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زرده تخممرغ و میزان روی و هموسیستئین سرم خون در مرغان تخمگذار
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 -5استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

janmohammadi@tabrizu.ac.ir

(دریافت مقاله 55/11/14 :پذیرش نهایی)59/2/21 :

چکیده
این مطالعه برای ارزیابی اثرات تجویز اسیدفولیک و متیونین بر محتوای -5متیل تتراهیدروفوالت و عنصر روی زرده تخممرغ و می زان
روی و هموسیستئین سرم خون مرغان تخمگذار لگهورن سویه های-الین  63Wاز سن  02تا  03هفتگی ص ورت ررف

جی رهه ای

آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی بهروش فاکتوریل  4×4با  4سطح متیونین ( 2/40 ،2/60 ،2/05و  2/44درصد جیره) و  4س طح
اسید فولیک ( 02 ،5 ،2و  05میلیررم در کیلوررم جیره) تنظیم شد مکملسازی جیره مرغان تخمگذار با اسید فولیک در سطوح ،5 ،2
 02و  05میلیررم در کیلوررم جیره باعث افزایش معنیدار میزان -5متیل تتراهیدروفوالت زرده تخمم رغ ش د ( )p<2/25همچن ین،
سطح -5متیل تتراهیدروفوالت زرده بهطور معنیداری تح

تاثیر اثر متقابل متیونین و اسیدفولیک جیره قرار ررف

هموسیستئین و عنصر روی سرم خون و عنصر روی زرده با افزایش سطح اسیدفولیک بهطور معنیداری کاهش یاف
جیره بر سطح روی زرده تاثیر نداش

( )p<2/25می زان
 ،ول ی متی ونین

اسید فولیک ( 02 ،5و  05میلیررم در کیلوررم جیره) و متیونین ( 2/40 ،2/60و  2/44درص د

جیره) افزوده شده در جیره مرغهای تخمگذار باعث افزایش محتوای فوالت تخممرغ به شکل -5متیل تتراهیدروفوالت میشود
کلیدواژهها :اسید فولیک ،متیونین ،هموسیستئین ،روی ،تخممرغ
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مقدمه

اسید آمینه هیوسیستئی که یک اسید آمینه گوگرددار

اسید فولیک یکی از مهم تمری
مممیباشممد .نق م

ستار باقری و همکاران

ویتمامی همای گمروه B

اسممت ،از متابولیس م متیممونی ب مهوجممود مممیآیممد .ای م

آن در انتقممال واتممدهای تممککربنممه

اسیدآمینه اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،زیمرا

بهخصوص ساخت پوری هما و پریییمدی هما ( RNAو

افزای

خطر ابتال بمه

 ،)DNAتبدیل برخی از اسیدهای آمینه به هیدیگر مثمل

آترواسکلروزیس ،بییاریهای قلبمی-عروقمی و کماه

سری و گلیسی و ساخت متیونی در نتیجه متیالسمیون

تواناییهای شمناختی مغمز و افسمردگی را بمهدنبمال دارد

از هیوسیسممتئی از اهییممت بممابیی برخمموردار اسممت

( .)Tiemeier et al., 2002ریمتیالسیون هیوسیسمتئی

( .)Bagley et al., 2005روی و اسید پتروئیل گلوتامیک

توسط آنزی متیونی سنتاز صمورت گرفتمه و در نتیجمه

(اسیدفولیک) برای سالمتی تیوانات مورد نیماز هسمتند.

ای واکن  ،هیوسیستئی به متیونی تبمدیل ممیشمود.

