند درجوجه انار میفت که مکمل دوزکم تزریق پوست گرکنند.بنابراین،میتوان نتیجه

 طبیعی مزایای زیادی داشته باشد. 

 

 معرفی

میوه وتولید آبزیان مقدارزیادی ضایعات فرآوری مثل  های تولید ژله باتوجه به رونق صنعت فرآوری موادغذایی،کارگاه

که به راحتی برای باریافت دردسترس است.پوست میوه انارحاوی بسیاری از اسیدهای فنولیک  ومارک تولیدمیکنند پوست 

داد که افزودن عصاره پوست انار به  اکسیدان قابل توجه وسایرخواص فعال زیستی است.تحقیقات قبلی نشان می وفالنوئیدها با آنتی

پوست انار ازطریق  العات کمی درموردتاثیرمکمل عصاره حال،اط بخشد.بااینگوشتی رابهبود می خوراک بطورکلی عملکردمرغ 

زیست نسبت  دار محیط تر و دوست بااستفاده ازحالل آب ایمن PPهای گوشتی دردسترس است.عصاره مایعآب آشامیدنی برجوجه 

لیزه  به هرنوع عصاره دیگری است زیراآب برای موجودات زنده سمی نیست.عصاره آب همچنین دارای برتری نسبت به لیوفی 

ای نیاز دارد که ممکن است منجر به افزایش هزینه تولیدعصاره  است زیرا لیوفیلیزاسیون به ابزار و موادشیمیایی پیچیده

ای محققان را درسراسرجهان جذب  طورقابل مالحظه به PPهای استخراج سبز دوستدارطبیعت ازشود.اخیرا روش 

است.در آزمایش  داده شده ت که در آیورودای سنتی هند شرح گرم یک روش سنتی استخراج سبزاس است.تزریق آب کرده

کرده پوست انار بااستفاده  فعالیت آنتی اکسیدانی درشرایط آزمایشگاهی عالی رانشان داد.تهیه دم PPگرم ازما،تزریق آب قبلی

مر مستلزم این واقعیت  کنند و این ا است.پرندگان مایعات بیشتری نسبت به خوراک مصرف می ومقرون به صرفه گرم ساده ازآب 

گوشتی را به نحوه موثری  اکسیدانی مرغ است عملکردکلی و وضعیت آنتیپوست انار ازطریق آب آشامیدنی ممکناست که مکمل 

های گوشتی انجام  های عملکرد و وضعیت آنتی اکسیدانی درمرغبرشاخص PPIبهبودبخشد.بنابراین،مطالعه حاضرباهدف تایید اثر

 است. شده 

 

 هاروش  مواد و 

قلم تکرارشده بود.در  ۵گروه درمانی تقسیم شدند که هرگروه شامل  ۴طورتصادفی بهروزه به ۲۰۰های گوشتی درمجموع جوجه 

شود که دارای طرح کامالتصادفی بودند.درطول زمان تخصیص،پرندگان پرنده نگهداری می  ۱۰داخل هرقلم تکراری،مجموعا

ها انجام شد تامیانگین وزن و تنظیمات نهایی باجایگزینی دستی در داخا وبین گروه یک روزه بدون توجه به جنسیت توزیع شدند 

حیوانات وشیالت بنگال  گرم حفظ شود.همه پرندگان در سوله آزمایشی دانشگاه علوم ۵۱_۴۸بدن)میانگین قلم(درمحدوده 

شد با توری سیمی پالستیکی جداشده و  اده می ای که برای نگهداری پرندگان استفهای جداگانه ،کلکته،هند نگهداری شدند.قلمغربی

های فلورسنت  ساعته)المپ ۲۴عنوان موادبستر استفاده شد.یک نوراز پوسته برنج تازه مخلوط شده از بسترکاه خردشده به 

ساعت نورتنظیم شدو سپس یک دوره تاریک  ۲۳کارفراهم شدو سپس متعاقبا درروز اول شروع به ۲فشرده(در داخل سوله در

حرارت به  شود و درجه درشب تنظیم شد.دمای داخل سوله طیور ازطریق عناصرگرمایش نصب شده در اتاق تنظیم می ساعت۱

شد  داری نصب یابد.دو فن اگزوز در داخل مرغ کاهش می ۲۲گراد در روزسانتیدرجه ۲۴گراد در روز بهسانتیدرجه ۳۲تدریج از

ل شود.درهرقلم فیدرهای پالستیکی وآبگیرهای مناسب  تا ازتهویه مناسب درطول دوره آزمایشی اطمینان حاص 

