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  های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیرههای عملکردی و ایمونولوژیک جوجهپاسخ
  2 و حسن نصیری مقدم1رحمان جهانیان

  84156گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کد پستی  1
  91775ی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، کد پست 2

  چکیده
 1-21های گوشتی های ایمونولوژیک جوجهاین پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و ترئونین بر عملکرد و پاسخ

، 80(و پنج سطح اسید آمینه ترئونین )  درصد35/22 و 19(های آزمایشی شامل دو سطح مختلف پروتئین جیره. روزه طراحی گردید
 35/22با (کنجاله سویا -بود که در مقایسه با یک جیره شاهد برپایه ذرت) NRCهای کمیته  درصد توصیه120 و 110، 100، 90

و ترئونین ) P>05/0(مقدار خوراک مصرفی پرندگان تحت تأثیر سطح پروتئین . مورد مطالعه قرار گرفتند) درصد پروتئین خام
)001/0<P (اما این بهبود ؛دار میزان اضافه وزن شد باعث افزایش معنی،دچار کمبودهای افزودن ترئونین به جیره. جیره قرار گرفت 

های آزمایشی دچار کمبود، افزایش سطح پروتئین جیره و همچنین افزودن ترئونین به جیره.  باال چشمگیرتر بودCPهای با در جیره
بادی در برابر ویروس بیماری نیوکاسل، در نتیجه تیتر آنتی.  روزه شد21باعث افزایش وزن تیموس و بورس فابریسیوس در پرندگان 

میزان احتیاجات اضر حاکی از آن است که حهای در کل یافته.  بشدت نقصان یافت،های کم پروتئین یا فقر ترئونینمصرف جیره
  .سازدمیتأثر را م مورال سیستم ایمنیوهای ه پاسخاین اسید آمینه، بیشترکمبود  جیره غذایی بستگی داشته و CPترئونین به سطح 

  بادیتیتر آنتیترئونین، پاسخ هومورال، پروتئین،  جوجه گوشتی، : کلیدیهایواژه
  

  مقدمه
بـه معـرض آزمـون گـذارده شـده، جـایگزینی            در راستای حل مشکالت زیست محیطی ناشی از دفع زیاد ازت،            یکی از تدابیری که     

اسـتفاده از شـکل   . باشـد هـای مـصنوعی اسـیدهای آمینـه مـی      بـا مکمـل  ،) سویاهمانند کنجاله (بخشی از منابع پروتئینی متداول جیره       
تـر  آل نزدیـک  ها هستند، سطح پروتئین جیره را به الگـوی پـروتئین ایـده            ترینای که در زمره محدود کننده     مصنوعی اسیدهای آمینه  

ئونین غالباً بعنوان سومین محدود کننـده رشـد   اسید آمینه تر  ). 1(شود  نموده و باعث کاهش میزان هدر روی و دفع ازت به محیط می            
گیـرد،  در سطوح پروتئینی که معموالً در جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار می   ). 3 و   2(شود  های غذایی طیور شناخته می    در جیره 

بـه  غـذایی  کنـد کـه جیـره     این احتمال را فراهم مـی      ،آید، اما کاهش ولو جزئی سطح پروتئین جیره       معموالً کمبود ترئونین پیش نمی    
ترئونین کماکـان مجهـول اسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه        اسید آمینه میزان احتیاجات دقیق    ). 4(لحاظ ترئونین دچار ضعف گردد      

دهنـد کـه ایـن اسـید آمینـه یکـی از             گزارشات نشان مـی   .  ایمنی بدن نیز نقش دارد     یستمترئونین عالوه بر تعدیل رشد، در عملکرد س       
با هدف تعیین احتیاجات اسـید آمینـه        مطالعه حاضر   ). 5(باشد  های خون طیور می   بادیینواسیدی عمده در ساختمان آنتی    های آم بنیان

هـای  های این اسید آمینه در سـامانه ایمنـی بـدن جوجـه             جیره، و همچنین بررسی برهم کنش      CPترئونین در پاسخ به تغییرات سطح       
  .مرحله اجرا گذاشته شدگوشتی، طراحی و به 

  
  هامواد و روش

 روزگـی بـا   21 تا 1 پن گروهی توزیع شدند و از سن 55 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس بطور تصادفی در بین           550تعداد  
 درصـد   35/22بـا   (کنجاله سویا   -تیمارهای آزمایشی شامل یک جیره شاهد برپایه ذرت       . تیمارهای آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند     

و پـنج سـطح     )  درصـد  35/22 و   19(گندم بود که در دو سطح مختلف پروتئین         -کنجاله سویا -های برپایه ذرت  جیرهو  ) پروتئین خام 
پـیش از تنظـیم     .  شـدند  غذیـه تبـه پرنـدگان     ) NRCهای کمیته    درصد توصیه  120 و   110،  100،  90،  80سطوح  (اسید آمینه ترئونین    
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 مـورد آنـالیز قـرار       ، لحاظ ترکیب شیمیایی پایـه و غلظـت اسـیدهای آمینـه            های آزمایشی، کلیه مواد خوراکی واجد پروتئین از       جیره
 قطعه پرنده به ازاء هر      3از  ،   روزگی 21 در سن    .خوراک مصرفی و اضافه وزن پرندگان بصورت هفتگی رکورد برداری شد          . گرفتند

بادی پرنـدگان  همچنین تیتر آنتی. تندمورد شمارش قرار گرف های سفید   گلبولاز لحاظ جمعیت     نهای خو  و نمونه  ،گیریتکرار خون 
کلیـه  . گیـری قـرار گرفـت   مـورد انـدازه  )  روز پس از تزریق واکـسن    6( دوره پرورش    21 در روز    ،در برابر ویروس بیماری نیوکاسل    

