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چكيده
به منظور بررسي اثرات ویتامینهای  E ،Cو بتائین بر عملكرد ،پاسخ ایمني و فراسنجههای خوني ،آزمایشيي در قالي

ريرك ميام

تصادفي با  6تیمار و  5تكرار و  03قطعه جوجه گوشتي در هر تكرار انجام شد .تیمارهای آزمایشي شامل :شياهد (بيدو افوودنيي ،
اسید اسكوربیك ،ویتامین  ،Eبتائین ،ویتامین  Eبههمراه بتائین و اسید اسكوربیك بههمراه ویتامین  Eو بتائین (افوودني ها به جیره پایه
بودند .در رول آزمایش صفات وز  ،خوراك مصرفي ،افوایش وز  ،ضری

تبدیل غذایي و تلفات انيدازهگیيری شيدند .در سين 05

روزگي جهت بررسي هورمو های  T0و  T4از هر تكرار دو پرنده انتخاب و از هر پرنيده  2میلييلیتير خيو گرفتيه شيد و پي

از

جداسازی سرم با استفاده میتهای مربوره میوا هورمو های فوق اندازهگیری شد .در سن  22روزگي عیار آنتيبادی علیه گلبول قرمو
گوسفند ( SRBCو همچنین ایمنوگلوبولینهای  Gو  Mمورد بررسي قرار گرفت .وز زنده ،خوراك مصرفي و ضری

تبدیل خوراك

در سنین مختلف تحت تأثیر استفاده از افوودنيها قرار نگرفت .تیمار اسید اسكوربیك ،ویتامین  Eو بتائین ماندگاری و شاخص تولیيد
باالتری نسبت به سایر تیمارها داشت .ولي اخت ف آ با گروه شاهد معنيدار نبود و با گروههای تغذیه شده با ویتامین  ،Eبتائین و ویتامین
 Eاخت ف معنيداری داشت ( . p>3/35عیار آنتيبادی علیه گلبيول قرميو گوسيفند و همچنيین ایمنوگلوبيولینهيای  Gو ،Mدرصيد
هماتومریت و هورمو های  T0و  T4نیو تحت تأثیر تیمارهای آزمایشي قرار نگرفت .در نتیجه مكملهای مصرفي هیچ تأثیر معنيداری
بر فامتورهای مربوط به رشد ،فراسنجههای خوني و همچنین ایمني هومورال جوجه های گوشتي نداشت.
کليد واژهها :اسید اسكوربیك ،ویتامین  ،Eبتائین ،عملكرد ،ایمني ،فراسنجههای خوني ،جوجههای گوشتي.
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مقدمه
یکی از اهداف مهم در پرورر