در عی تال ،هر دوی ای ممواد مغمذی بمرای سماخت

بنابرای  ،بخشی از متیونی مورد نیاز از ای

ریق تمامی

اسیدهای نوکلئیک بسیار ضروری میباشمند ( Milne et

میشمود ( .)House et al., 2003ریمتیالسمیون اساسماً

 .)al., 1984فمموبتهممای موجممود در مممواد غممذایی

توسط نیاز به گروههای تاوی متیل تنظی میشود .وقتی

بهصورت پلمیگلوتاممات بموده و بایمد گلوتامماتهمای

که مصرف گروههای تاوی متیل مثل متیونی زیاد باشد،

اضممافی بمما فرآینممد مربو ممه جممدا شممده و بممهشممکل

ممییابمد .بنمابرای ،

مونوگلوتاممممات جمممذ

سطح هیوسیستئی پالسیا افزای

نیماز بمه متیالسمیون مجمدد کماه

شممموند (.)Halsted, 1990

هیوسیستئی اتتیابً بیشتر بهسیت ترانسسولروراسیون

دکونژوگاز ( )Deconjugaseروده یک آنزی وابسمته بمه

پمی

ممیرود .اساسماً کنتمرل متابولیسم متیمونی کمار

روی میباشد که بهتمری فاالیمت آن در  pHبرابمر 9/5

پیچیدهای میباشد .بنابرای  ،تقسی بنمدی هیوسیسمتئی

صممورت مممیگیممرد ( .)Halsted, 1990متیممونی سممنتتاز

بی ریمتیالسیون و ترانسسولروراسیون بسمیار پیچیمده

( )MSو بتائی -هیوسیستئی ترانسمرراز ( )BHMTهمر

است .مطالاات توازنی کالسیک بیان میدارنمد کمه ایم

دو ،آنزی متیلترانسرراز وابسته به روی هسمتند و بمرای

توازن با فراهیی گروه متیل تخیی زده میشود ( Mudd

متیالسیون هیوسیستئی و تبدیل آن به متیمونی کماربرد

همای ارزیمابی

دارند ( .)Jing, 2015اتتیال افزای

میزان فوبت تخ -

مرغ در نتیجمه غنمیسمازی جیمره مرغمان تخیگمذار بما
استراده از اسید فولیک سنتزشده ،وجمود دارد .بنمابرای ،

 .)et al., 1975یکی از مه تری شماخ

میزان نیاز به فوبت ،انمدازهگیمری میمزان هیوسیسمتئی
سرم خون میباشد (.)House et al., 2003
اسیدفولیک با روی ترکیب غیرقابل جمذ

تشمکیل

میتوان تخ مرغ را با ای روش بمه یمک منبما عمالی از

داده و باعث دفا روی از دستگاه گوارش میشمود ،ایم

نظمر فموبت تبمدیل کمرد ( ;Sherwood et al., 1993

در تالی است که روی با تبدیل پلیگلوتاممات بمه فمرم

House et al., 2002; Hebert et al., 2005; Hoey et
al., 2009; Tactacan et al., 2010; Dickson et al.,
 .)2010تقریباً  55درصد فموبت تخم ممرغ در زرده آن

اسمید فولیمک

در  pHاسممیدی در ابتممدای روده مهممرهداران مممیشممود

قرار دارد (.)Sherwood et al., 1993

(.)Milne et al., 1984
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منوگلوتامات فوبت باعث افزای

جذ
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هدف از مطالاه تاضر ،بررسی تاثیر اسید فولیمک و

جیره) و  4سطح اسید فولیک ( 11 ،5 ،1و  15میلیگمرم

متیونی افزودنی بر محتموای -5متیمل تتراهیمدروفوبت

در کیلوگرم جیره) آمادهسازی شد ( میزان فوبت جیمره

تخم مممرغ بمهعنمموان یکممی از منمابا غممذایی مهم و در

پایه  1/19میلیگرم در کیلوگرم بود) .تییار شماهد بمرای

دسترس و هیچنی  ،بررسی تاثیر اسید فولیمک افزودنمی

اسید فولیک صرر میلیگمرم در کیلموگرم جیمره و بمرای

بر عوامل دیگمر ممرتبط بما اسمید فولیمک ماننمد روی و

متیونی  1/32درصد جیره میباشد.
اسید فولیک سمنتتیک از نیاینمدگی شمرکت لموهی

هیوسیستئی سرم میباشد.

آلیان در ایران خریداری شد .اس تجاری ای محصمول

مواد و روشها

 CUXAVIT FOLIC ACIDاست که دارای تداقل 55

 512مرغ سرید لگهورن سویه همای-بیم  39-wاز

درصد اسید فولیک در ماده خشک میباشمد .متیمونی از

هرته  21تا  29با جیرههمایی کمه شمامل  4سمطح اسمید

شرکت دگوسای بلژیک تهیه شد.