  . درصد مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند5در سطح احتمال  و SASافزار آماری  نرمGLM ها با استفاده از رویهداده
  
  یجنتا

همچنین افزودن ). 1جدول (خوراک مصرفی شد ) P>05/0( باعث افزایش ، درصد35/22 به 19افزایش سطح پروتئین جیره از 
اضافه وزن روزانه پرندگان نیز  تحت تأثیر سطح . های دچار کمبود، با افزایش چشمگیر اشتهای پرندگان همراه بودترئونین به جیره

. ال، موثرتر نشان داد باCPهای حاوی و در این راستا، افزودن ترئونین به جیره) P>001/0(پروتئین و ترئونین جیره قرار گرفت 
 باعث بهبود ضریب ،)P>001/0(های غذایی ، و همچنین مکمل نمودن ترئونین به جیره)P>01/0(های با پروتئین باال تغذیه جیره

سطوح ). 2جدول (طحال تحت تأثیر تیمارهای غذایی قرار نگرفت نسبی های مختلف لنفی، تنها وزن در بین اندام. شدغذا تبدیل 
. نمود شد که افزایش مذکور از الگویی تقریباً خطی تبعیت می فابریسیوسبورسغده   نسبی باعث افزایش وزن،ونینمکمل ترئ

های خون را افزایش دهند و این تمایل باعث شد تا سطح پروتئین جیره و غلظت ترئونین مصرفی تمایل داشتند که درصد لنفوسیت
بادی در برابر از طرفی، تیتر آنتی.  تحت تأثیر سطح ترئونین جیره کاهش یابد،ینسبت هتروفیل به لنفوسیت در جریان خون محیط

ویروس بیماری نیوکاسل نیز بطرز چشمگیری در نتیجه افزایش سطح پروتئین یا ترئونین جیره افزایش یافت و در این راستا، مکمل 
  . بودند)  درصد35/22(ح باالتر پروتئین که حاوی سط)P>05/0(هایی بیشترین تأثیر را داشت نمودن ترئونین به جیره

  
  گیرینتیجه

ساختمان (ترئونین برای اعمال اختصاصی این اسید آمینه غذایی رسد که احتیاجات ، به نظر می بدست آمدههایبا توجه به یافته
آمینه به جیره، سطح پروتئین با مکمل نمودن این اسید . باشد، به مراتب بیشتر از احتیاجات رشد می)ها و مخاط گوارشبادیآنتی

در ارتباط باشد زیرا کمبود آن، هومورال بیشتر با ایمنی  این اسید آمینه رسد کهبه نظر می.  کاهش دادتا حدودیتوان میجیره را 
  .ددابادی خون را بشدت نقصان ه بورس و تیتر آنتیدوزن نسبی غ
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  مرحله آغازینطی های گوشتی در های عملکردی جوجهتأثیر سطوح مختلف پروتئین و ترئونین بر مؤلفه -1جدول 

  غذاضریب تبدیل   اضافه وزن  خوراک مصرفی  (%)سطح ترئونین   (%)سطح پروتئین 
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  )گرم در روز(  )گرم در روز (

  54/1  90/26  43/41  91/0  شاهد
  60/1  34/19  94/30  64/0   درصد19
  72/0  49/36  85/23  53/1  
  80/0  66/36  12/24  52/1  
  88/0  65/35  00/23  55/1  
  96/0  68/34  09/22  57/1  

  63/1  30/18  83/29  64/0   درصد35/22
  72/0  10/37  73/24  50/1  
  80/0  98/38  70/26  46/1  
  88/0  21/38  91/26  42/1  
  96/0  43/38  69/26  44/1  

  احتماالت    
  **  ***  *  سطح پروتئین
  ***  ***  ***  سطح ترئونین

  *  ***  NS   ترئونین×پروتئین 

NS :05/0* درصد؛ 5  احتمالدار در سطحغیرمعنی<P 01/0**؛<P 001/0***؛<P. 

  
  

  له آغازینهای گوشتی در مرحهای ایمنی جوجهو پاسخ) درصدی از وزن زنده(های لنفی وزن نسبی اندامتأثیر سطوح مختلف پروتئین و ترئونین بر  -2جدول 

  تیموس  (%)سطح ترئونین   (%)سطح پروتئین 
بورس 

  فابریسیوس
 طحال

نسبت هتروفیل 
  به لنفوسیت

بادی یتر آنتیت
  )Log 2(نیوکاسل 

  89/3  389/0  122/0  287/0  338/0  91/0  شاهد
  69/1  389/0  092/0  181/0  183/0  64/0   درصد19
  72/0  239/0  246/0  102/0  395/0  52/2  
  80/0  236/0  263/0  107/0  391/0  89/2  
  88/0  254/0  258/0  101/0  361/0  31/2  
  96/0  231/0  266/0  105/0  374/0  49/2  

  15/2  387/0  097/0  193/0  221/0  64/0   درصد35/22
  72/0  283/0  283/0  113/0  374/0  12/3  
  80/0  330/0  297/0  102/0  361/0  95/3  
  88/0  309/0  307/0  101/0  369/0  75/4  
  96/0  312/0  310/0  117/0  377/0  63/3  
       احتماالت        

  ***  NS  NS  ***  ***  سطح پروتئین
  ***  *  NS  ***  ***  سطح ترئونین

  *  *  NS  NS  NS   ترئونین×پروتئین 

NS :05/0* درصد؛ 5  احتمالدار در سطحغیرمعنی<P 001/0***؛<P. 