عملکرود ر،ر هاز ر،شتی ل قوقاو متعددز ير،رو
يور،رپ پويريووز از

روفت ك هترای متارارلی در بوداشرت اسرت .مای،ركرا ر

رق،ع بومارزهرا از يویر اررواز ير ور بوهامر هراز

همکرارا در سا  2002هيا دادهدپ میف مکملهراز

امنوت زیستی اسرت ر اررو امتمرا هقصرا در اررواز

ریتامونی ر معدهی در رووسهاز برو پایر ترو ر كنجادر

بوهام هاز امنوت زیسرتی پروآ دیرد ر بومرارز مراد

س،یا در سنون موتلن اثو معنریدارز برو افررزایآ رز

ش،دپ باید مطمئن ب،د ك يو،ر از هظو عملکرود سوسرتم

ررزاه ر خ،را

ایمنی در مد مطل،بی قوار دارهد ر قادر ب دفاع از خر،د

ذریایی ب ير،ر معنریدارز ل رت لرأثوو مریف مکمرل

سوسرتم

ریتامونی قوار روفرت ( .)Maiorka et al., 2002م ققون

ایمنی در این مومل باعث كراهآ للاراو ر خسراراو

در مطادعرر از دیيررو دریافتنرررد كررر مررریف مکمرررل

میش،د .همچنون در راستاز لأمون هواز پورلئون رمعوت

ریترامونی ر معرردهی لررأثووز بررو عملکررود ر پاسرر

رر ب افزایآ كي،رپ م ققرون همر،ارس سرعی ر لرش

سوستم ایمنی ر،ر هاز ر،شتی هدارد ( Khajali et al.,

رافوز در امرو افرزایآ ل،دورداو در ك،لراسلروین زمرا

 .)2006ریتامون Eپ یک ریترامون م لر ،در بوبری برا

ممکن ر با يروف مرداقل هزینر ر كمتروین عر،ار

منيأ رواهی ب،دس ر بواز عملکودهاز ل،دودمءلیپ عصبیپ

راهبی هم،دس ر در ده هاز اخورو ل،رهراو خر،د را بر

ماهوچ از ر ایمنی ضوررز میباشد .این ریتامون با لأثوو

استاادس از افزردهیهراز ذریایی در روروس يور،ر رهرت

بو پويوفت سوسرتم ایمنری از يویر لرأثوو مسرتقوم برو

افزایآ ل،دوداو دهها معط،ف داشت اهرد .ریترامونهرا بر

سل ،هراز ایمنری ر لرأثوو ذورومسرتقوم برو پارامتوهراز

عن،ا رورهی از لوكوباو ددی پوچودسپ ب مقرردار اهرد

دهرردركوینی ر مترراب،دوکی ر همچنررون از يویر افررزایآ

رهت اهجام متاب،دوسم يبوعی برد پ مر،رد هوراز هسرتند.

بوياه خ،ارز ماكورفا ها ر افزایآ ل،دود دهتیبادز سبب

ایرن مر،اد در يبوعت ل،سط موکورارراهوسمها ر رواها

لق،یت سوستم ایمنری مریشر،د .ریترامون  Eدر لعردیل

ساخت می ش،هد ر بعضی از دهها هورز ل،سرط بعضری از

راكنآهراز متاب،دوسرمی اسرود دراشرودرهوک از يویر

راهدارا لکاملیافت ل،دود میش،هد ( McCormiek and

راكنآهاز سوکل ،هاز ر دوپ،كسی هراز منجرو بر ل،دورد

 .)Green, 1994در ينعتپ ریتامونهرا برردر اسررتءنا

پورسررتارلندینهررا ر د،كرر،لوینهررا مرریشرر،د .بنررابواینپ

ل،سرررط فودینررردهاز شررروموایی ر موکوربرری ل،دوررد

ریتررامون  Eل،دوررد پورسررتارشهدین  PGE2را از يویرر

میش،هد .علیرذم اینك ریتامونهرا بر عنرر،ا مرر،اد

متاب،دوسررمهرراز تكررو شرردس كرراهآ مرریدهررد ك ر ایررن

مغررریز موصرررر،خ شررررناخت شرررردساهرررردپ ایررررن

پورستارشهدین یک عامل كاهندس عملکود سوستم ایمنری

م،دکرررر ،هرررراز ددرررری داراز سررراختما شررروموایی

اسرت ( .)Karaca et al., 1999ل قوقرالی برواز مقردار

ذورروميررتو پ راررراین ر هقرررآهررراز فوزی،دررر ،یکی

مصوف ریتامون  Eدر رووس يو،ر اهجام شردس كر هيرا

متنر،ع ر ه ر،س عمرل متارارو مرریباشررند ( Miller,

میدهد ب ي،ر معم ،مقادیوز مدرد  20دريد بوآ از

 .)1991در زمون لأثوو سط،ح موتلرن ریترامونهرا بررو

مقدار ریتامون  Eل،يو شدس NRCپ م،رد اسرتاادس قروار

در مقابل بومارزها میباشرند .كراردیی مطلر،
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میروودپ اما برا ررر،د ل قوقراو اهجرام شردس در مر،رد

رورس هداشت ردی موزا فيار اكسوژ ر دريرد اكسروژ

ریتامون  Eهن،ز از هظو مقدار استاادس از این ریترامون در

اشباع خ ،لاارو معنیدارز در بوخی از هات ها دارهرد

رووسهاز ذیایی يو،ر رهت رسود ب بهتوین رضعوت

( .)Daneshyar et al., 2007لقاضراز برا ز اكسرروژ

پاسر

سوسررتم ایمنرری ابهررام رررر،د دارد ( Tengerdy,

بواز دستياس ر،ار

سربب افرزایآ فيرار برو سوسرتم

 .)1990ریتررامون ( Cاسررود دسررک،ربوک) مرریل،اهررد در

قلبی -عورقی میش،د ك م ققرا ایرن امرو را یکری از

شوایط لنآ رومایی ب ریژس همزما برا لزریر راكسرن

علل سرندرم دسروت مریداهنرد (.)Ivatury et al., 1996

بو اثواو منای هاشی از لنآ رومایی ذلب كند ر م،ررب

هور،ه لغووو در ادي،ز فل،ر موکوربی دسرتياس رر،ار

لق،یت سوستم ایمنی ر دفاعی در ر،ر هاز ر،شتی در

منجو ب افزایآ هزین هاز موب،ط ب اهرو ز ر پرورلئون

شوایط لنآ رومرایی ررودد ( Mc Kee and Harrison,

مصوفی شدس ر در ههایت هواز اكسوژهی پوهدس را افرزایآ

 .)1995ریتامون  Cاز رمل م،ادز است كر اسرتاادس از

میدهد .دیا ل،رر بر ایجراد ادير،ز مناسرب فلر،ر در

د بواز ذلب بو شروایط لرنآ رومرایی در يور،ر مر،رد

دستياس ر،ار

میل،اهد از يوی بهب،د سوستم ایمنری ر

ل،ر ب،دس ر در ایرن زمونر مر،رد مطادعر قروار اسرت.