فولیک (11 ،5 ،1و  15میلیگرم در کیلوگرم جیمره) و 4

آزمایشات شیمیایی :استاندارد -5متیل تتراهیمدروفوبت

سطح متیونی ( 1/42 ،1/32 ،1/25و  1/44درصد جیره)

(شیاره تولیمد ،MO132 :شمیاره ،94752-52-5 :CAS

در یمک

فرمممول  C2OH23N7Na2O6و وزن مولکممولی 513/42

مرغداری صناتی در شهرستان مهاباد انجمام شمد .ممدت

گممرم بممر مممول) بممهصممورت نیممک سممدی -5متیممل

دو هرته برای تطابق با محیط جدید مول کشمید و وزن

تتراهیدروفولیک اسمید بما بمابتری خلموص دسترسمی

متوسط مرغان در شروع  1/35کیلوگرم بود .همر گمروه

 )UV-vis(≥44از شمممرکت سمممیگیا خریمممداری شمممد

آزمایشی شمامل  4تکمرار بمود .ممرغهما بما  19سماعت

( .)Sigma, USAتیممام مممواد شممیییایی و محلممولهممای

و تهویممه مناسممب

 HPLCاز شممرکت مممر آلیممان ()Merck, Germany

بود و بهمدت  7هرتمه تغذیمه شمدند .آزممای

روشممنایی مصممنوعی ،دمممای مطلممو
پرورش یافتند .ارائه آ

و غذا بهصورت کامالً اختیماری

تهیه شد.

بود .همر گمروه آزمایشمی شمامل  4تکمرار بمود .واتمد

اندازهگیرر ورو ت زرده :مراتمل اسمتخراو و تایمی

آزمایشی نیز شامل دو قرس کناره با  4قطاه مرغ بود.

-5متیل تتراهیدروفوبت زرده توسط هاوس و هیکاران

جیره آزمایشی :تیام جیرهها با متیونی در سطوح ،1/25

در سمال  2112گمزارش شمده اسمت ( House et al.,

 1/42 ،1/32و  1/44درصد جیره تنظی و جهمت تمأمی

 .)2002از هر واتد آزمایشمی  2تخم ممرغ بمهصمورت

بهتری سطح موثر متیونی بر افزای

فوبت تخ مرغ بر

اساس نیازهمای یمور تخیگمذار ممورد آزممای

تصادفی انتخا

و سریااً جهت ارزیابی محتوای -5متیل

قمرار

تتراهیدروفوبت زرده بمه آزمایشمگاه جهماد دانشمگاهی

گرفت .جیره آزمایشی بر پایه ذرت و سویا و بر اسماس

استان آذربایجانغربی که مجهز بمه  HPLCبمود ،ارسمال

نیازمندیهای یور تخیگمذار ( )NRC 1554بمهعنموان

شمممد .جداسمممازی و انمممدازهگیمممری مقمممدار -5متیمممل

شد (جدول  .)1جیرههمای آزمایشمی

تتراهیدروفوبت در نیونمههمای زرده تخم ممرغ بامد از

در  4سطح متیونی ( 1/42 ،1/32 ،1/25و  1/44درصمد

جداسممازی در بممافر اسممکوربات ( )pH=7/4در یممک

جیره پایه انتخا
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اتیسرر نیتروژن وارد دستگاه ( HPLCآجگلیینت سمری

کالیبره کرده و با قرار دادن نیونهها بمه مور مسمتقی در

 ،1111تکنولوژی آجگلیینت ،ویلیینگتون ،ایابت متحده

زیر مهپاش ،نیونمه را مسمتقییاً بمه شماله اسمتیل -هموا

آمریکمما) شممد و از سممتون )mm i.d4/9×25 cm( C18

اسمری میکنی و جذ

نور تاصل از بمپهای کاتدی

استراده گردید .با اسمتراده از نمرمافمزار Chemstation

توخالی هر یمک را انمدازهگیمری ممیکنمی  .در صمورت

دیمود

خممارو بممودن غلظممت نیونممههمما از محممدوده خطممی بمما

 21میکرولیتمر مجهمز بمود .یمک

رقیقسازیهای مناسب و تهیه نیونه در محمدوده خطمی

منحنممی اسممتاندارد خممارجی بمما اسممتراده از -5متیممل

را دوباره اندازهگیری کرده و نهایتاً فاکتور رقت را

کنترل صورت گرفت .دستگاه  HPLCبمه ردیما
اسی ( )DADو لمو
تتراهیدروفوبت خال

بمهدسمت آممد و سممس میمزان

جذ

در محاسبات خود وارد میسازی .

فمموبت تخ م مممرغ مممورد ارزیممابی قممرار گرفممت .تیممام

تحلیل آمار دادهها :تحلیل آماری دادهها بما اسمتراده از

آزمممای هممای -5متیممل تتراهیممدروفوبت تخ م مممرغ در

نرمافزار  SASنسخه  5/3و رویه  GLMصورت گرفت.

آزمایشممگاه جهمماد دانشممگاهی اسممتان آذربایجممانغربممی

آزمممای

در قالممب ممرح کممامالً تصممادفی و بممهروش

صورت گرفت.