روزگی(واکسینه  ۱۴روز (و بیماری عفونی بورسال)۲۱و۵طورمعمول دربرابر بیماری نیوکاسل)دوزهایاست.پرندگان به تمیزشده

روز(و آماده کننده ۲۸تا۱۵روز(،پرورش دهنده)۱۴تا۱۰های غذایی اولیه)های گوشتی با رژیمشدند.جوجه 

غذایی به صورت آزاد در  است.رژیم آمده ۱روز(تغذیه شدند.موادتشکیل دهنده وترکیبات شیمیایی خوراک درجدول۴۲تا۲۹نهایی)

روز  ۵ها به مدتآوری شد.پوست مرکز فرآوری موادغذایی محلی درکلکته جمعانار از یک دسترس پرندگان قرارگرفت.پوست 

برقی خردشده و  گیری شد.متعاقبا،توسط آسیاب دیجیتال اندازه  سنجتحت سایه قرارگرفتند.میزان رطوبت نهایی توسط رطوبت 

ای  درظرف شیشه PPگرم ۵۰طورخالصه،وهمکاران تهیه شد.به داغ طبق دستور گاش PPشود.تزریق مش الک می ۶۰بااندازه

محکم  ساعت ۱۲شد.ظرف به مدتگراد(درآم ریخته سانتیدرجه ۷۰لیترآب دوبارتقطیر)دمای اولیه۱شد ورنگ تیره قرارداده 



فیلترشد.یک کاغذفیلتر بااستفاده ازقیف بوکنرمجهز به پمپ خالء.این  Whatman noشد.درنهایت عصاره ازطریق  بسته

و  شود.اسیدهای فنولیک شده وطی دو روز استفاده می شده،در یک بطری تیره دریخچال قرارداده تزریق،به این ترتیب آماده 

شناسایی و تعیین شد.پرندگان تجربی آب آشامیدنی مخلوط  HPLCران با روشوهمکابه روش گاش PPIفالونوئیدهای موجود در

درآب آشامیدنی  ۱۵ml/Lو۱۰۰L/Lو۵۰L/Lبه ترتیبPPبا دوزمتفاوت تزریق پوست انار را دریافت کردند.میزان دوز تزریق 

ه دریافت کردند.هنگامی گونه عصار(فقط آب آشامیدنی ساده و بدون هیچT۱بود.پرندگان گروه کنترل)T۴وT2,T۳هایبرای گروه 

شد.برای  صورت آزاد اختصاص داده شد،فقط آب اضافی به که کل آب مخلوط بامقدارعرضه شده از تزریق بطورکامل مصرف 

صورت جداگانه ثبت  بار در روز(برای به حداقل رساندن امتناع از آب،مراقبت شدید انجام شد.وزن بدن به ۴آبیاری)حداقل

,میانگین مصرف خوراک روزانه ونسبت تبدیل خوراک برای هر دوره وبرای دوره کلی  BWشد.میانگین افزایش روزانه

های وزن شد.درپایان آزمایش،نمونه FCRشدو پرنده مرده برای تنظیم ومیر درهمان زمان ثبتشد.مرگ محاسبه 

پرنده درهر  دفی)درمجموع ده طور تصاوماده(ازهرقلم به آوری شد.دو پرنده)یک نرهصورت آسپتیک جمعلیتر(به میلی۳خون)حدود

گرم به  ۱۵۰۰پرنده برای این مطالعه ارائه شد.سرم با سانتریفیوژ)۴۰تیمار(انتخاب شدند و براساس درمجموع

های بیوشیمیایی)سرم گلوکز،پروتئین کل،کراتینین،اسید اوریک،کلسترول  دقیقه(ازخون منعقدشده برداشت شد.متابولیت ۱۰مدت

خودکار طبق پروتکل استاندارد ارائه شده  های معرف در یک آناالیزر نیمهااستفاده از کیت (ب ALTوASTگلیسیرید،کل،تری 

گیری شد.هنگام ی اوهکاوا و همکاران اندازهآلدئید سرم طبق گفته وتحلیل قرارگرفت.سطح مالون دی ها مورد تجزیه باکیت

گراد نگهداری  درجه سانتی۸۰-معمولی دردمای  وشو در نمکآوری و پس ازشست کالبدشکافی،کبد ازپرندگان نماینده جمع

شود.گلوتاتیون کاهش یافته ازکبد طبق گفته المن اندازه گیری شد.فعالیت سوپر اکسید دیسموتاس وفعالیت کاتاالز دربافت کبد  می

بااستفاده ازبسته  ANOVAهای تجربی بااستفاده ازگیری شد.کلیه داده به ترتیب توسط کونو و سینها اندازه