كاهآ هزین هاز موب،ط بر لرأمون اكسروژ در كراهآ

همچنون ریتامون  Cاز يوی كاهآ رادیکرا هراز دزاد

ع،ار

اكسوژ در ری ل،اهایی كاهآ دسوت را در پوهدرا دارد

تكو شدسپ این ل قو با هدف بورسی اثرواو اهاروادز ر

(1997

al.,

et

 .)Ladmakhiبترررررا ون  3یرررررا

مولبط با دسوت مؤثو باشد .با ل،رر بر مر،ارد

ل،أم ریتامون Cپ ریتامون  Eر بتا ون برو عملکرودپ پاسر

لوزمتولرلوسونپ از فرودرردسهراز فوعری يرنعت قنرد

ایمنی ر فواسنج هراز خر،هی در ر،رر هراز ر،شرتی

میباشد ك ب علت داشتن رورسهاز متول ب عن،ا یرک

اهجام شد.

اسم،دوت ددی عمل میكنرد .ایرن مرادس در كبرد سراخت
میش،د .بتا ون خ،راكی از يوی رووس یا د

دشرامودهی

مواد و روشها

رارد لمام سل ،هاز بد شدس ر در لنظوم فيار اسرمزز

ب منظ،ر بورسی اثواو افزردهیها بو عملکرودپ پاسر

م،ثو است .این امو در شوایط لرنآ رومرایی ر افرزایآ

ایمنی ر فواسنج هاز خر،هی در ر،رر هراز ر،شرتیپ

اسودیت خ( ،ددکاد،زیس) مهم مریباشرد ( Farooqi et

دزمایيی در قادب يوح كرامش لصرادفی برا  6لومرار ر 5

 .)al., 2005م ققا در يومی دیيو با بورسی رراثرت-

لکوار ر  30قطع ر،ر ر،شتی (سر،ی را

 )303در

پییوز ر همبستيی رازهاز خ،هی با يااو مرولبط برا

هو لکوار اهجام شد .لومارهاز مر،رد دزمرایآ شرامل 6

دسوت بوا داشرتند رازهراز خر،هی همریل،اهنرد معورار

رووس ذیا ی مارز مقادیو موتلن ریتامون ب شروح زیرو

مناسبی برواز هيرا داد مساسروت بر دسروت باشرند

ب،د )1 :رووس پای بو اسا

ل،يرو هراز )1991( NRCپ

( .)Closter et al., 2009يی مطادع از دیيو با بورسری

 )2رووس پای  250 +مولریرروم ریترامون  Cبر ازاز هرو

رازهاز خ،هی در لومار شاهد ر دسوت ميراهدس كودهرد

كول،روم رووسپ  )3رووس پای  250 +مولیروم ریتامون E

ك موزا فيار دزاكسودكوبن لارارو معنریدارز در در

ب ازاز هو كول،روم رووسپ  )1رووس پای  150 +مولیرروم
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بتا ون ب ازاز هو كول،روم روروس  )5مولر،ط روروسهراز

ب رووس ذیایی اضاف شدهد .اررزا روروسهرا ر لوكورب

سرر،م ر بهررارمپ  )6مولرر،ط رورروسهرراز درمپ سرر،م ر

شوموایی دهها در ردر  1درردس شدس است.

بهارم .مکملهاز ریتامونی ف،قادیكو از سن  35ررزری
جدول  -1ترکيب و اجزاء متشكله جيرههاي آغازين ،رشد و پاياني (همه اجزاء به درصد)
جيرة آغازین

جيرة رشد

جيرة پایاني

اجزاء متشکله

0 -41

41-82

82-18

ترو

51/50

51/50

51/50

كنجاد س،یا ( 11دريد)

21/50

23/03

13/14

رندم

12/35

9/02

3/10

ر،

0/00

3/00

3/00

پ،در بوبی رواهی

0/34

0/31

3/00

پ،در ماهی

3/00

0/91

0/32

0/00

0/00

4/00

پ،در ی،هج

0/10

0/10

0/10

پ،در استو،ا

1/1

0/00

0/00

پ،در يدف

0/55

1/9

1/63

دز كلسوم فسااو

0/41

1/29

2/26

همک يعام

0/25

0/25

0/25

مکمل

ریتامونی*

0/25

0/25

0/25

مکمل

معدهی**

0/25

0/25

0/25

دز -ا  -متو،هون

0/23

0/06

0/04

دوزین

1/01

0/00

0/00

رمع

100

100

100

سب،

رندم

لوكوباو م اسب شدس
2900

2900

2900

اهو ز قابل

متاب،دوسم***

پورلئون خام (دريد)