فاکتوریمممل  4×4و بممما  4سمممطح متیمممونی و  4سمممطح

اندازهگیر هموسیستئین سرم :در روز آخر آزمای

از

اسیدفولیک به مرتله اجرا در آمد .نتایج مربوط بمه روی

و از

و هیوسیستئی سرم در قالب رح کامالً تصمادفی اجمرا

ریق ورید زیر بال  3میلیلیتر خونگیری انجمام شمد و

و مورد مقایسه قرار گرفت .نرمال بودن دادهها با استراده

باد از جدا کردن سرم از سلولهای خمونی و نگمهداری

از آزممممون کلیممموگروف-اسمممییرنوف (Kolmogrov-

در دمای  -41سیلسیوس با اسمتراده

 )Smirnovبررسی گردید .سطح مانی داری  p<1/15در

( Homocysteine

نظر گرفته شد .میمانگی هما بما اسمتراده از آزممون چنمد

هر کمدام از تییارهمای آزمایشمی دو ممرغ انتخما

آنها تا زمان آزمای

از کیت ارزیابی آنزییی هیوسیستئی

 )Enzymatic Assay Kit Manualشرکت بیوسماینس و

دامنهای دانک مقایسه شدند.

دستگاه اسممکتوفوتومتر ممدل  Cecilسماخت انگلسمتان
(شیاره سریال  )71155در ول موو  341 nmخوانمده

یاوتهها

شد.

محتوا -5متیل تتراهیدرووو ت زرده :نتایج آزمایشات

اندازهگیر میزان رو سرم و زرده :از دسمتگاه جمذ

فوبت تخ مرغ نشان داد که تخ مرغ ظرفیت و پتانسیل

اتیی (ممدل  )PG-990سماخت کیممانی PG Istrument

بسیار خوبی برای غنیسازی با فوبت در زمانی که اسید

انگلستان ،مجهز به شاله برای اندازهگیری روی اسمتراده

فولیک جیره افزای

یابد ،دارد .محتوی فوبت تخ مرغ

گردید .ثبت و پردازش دادههمای دسمتگاه بما اسمتراده از

در جدول  2نشان داده شده است .نتمایج نشمان داد کمه

نرمافزار  AAWIN 2.0در محیط ویندوز انجام شد.

مکیلسازی جیمره مرغمان تخیگمذار بما 11 ،5 ،1و 15

برای آنالیز ای فلزات مستقییاً بما محلمول اسمتاندارد
 1/11الی  1میلیگمرم در لیتمر دسمتگاه جمذ
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اتیمی را

میلیگرم در کیلوگرم جیره باعث افزای

مانمیداری در

زرده تخ ممرغ ( ،)p<1/15بمه ترتیمب ،915/73 ،235/5
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 554/15و  977/19میکروگممممرم در  111گممممرم زرده

بودند ،اختالف مانیداری در میزان روی سمرم مشماهده

تخ مرغ شد (جدول  .)2هیچنی متیونی افزودنمی نیمز

نشممد ولممی بمما افممزای

اسممید فولیممک از  11 ،5و 15

باعث بهبود میزان فوبت تخ مرغ در تیام سمطوح شمد

میلیگرم در کیلوگرم جیره روند کاهشی مشاهده گردید.

ولی در بی سطوح ترماوت مانمیداری مشماهده نشمد،

متیممونی جیممره تمماثیر مانممیداری بممر میممزان روی زرده

هیچنی مشاهده شد که فوبت زرده به ور مانمیداری

نداشممت و هیچنممی اثممرات متقابممل بممی متیممونی و

تحت تاثیر اثر متقابل متیونی و اسید فولیک میباشد.

اسممیدفولیک نیممز در میممزان روی زرده مشمماهده نشممد

محتو رو زرده و سرم :میمزان اسمیدفولیک افزودنمی

(جدول .)2

جیره به ور مانیداری در سطوح  11و  15میلیگرم در

محتو هموسیستئین سرم :افمزودن اسمید فولیمک بمر

روی زرده تخم ممرغ شمد

مانمیدار میمزان

کیلوگرم جیره باعث کماه

جیره مرغهای تخیگذار باعمث کماه

(جدول  .)2در مورد روی سرم نیز هیی روند مشماهده

هیوسیستئی سرم خون شد (جدول  .)3با افزودن میزان

اسمید فولیمک جیمره میمزان روی سمرم

اسیدفولیک روند کاهشی در بی تییارها مشاهده گردید.