بندی شده  درجه PPIوتحلیل شد.تاثیر دوزهایدوم،یک طرفه تجزیه ای متعامددرجه باتضادهای چندجمله SPSSافزاریمنر

دو برای تحلیل رگرسیون موردبررسی قرارگرفت که درنتیجه اهمیت  برمتغیرهای وابسته بااستفاده ازگزینه مناسب خطی یا درجه 

  GraphPadافزار ٪بود.ماتریس همبستگی بااستفاده از نرم ۵سطح احتمالدوم درای متعامدخطی یا درجه تضادهای چندجمله 

 شد. رسم 

 

 نتایج

ارائه شده است.اسیدهای فنلی عمده شناسایی شده عبارت بودند از  ۲درجدولPPIاسیدهای فلونیک وفالنوئیدهای موجود در

های گوشتی  به جوجه PPIن بود.تاثیر افزودناسید درحالی که فالنوئید روتین غالب درآوگالیکاسیدپروتوکاتوئیک،اسید االژیک 

وتحلیل آماری درنظرگرفته نشد  ومیر برای تجزیه های مرگ شده است.داده نشان داده ۳برعملکرد رشدوبازده خوراک درجدول

ازطریق آب آشامیدنی وزن  PPIومیر درگروه کنترل درطول این کارآزمایی وجود داشت.سطح پایین مکملزیراتنها یک مرگ 

نشان  PPIای به مکملبدن نیز پاسخ دوگانه رابطورقابل توجهی افزایش داد.بطورکلی وزن  ۲ندگان گروهبدن پر

مشاهده شد.بازده خوراک  ADFIو ADGدوم درباالترین بود.هر دو اثرخطی ودرجه T۲نیز درگروه ADGداد.بطورمشابه،

هاس سرم  های بیوشیمیایی مشاهده شده درنمونهکنترل بیشتربود.سطح متابولیت های آزمایشی درمقایسه باگروه درتمام گروه 

گلیسیرید در  گذارد.سطح تری اسید تاثیرنمیگلیسیرید و اوریک های خون بجز تری برمتابولیتPPIاست.مکملارائه شده ۴درجدول

سه  های مکمل درمقای حال،میزان اسید اوریک درگروه توجهی کاهش یافت.بااینسرم بطور وابسته به دوز به میزان قابل 

تر بود.کاهش  توجهی پایینمیزان قابل های مکمل به آلدهید سرم درهمه گروه شاهد افزایش معناداری داشت.سطح مالون دی باپرندگان  

های یافته بطورقابل توجهی درتمام گروه ارائه شده است.گلوتاتیون کاهش ۵اکسیدان دربافت درجدولمیزان گلوتاتیون وآنزیم آنتی

  T1<T4<T3<T۲ترتیببه GSHشد.غلظت مشاهده T۲درگروهGSHیشترین غلظت افزایش یافت.ب مکمل

کنترل درمانی درمانی درمقایسه باگروه هایحال،سطح کاتاالز درهمه گروه تاثیرمکمل قرارنگرفت.بااینتحت SODبود.سطح

نشان MDAکاتاالزو,GSHخوراک وغلظت(ارتباط معناداری بین نسبت تبدیل ۲باالتربود.ماتریس همبستگی)شکل

اکسیدان وسطح آنزیم آنتیهای بیوشیمیاییخوراک،متابولیتآشامیدنی بررشدبدن،بازدهازطریق آب PPIحاضر اثرمکملداد.مطالعه 

بدن تاثیرمثبت دارد.این  کلیبروزن PPIپایین مکملداد که سطح مطالعه نشان کند.اینهای گوشتی تجاری راگزارش می درجوجه 

اسید،رشدبهتر بدن وهمکاران درصورت تکمیل دوز کم گالیکهای گوشتی است.ساموئل در رشدجوجه PPIمفیددهنده نقش نشان

اسیدعملکرد رشدمرغ  کردند.وانگ وهمکاران توضیح دادند که چطورمکمل پروتوکاتکوئیکهای گوشتی راگزارش می مرغ

وهمکارانش مشاهده کردند که  داد.صالح ایی بدن نشانتاثیرمنفی بروزن نهPPIحال،افزایش غلظتبخشد.بااینگوشتی رابهبود می 

کند.بهبودبازده خوراک درگروه پرندگان مکمل  های گوشتی رامختل می انار رشدبدن جوجه غذایی باغلظت باالی پوست رژیم

های  ه را درجوجPPIحاضر اثر هیپولیپیدمی(.مطالعه ۳شود)جدولنسبت داده PPIوجود ترکیبات طبیعی موجود دراست به ممکن