21/01

13/35

14/21

كلسوم (دريد)

0/39

0/49

1/19

0/14

0/15

0/69

فوبوخام (دريد)

3/51

3/40

3/93

دوزین (دريد)

1/32

0/91

0/30

دز -ا  -متو،هون (دريد)

0/19

0/35

0/31

سوستون  +متو،هون (دريد)

0/33

0/65

0/51

فساو قابل دستو

(دريد)

* :هر کيلوگرم از مكمل ويتاميني داراي  0999واحد بينالمللي ويتامين  0999 ،Aواحد بينالمللي ويتامين  11 ، D3واحد بينالمللي ويتامين 0، E
ميليگرم ويتامين  1/1 ، K3ميليگرم ويتامين  6/6 ، B1ميليگررم ويترامين  09 ،B2ميلريگررم ويترامين  19 ،B3ميلريگررم ويترامين 0 ،B5
ميليگرم ويتامين  1 ،B6ميليگرم ويتامين  9/910 ،B9ميليگرم ويتامين  ،B12بيوتين  9/1ميليگرم 099 ،ميليگرم کولين کلرايد ميباشد.
** :هر کيلوگرم از مكمل مواد معدني داراي  199ميليگرم منگنز (اکسيد منگنز) 09 ،ميليگرم آهن (سولفات آهن  09 ،)7 H2Oميليگرم روي
(اکسيد روي) 199 ،ميليگرم مس (سولفات مس  1 ،)5 H2Oميليگرم يد (يدات کلسيم) و  9/0ميليگرم سلنيوم (سديم سلنيت) ميباشد.
***( :کيلوکالري به ازاي کيلوگرم)
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در ير ،دزمرایآ يرااو رز پ خر،را مصروفیپ

همال،كویت لعوون رودید .بواز لعورون لوترو پاسر كرل

افزایآ رز پ ضویب لبدیل خ،را ر للااو ب ي،رو

( )IgM + IgGاز رر

هاتيی م،رد بورسی قوار روفت .در پایا دررسپ دريد

 )al., 2005موکورلوترو ( )HIاسرتاادس شرد .در هنيرام

ماهدرارز ر شاخص ل،دورد م اسرب شرد .در سرن 35

قوا ت هم،ه ها دياریتم در مبناز  2عکس دخو رقتی ك

ررزری رهت بورسری ه،رمر ،هراز  T3ر  T1از هرو

در د همارل،لوناسو ،دیدس مریشر،دپ بر عنر،ا عورار

لکوار در پوهدس اهتوا

همارل،لوناسروIsakov et ( ،

رودیدس ر از هو كدام ب موزا 2

پادلنی ثبت رودید .بواز اهدازسروروز  IgMر IgGكر

مولیدوتو خ ،رووز اهجام شد ك پس از رداسازز سوم

ارزا پاس

ایمنی ب  SRBCهستندپ دهتیبادز مقارم ب

با استاادس از كوتهاز ا یزا (م صر ،پويرتاز يرب) ر

موكاپت،الراه )2-Mercaptoethanol( ،كر در مقوقرت

يب دست،ادعملهاز پوينهادز ر ب كمک دستياس ا یرزا

 IgGهستپ رداسازز شد ر با كسو این مقدار از پاسر

ریدر ()stat fax 303 USAپ ه،رم ،هاز یدر لورورزین

كلپ دهتیبرادز مسرا

بر موكاپت،الراه )MES( ،كر

 T1ر  T3اهدازسرووز شد .در سرن  23ررزرری از هرو

معوف  IgMمی باشدپ ب دست دمرد ( Delhanty et al.,

ر  0/6مولریدوترو

 .)1966پس از المرام دررس دزمرایآپ دادسهراز يرااو

لکوار (رامد دزمایآ)  2پوهدس اهتوا

م ل ،س،سپاهسو ،رلبر ،قومرز ر،سراندز (SRBCپ

ل،دودز موب،ط ب هو لومار ب ي،رو هاتيی با اسرتاادس

لهو شدس از مؤسس راكسن ر سومسازز راززپ كرو )