یافت .در

البتممه ،در بممی سممطوح مختلممی اسممیدفولیک ترمماوت

شد و با افزای

نسبت به تییار شاهد به ور مانیداری کاه

بی تییارهایی که بما اسمید فولیمک مکیملسمازی شمده

مانیداری دیده نشد.
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جدول  -0اجزای خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره پایه
مواد غذایی ()%

جیره 0

جیره 0

جیره 6

جیره 4

ذرت

44/4

44/72

44/91

44/55

کنجاله سویا

31/49

31/44

31/5

31/51

گندم

4/21

4/2

4/15

4/14

صدف کوهی

4 /5

4/5

4/5

4/5

صدف دریایی

4/22

4/21

4/22

4/21

روغ گیاهی

4/35

4/35

4/34

4/34

دی کلسی فسرات

1

1

1

1

پودر استخوان

1 /1

1/1

1/1

1/1

نیک

1/35

1/35

1/35

1/35

مکیل مادنی 1

1/25

1/25

1/25

1/25

مکیل ویتامینه 2

1/25

1/25

1/25

1/25

متیونی

1

1/17

1/14

1/23

لیزی

1/14

1/14

1/14

1/14

(Zn)so4

1/12

1/12

1/12

1/12

کل

111

111

111

111

انرژی متابولیس () kcal/kg

2444

2444

2444

2444

پروتئی ()%

19/1

19/145

19/25

13/24

کلسی ()%

4

4

4

4

فسرر در دسترس ()%

1 /5

1/5

1/5

1/5

سدی ()%

1/19

1/19

1/19

1/19

آرژنی ()%

1/12

1/12

1/121

1/12

بیزی ()%

1/44

1/44

1/44

1/44

ترئونی ()%

1/91

1/91

1/91

1/91

تریمتوفان ()%

1 /2

1/2

1/2

1/2

متیونی ()%

1/25

1/32

1/42

1/44

متیوننی +سیستئی ()%

1/77

1/44

1/55

1/117

فوبت ()mg/kg

1/15

1/15

1/15

1/15

روی () mg/kg

131

131

131

131

 :1مکیل مادنی بهازای هر کیلوگرم از جیره 2/4 :میلیگرم مس 1/34 ،میلیگرم ید 31 ،میلیگرم آه  25/79 ،میلیگمرم منگنمز،
 1/14میلیگرم سلنیوم 25/47 ،میلیگرم روی.
 :2مکیل ویتامینی به ازای هر کیلوگرم از جیره 3521 :واتد ویتامی  55 ،Aمیلیگرم ویتمامی  9/1 ،B1میلمیگمرم ویتمامی ،B2
 49/13میلیگرم نیاسی  3/13 ،میلیگرم پانتوتنیک اسید 1 ،میلیگرم  1/19 ،B6میلیگرم بیموتی  41 ،میلمیگمرم کمولی 1/114 ،
میلیگرم ویتامی  15 ،B12میلیگرم  1111 ،B9واتمد ویتمامی  4/4 ،D3واتمد ویتمامی  44 ،Eمیلمیگمرم ویتمامی  ،K3هیمه
محاسبات بر اساس نیازمندیهای  )1554( NRCارزیابی شده است.
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جدول  -0اثر جیرههای آزمایشی بر -5متیل تتراهیدروفوالت و روی زرده تخممرغ
تیمارهای آزمایشی

فوالت زرده

روی زرده

میکروررم در صد ررم زرده

میلیررم در صد ررم زرده

متیونین
 1/25درصد جیره

473/14b

3/15

 1/32درصد جیره

571/52a

3/23

 1/42درصد جیره

513/12a

3/12

 1/44درصد جیره

573/25a

3/23

SEM

43/12

1/12

اسید فولیک
 1میلیگرم
 5میلیگرم

235/54c
ab

915/ 73

a

3/97

a

3/59

 11میلیگرم

554/ 15b

2/51

b

 15میلیگرم

977/ 19a

c

2/92

SEM

55/12

1/14

اثر اسید فولیک×متیونین
171/ 3g

3/44

451/ 275dfe

3/94

 1( T1اسید فولیک× 1/25متیونی درصد جیره)
 5( T2اسیدفولیک× 1/25متیونی درصد جیره)

cde

 11( T3اسید فولیک× 1/25متیونی درصد جیره)
 15( T4اسیدفولیک×  1/25متیونی درصد جیره)
 1( T5اسیدفولیک× 1/32متیونی درصد جیره)