دلیل  است به ممکنPPIکننده چربیپور وهمکاران است.اثرتعدیلقبلی صادقی (.این مطابق گزارش ۴داد)جدولگوشتی نشان 

های  درگروه PPIشود.مکملگذارد،نسبت داده مهارجذب لیپیدها ازطریق روده یاتنظیم عبارات ژنی که بر بیوسنتزلیپیدها تاثیرمی

توجهی افزایش داد،اگرچه درمحدوده نرمال بود.اسید  طوروابسته به دوز به میزان قابل را به اسید سرم گوشتی تجربی سطح اوریک 

گرم/کیلوگرم غذا باعث  میلی۱۵تا۲۵اسید درشود.مکمل گالیک میاکسیدان قوی درپرندگان درنظرگرفته عنوان یک آنتی اوریک به 



درمقایسه باگروه  PPI(درپرندگان مکمل۱شکل)MDAهای گوشتی شد.سطح سرمیافزایش سطح سرمی اسید اوریک درجوجه 

دهد،به میزان قابل توجهی کمتربود.این نتیجه با صفرحیدری  میهای گوشتی نشان را درجوجه PPIاکسیدانیکنترل که نقش آنتی 

های گوشتی تحت فشارگرمایی  سرم را درجوجه MDAپوست سیب سطحداد که ضایعات وهمکاران سازگار است.او گزارش 

تاثیر اکسیدانی دربافت کبد تحت گرهای آنتیداد که بیشترنشاند.مطالعه حاضرنشاندهکاهش می 

کند اکسیدان ونشانگر اکسیداسیون وکاهش عمل می باگروه فعال تیول خودبه عنوان یک آنتیGSHاند.قرارگرفته PPIمکمل

طورمشترک  یون پراکسیداز وکاتاز هردو به های آزاد درسلول است.گلوتات قوی مهارکننده رادیکالدرحالی که کاتاالز یک آنزیم 

برروی  PPIاست.شدهکنند.هموستاز گلوتاتیون درسلول محکم باکاتاالز ترکیب های آزاد ازسیستم عمل می برای حذف رادیکال 

GSH مصرف مشابه ویتامینداد.درگزارش قبلی،حمیدعبدوهمکارانش اثرکم جویی نشانوکاتاالز اثرصرفهEهای برآنزیم

است به دلیل عملکرد  ممکنPPIهای گوشتی پس از افزودنیدان رانشان دادند.افزایش وضعیت آنتی اکسیدانی درجوجه اکسآنتی

قبلی اکبریان وهمکاران است که نشان داد مکمل  های حاضرمطابق باگزارش افزایی اسیدهای فنولیک و فالنوئیدها باشد.یافته هم

های گوشتی رابهبود  تواند وضعیت اکسیداتیو جوجه پوست می درعصاره  غذایی فالونوئیدها وسایرمواد شیمیایی گیاهی

افزایش  PPIگوشتی راباخوراک مرغ تواند بازده(نشان میدهد که وضعیت آنتی اکسیدانی بهترمی۲بخشد.ماتریس همبستگی)شکل

د،ازطریق کاهش آسیب  طرق مختلف بهبودبخشن وری خوراک را به قادرند بهره PPIهای فعال زیستی موجود درفنول دهد.پلی

شود.یکی  های آنتی اکسیدان دربدن،که منجر به حالت متابولیک بهترمیجویی درآنزیم روده،تعدیل میکروبیوم روده یاصرفه 

است شامل کنترل فرآیند اکسیداسیون سلولی باتکمیل  خوراک ممکن های کلیدی برای دستیابی به بازده مطلوب ازمکانیسم

های پیچیده مرتبط با بهبود  حال،تحقیقات بیشتری برای شناسایی دقیق مکانیسمگیاهی باشد.بااین های طبیعیاکسیدانآنتی

 فنول موردنیاز است. های گوشتی ناشی از پلی خوراک درجوجه بازده

 

 نتیجه

لیتر میلی۵۰کم)کننده قدرتمند درهنگام استفاده دوزتواند یک بهینهاست،می درنتیجه،تزریق پوست انار،که تهیه آن بسیارساده 

های اکسیدانهای اخیر،هنگامی که دانشمندان درحال بررسی امکان جایگزینی آنتیهای گوشتی باشد.درزماندرلیتر(،درجوجه 

تواند به جواب مناسب تبدیل شود.بنابراین این مطالعه واقعا  میPPIهای طبیعی درخوراک طیورهستند،اکسیدانمصنوعی با آنتی

انار درآب آشامیدنی پرندگان خود برای استفاده ازحداکثر  توانند از تزریق پوست ومتوسط که می برای مرغداران کوچک 

 سود،بسیارمفیدخواهدبود. 