از هرررومافرررزار ( Minitabهسرررو  -13سرررا )2005

ك س بار با سوم فوزی،د ،ز شستي ،دادس شدس ب،دپ از

دادسپودازز ر ل،سط مد دمارز زیو ب ي،رو دزمایآ

يوی ررید با ب پوهدرا لزری رودید 4 .ررز بعد از

فاكت،ریل در قادب يوح كامش لصرادفی مر،رد لجزیر ر

لزری از پوهدرا مزب،ر هم،ه هراز خر ،رمرع دررز

ل لول قوار روفتند .مواهيونهاز مايل از رر

مداقل

شرد .هم،هر هراز خر ،بر مردو  1ررز در شروایط

موبعاو برا اسرتاادس از هرومافرزار  )1990( SASر رر

دزمایيياهی هي دارز شرد ر سروم خر ،رردا رودیرد

 GLMم،رد مقایس قوار روفتند .بواز كاهآ اثو لاارو

(خ ،ب مدو  10دقوق ساهتویاو ،شدس ر سروم رردا

در رز ر،ر هاپ رز شورع دزمایآ بر عنر،ا عامرل

رودید) .ابتدا هم،ه هاز سوم رهت خنءی شد سوسرتم

ك،اریت در هظو روفت شد.

كمپلما ر عدم لداخل د با پرادلن ضرد رلبر ،قومرز

)…xij= μ+δj+Eij+ B(Xijk - X
 = xijمقدار مياهدسشدس

ر،سراند بر مردو  30دقوقر در دمراز  55دررر
ساهتیرواد در ررومخاهر ریاشرت شرد .همچنرون برواز
اهدازسرووز همال،كویت خ ،پ لا در س،م د،د م،یون از
خ ،پو رودیدس ر در خموو همال،كویت قوار دادس شد لا
قسمت اهتهایی د پرو ر مسردرد ررودد .سرپس در درر

 = μمواهيون رامع
 = Eijاثو خطاز دزمایآ
 = δjاثو هو لومار
)… = B(Xijk - Xاثو ك،اریت رز شورع دزمایآ

 10000لا  12000ب مردو  5دقوقر موکورسراهتویاو،
همر،دس ر برا اسرتاادس از خرطكرآ موصر،خپ دريرد
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یافتهها

هوز معنیدار هب،د .بورسی اثواو اسرتاادس از افزردهریهرا

هترای اثرواو مصروف مکمرلهرا برو فواسرنج هراز

هيا میدهد اثو لومارهاز موتلن بو دريد ماهردرارز

عملکودز در ردر  2هيا دادس شدس است .هما ي،ر

ر شاخص ل،دود در كل دررس (ردر  )2معنیدار بر،دس

ك مياهدس میش،د رز بد در سرنون موتلرن ل رت

است (.)p>0/05

لأثوو استاادس از افزردهیها قروار هيوفرت .همچنرون اثرو
مصوفی ر ضویب لبردیل ذریایی

افزردهیها بو خ،را

جدول  -0اثرات تيمارها بر فراسنجههاي عملكردي ،شاخص توليد و درصد ماندگاري در سنين مختلف
شاهد

ویتامين

C

ویتامين E

بتائين

ویتامين E

ویتامين  + Cویتامين E

 +بتائين

 +بتائين

SEM

P-value

رز زهدس (روم)
 4ررزری

130

131

131

130

149

131

0/39

NS

 11ررزری

291

291

293

291

291

292

2/15

NS

 21ررزری

499

431

434

491

491

432

5/01

NS

 23ررزری

1263

1215

1261

1235

1263

1243

3/99

NS

 35ررزری

1324

1314

1331

1391

1364

1361

11/39

NS

 12ررزری

2315

2363

2345

2101

2345

2391

19/05

NS

خ،را مصوفی (روم)
 0-11ررزری

331

312

321

333

351

354

2/31

NS

 0-21ررزری

1051

1060

1021

1125

1094

1065

9/60

NS

 0-23ررزری

1396

1345

1356

1321

1341

1363

11/26

NS

 0-35ررزری

3095

3025

3021

3011

3053

3015

24/21

NS

 0-12ررزری

1325

1325

1351

1356

1396

1101

15/21

NS

ضویب لبدیل ذیایی
 0-11ررزری

1/115

1/121

1/134

1/131

1/161

1/146

0/004

NS

 0-21ررزری

1/251

1/311

1/243

1/365

1/911

1/369

0/013

NS

 0-23ررزری

1/143

1/315

1/593

1/152

1/191

1/513

0/039

NS

 0-35ررزری

1/651

1/623

1/631

1/416

1/666

1/625

0/003

NS

 0-12ررزری

1/321

1/311

1/431

1/499

1/316

1/329

0/013

NS

ab

ab

c

a

دريد ماهدرارز
كل دررس

93/45

91/65

bc

33/32

abc

90/39

34/21

99/15

1/15

*

شاخص ل،دود
كل دررس

231/22a

310/12a

292/29b

245/39b

263/13b

309/01a

* = نشانه معنيداري در سطح ( .)p>9/90عدم درج حروف و يا وجود حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود تفاوت آماري بين تيمارها است (.)p>9/90
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اثواو لومارهاز موتلن بو عوار دهتریبرادز علور رلبر،

ایمن،رل،ب،دونهاز  Mر  Gاثو معنیدار هدارد .اثواو لومارها

قومز ر،سراندز ( )SRBCر ایمن،رل،بر،دونهراز  Mر  Gدر

بو فواسنج هاز خ،هی در ر،ر هاز ر،شرتی در رردر 3

ردر  3ارا شدس است .بورسی هترای هيرا مریدهرد كر

دمدس است .بورسی دريد همال،كویت ر ه،رم ،هراز  T1ر

استاادس از افزردهیهاز موتلن ب ير،ر اهاروادز ر لر،أم برو

 T3هيا داد ك این افزردهیها بو فواسنج هاز تكو شدس اثو

پاس هاز ایمنی عوار دهتیبادز علو رلب ،قومز ر،ساندز ر

معنیدارز هدارهد.

جدول  -0اثرات تيمارها بر فراسنجههاي مربوط به ايمني و فراسنجههاي خوني
SRBC

ایمنوگلوبولين G

ایمنوگلوبولين M

3/10

3/55

1/15

26/11

شاهد +ریتامون

C

4/40

3/29

3/30

32/03

1/021

شاهد +ریتامون

E

4/65

3/11

2/41

31/14

1/156

1/191

شاهد +بتا ون

6/15

2/99

3/92

26/35

5/101

3/253

شاهد +ریتامون  + Eبتا ون

4/24

3/64

3/61

24/10

3/193

3/145

شاهد +ریتامون + Cریتامون + Eبتا ون

4/93

2/96

1/01

32/45

1/131

1/343

SEM

0/21

0/14

0/221

0/33

0/234

0/201

NS

NS

NS

NS

NS

NS

تيمارها

هماتوكریت
(درصد)

شاهد

سطر معنیدارز

T3

T4

نانوگرم در

نانوگرم در

دسي ليتر

دسي ليتر

3/651

3/121
1/341

*= هياه معنیدارز در سطر ( .)p>0/05عدم در مورف ر یا رر،د مورف مياب در هو ست ،هياه عدم رر،د لاارو دمارز بون لومارها است (.)p>0/05

بحث و نتيجهگيری
استاادس از رووس مارز مول،ط مکملهاز ریتامون C

بتا ون بواز رشد هستندپ استاادس از سرط،ح برا لو ایرن
مادس مغیز لأثووز بو يرااو عملکرودز هردارد .هترای

 +ریتامون  + Eبتا ون داراز با لوین دريرد ماهردرارز

استاادس از این لوكوباو بو عملکود ر،ر هاز ر،شرتی

( )99/15بر،دس ر لومرار مرارز ریترامون  + Eبترا ون

ضد ر هقوض ب،دس ر ب شوایط م وطی بستيی دارد .این

كمتوین دريد ماهردرارز ( )34/21را داشرت .برا لوین

افزردهیها عم،ما در شروایط اسرتو

عملکرود بهتروز

شاخص ل،دورد 310/12پ  309/01ر  292/29بر لولورب

هيا میدهند ( .)Meimandipour et al., 2010در این

موب،ط ب رورسهاز ریتامون Cپ ریتامون  + Cریتامون E

ل قورر اسررتاادس از ریتررامون  Eاثررو معنرریدارز بررو

 +بتا ون ر ریتامون  Eب،د .در مطادع پ،رر ر همکرارا

فواسرنج هراز عملکرودز هداشرت .اسرتاادس لر،أم از

در سا 1991پ اسرتاادس از  250مولریرروم در كولر،روم

ریترامونCپ ریترامون  Eر بترا ون سربب بهبر،د دريرد

ریتامون  Cدر رووس لأثوو مءبتی بو رز زهردسپ خر،را

زهدسماهی شدس ر با لومارهاز مرارز بترا ون ر همچنرون

مصوفیپ ضویب لبدیل ذیایی هداشت .همچنونپ استاادس

ریتامون  + Eبتا ون لاارو معنیدارز داشرت كر ایرن

از بترا ون هورز برو يرااو عملکرودز لرأثوو معنریدارز

هتای در شاخص ل،دود هوز مياهدس میشر،د .ددورل ایرن

هيیاشررت ( .)Puron et al., 1994از دهجررایی ك ر

امرروپ د اسررتكرر

مکملهاز معدهی ر ریتامونی مارز مقادیو مر،رد هوراز

دهتریاكسروداهی سربب بهبر،د عملکرود ر پاسر هراز

ریتررامون  Cاز يویرر

خرر،اخ
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ایمن،د ،یک هم،را ر رابست ب سل ،میشر،د .بترا ون

دهتیاكسودا هاز با منيرأ داخلری هظورو ل،كر،فور هراپ

هوز ب عن،ا یک عامل متولدهندس سبب بهب،د سرشمت

رل،لالو ،پ اسود ارریک ر اسود اسک،ربوکپ اردرون خرط

كبد ر اهجام فودیندهاز بو،شوموایی مریررودد .ررزار

دفاعی در مقابل رادیکا هراز دزاد مریباشرند .ميراهدس

شدس است ك استاادس از بتا ون از يویر د

دشرامودهی

شدس است ك در موت،كندرز سرل ،هراز ر،رر هراز

در پوهدراهی ك ب مردو  6سراعت ل رت لراثوو لرنآ

ر،شرتی دبرار سرندرم دسروت سرط،ح رل،لرالو ،پ α

موارلی ( 34دررر سلسرو ) ،قروار داشرتندپ م،ررب

ل،كاور ر  γل،كاور كاهآ مرییابرد ( Cawthorn et

بهب،د يرااو ل،دوردز ر مورزا ماهردرارز در سرن 13

 .)al., 2001همچنرون ذلظرتهراز اسرود اسرک،ربوک ر

ررزری میش،د ( .)Gross, 1988الو،د ،ز دسوت را در

رل،لالو ،كبد ر ری ر،ر هاز پورر یافت در شروایط

)

ادقا كنندس دسوت كاهآ مییابدپ ك این ب معنی استاادس

دسوبهاز ر،هار ،قلبی ر ) دسوبهاز سل،دی هاشی

از دهتریاكسرودا هرا در مقابرل رادیکرا هراز دزاد در

از رادیکا هاز دزاد لقسومبندز كودساهرد كر هقرص در

بافرتهراز كبرد ر ریر اسرت ( Enkvetchakul et al.,

اسرتاادس از اكسروژ برواز لمرامی مر،ارد برا ميرتو

 .)1993بنرابواین لغوورو رضرعوتهراز دهتریاكسروداهی

مریباشرد ( .)Currie, 1999موت،كنردرزهرا بر عنر،ا

ر،ر هاز ر،شتی در ي ،پويوفت دسوت ك از يوی

هووررراسهراز سرل،دیپ مصروفكننردس ايرلی اكسروژ

افزایآ در هياهيوهاز رادیکا هاز دزاد در بافت دسوب

سر مق،در  :ادرن) افرزایآ فيرار خر ،ریر،زپ

میباشند ر مدرد  2دريد از كرل اكسروژ مصروفی در

دیدس ليوص دادس مریشر،دپ اسرتو

فعادوتهاز اكسوداسو،هی دههاپ لبدیل بر رادیکرا هراز

ي ،دسوت هيا میدهد .ب ي،ر كلی بعرد از شرناخت

میش،د .عشرس بو

اثرواو پرا كننردری رادیکرا هراز دزاد برا اسرتاادس از

دزاد س،پو اكسود ر پواكسود هودرر

اكسرودالو ،را در

اینپ در بعضی از شوایط خاخ از رمل هنيرام كمبر،د

ا كارهوتونپ از این مادس بواز مقابل با دسوت بهوس روفتر

اكسروژ پ افرزایآ فعادورت ه،رمر ،هراز لوور وردز ر

شدس است .يی رزارشی اعشم شد ك ریتامون  Cهقرآ

متاب،دوکی ر كاهآ موزا دهتریاكسرودا هراز سرل،دیپ

اساسی در سنتز د،ك،سوتهرا بر ریرژس فار،سروتهرا ر

مورزا ل،دورد رادیکرا هرا بر شردو افرزایآ مرییابرد

ه،لورفولها ك قسمت اعظمی از سوستم ایمنی ر دفاعی

( .)Hassanzadeh et al., 2002ههایتا رادیکا هراز دزاد

بد يو،ر م س،

میش،هدپ داشرت ر بر ایرن لولورب

ر دیيرو تراو فعرا اكسروژ برو اثرو پواكسوداسرو،

م،رررب كرراهآ بيررميووز در دريررد للارراو رلرر

م،دکر ،هراز بوبری م،رر،د در ذيراهاز سرل ،ر

میرودد ( .)Null, 2001در دزمایيی دیيو رزار

اهدامکهاز مهم داخل سل ،بافتهاز موالی بد ماهند

است ك استاادس از مکمل مرارز ریترامون  Eبر مورزا

قلبپ ری پ كبد ر سل ،هراز اهردرللوا عرورقپ سربب

 250مولیروم همواس با  1500رامد بونادمللری ریترامون

لوویب ذياهاز دهها ر هيت مایعاو ب خرار سرل،

 Aدر كول،روم رووسپ سبب لغووواو متراب،دوکی هاشری از

میش،هدپ ك این ررهد در فودیند ایجاد دسوت از اهموت

لنآ رومایی شدس است ك ددول امتمادی د هقآ مءبت

برر سررزایی بوخرر،ردار مرریباشررد .در پوهرردرا پ

دهتیاكسوداهی ریتامون  Eدر ارلباط با رادیکرا هراز دزاد
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ایجادشدس هاشی از لنآ رومرایی اسرت ( Sahin et al.,

بورسی همال،كویت خر ،برون لومارهراز دزمایيری برا

 .)2002هتای بر دسرت دمرردس از لوتررو دهتررریبرررادز

لومار شاهد رر،د هداشت.

علورر دهترری

رلبرر ،قومررز ر،سررراند ()SRBCپ

هدف از ایرن مطادعر پ بورسری لراثوو افزردهریهراز

ایمن،رل،بون  (IgG) Gر ایمن،رلر،بون (IgM) Mپ هيرا

موتلن بو عملکودپ پاس ایمنی ر فواسنج هراز خر،هی

داد بون پوهدرا لغیی شدس با رووس فاقد مکمل ریتامونی

ر،رر هراز ر،شرتی بر،د كر از در يویر كراهآ

ر پوهدرا لغیی شدس با رووسهاز داراز سط،ح موتلن

رادیکا هاز دزاد ر ماظ سشمتی بافتهاز قلب ر كبد

مکمل ریتامونی اختشف معنیدارز رر،د هداشت .هتای

عمل میكنندپ ب،د .ردیپ با ل،ر ب هتای ب دسرت دمردس

مايل از پاس سوستم ایمنیپ برا یافتر هراز مايرل از

از دزمایآ اخووپ استاادس از این افزردهیها برو عملکرودپ

ل قوقاو بوخی م ققون مطاب ر با هتای ب دست دمردس

پاس ایمنی ر فواسنج هاز خ،هی ر،ر هراز ر،شرتی

از دیيررو ل قوقرراو در لضرراد اسررت ( Coelho and

اثو معنیدارز هداشت ك این امو امتما مریل،اهرد بر

Mcnaughhton, 1995; Deyhim and Teeter,

سطر م،رد استاادس از افزردهیهاز میك،ر موب،ط باشرد.

 .)1993همچنررون در بورسرری ه،رمرر ،هرراز لوور ورردز
اختشف معنیدارز بون رورسهاز دزمایيی مياهدس هيد.
افررزایآ همال،كویررت یررک فعادوررت ربواهرری اسررت كر
برر دهبررا هوپ،كسرری ر برر علررت افررزایآ فعادوررت
اریتورپ ،وتون الااق مریافترد .هترای ل قوقراو موتلرن
ماكی از د است ك در ر،رر هراز مبرتش بر دسروت
موزا همال،كویت خ ،افزایآ پودا میكند ( Cueva et

 .)al., 1974در ایررن مطادع ر هرروم اثررو معنرریدارز در

بو این اسا

پوينهاد می رودد ك در ل قوقراو بعردز

سط،ح استاادس از این مکمل ها افزایآ یابد.

سپاسگزاری
در پایا ضمن اعشم عدم ررر،د هرومر،هر لضراد
منافعیپ برو خر،د فرو

مریداهرم از لمرامی همکرارا

عزیزز ك در ارواز این دزمایآ مرا را یرارز هم،دهردپ
خص،يا اسالود م،سسر ل قوقراو علر،م دامری كير،ر
لقدیو ر قدرداهی همایم.
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Abstract
In order to investigate the effects of vitamins C and E and betaine on performance, immune
response and blood parameters of broiler chickens, an experiment was conducted with
completely randomized block design consisting of 6 treatments and 5 replicates with 30 chicks
in each replicate. The groups were assigned to receive the treatment diets as follows: diet with
no feed additive (control); diet supplemented with vitamin C; diet supplemented with vitamin E;
diet supplemented with betaine; diet supplemented with vitamin E and betaine; diet
supplemented with vitamin E, vitamin C and betaine. Body weight, feed intake, body weight
gain, feed conversion ratio and mortality were determined over the course of the experiment. At
35 days of age, two birds per replicate were randomly selected and 2 ml blood sample was
collected to measure plasma concentration of T3 and T4 hormones. IgM and IgG antibody
response to SRBC were also determined at 28 days of age. Body weight, FI and FCR were not
affected by different treatments over the course of the study. Broilers fed diet supplemented with
vitamin C, vitamin E and betaine showed the highest survival percentage and production index
as compared with the other treatments. But it was not significantly different with the control
group. IgM and IgG antibody response to SRBC, hematocrit percentage and plasma
concentration of T3 and T4 also were not affected by different dietary treatments. The results of
this experiment showed that there were no significant differences among the treatments in the
performance, immune response and blood parameters of broiler chicken.
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