594

993/ 575abc
g

2/44
2/44

214/ 55

3/95

954.275abc

3/44

 11( T7اسید فولیک× 1/32متیونی درصد جیره)

417/ 5a

3/12

 15( T8اسیدفولیک×  1/32متیونی درصد جیره)

915/ 75cde

2/72

 1( T9اسید فولیک× 1/42متیونی درصد جیره)

211/ 45g

3/9

 5( T10اسیدفولیک× 1/42متیونی درصد جیره)

941/5 57bcd

3/32

 11( T11اسید فولیک× 1/42متیونی درصد جیره)

544/ 925cde

2/45

 15( T12اسیدفولیک×  1/42متیونی درصد جیره)

951/ 125abc

2/95

 1( T13اسید فولیک× 1/44متیونی درصد جیره)

394/ 45f

3/55

 5( T14اسیدفولیک× 1/44متیونی درصد جیره)

979/ 375abc

3/75

 11( T15اسید فولیک× 1/44متیونی درصد جیره)

494/ 475ef

2/45

 15( T16اسیدفولیک×  1/44متیونی درصد جیره)

ab

2/97

 5( T6اسیدفولیک× 1/32متیونی درصد جیره)

SEM

743/ 475
112/2

1/122

 :SEMخطای استاندارد میانگی ها ،در هر ستون اعداد دارای تروف غیرمشابه از نظر آماری اختالف مانیداری دارند (.)p<1/15

11

ستار باقری و همکاران

بررسی اثرات تجویز اسید فولیک و متیونین بر محتوای -5متیل تتراهیدروفوالت و روی زرده تخممرغ...

جدول  -6اثر اسید فولیک بر میزان هموسیستئین و روی سرم
تییارها (اسید فولیک)

هیوسیستئی (میکرومول/لیتر)

روی (میلیگرم/لیتر)

 1میلیگرم

13/ 5a

3/ 4 a

 5میلیگرم

7/ 5b

2/ 4 b

 11میلیگرم

7/ 7b

2/ 5 b

 15میلیگرم

7/ 3b

2/ 3 b

SEM

1/95

1/14

 :SEMخطای استاندارد میانگی ها :ab ،در هر ستون اعداد دارای تروف غیرمشابه از نظر آماری اختالف مانیداری دارند (.)p<1/15

بحث و نتیجهگیر

متیونی و اضافه کردن اسید فولیمک بخم

میممزان هیوسیسممتئی سممرم یممک شمماخ

مه م در

ارزیمابی میمزان فموبت خمون اسمت ( House et al.,

 .)2003هبرت و هیکاران در سال  2115گزارش کردند
که افزای

میزان اسید فولیمک جیمره مرغمان تخیگمذار

بابتر از صرر میلیگرم در کیلوگرم جیره باعمث کماه
مانیدار میزان هیوسیستئی

مربموط بمه

متابولیس فموبت در ممورد اسمیدهای آمینمه گموگرددار
بیشتر فاال شده ،بنابرای تبدیل هیوسیستئی به متیونی
افزای

مییابد و در نتیجه ه نیاز بمه متیمونی کماه

یافته و ه هیوسیستئی که در بدن دارای اثرات مضری
است ،کاه

مییابد.

خون شده اسمت ( Hebert

محتمموی -5متیممل تتراهیممدروفوبت زرده بممه ممور

 .)et al., 2005در مطالاممهای کممه توسممط تاکتاکممان و

مانیداری با مکیلسازی جیره با اسیدفولیک در مقایسه

هیکاران در سال  2111صورت گرفمت ،مشمخ

شمد

با جیرههایی که با اسید فولیک مکیل نشده بود ،افزای

که افمزودن اسمیدفولیک بمه میمزان  4/42میلمیگمرم در

یافت .ای نتایج یافتههای محققان دیگمر راکمه در ممورد

کیلمموگرم جیممره و -5متیممل تتراهیممدروفوبت در سممطح

غنیسازی تخ مرغ گزارشماتی داشمتند ،تأییمد ممیکنمد

 5/15میلیگرم در کیلموگرم جیمره در مقایسمه بما جیمره

( ;Sherwood et al., 1993; House et al., 2002

شاهد با میزان فوبت  1/45میلیگرم در کیلموگرم جیمره

Hebert et al., 2005; Hoey et al., 2009; Tactacan
 .)et al., 2010; Dickson et al., 2010نتایج ای مطالاه

باعث کاه
مکانیس کاه

مانیدار هیوسیسمتئی سمرم شمده اسمت.
هیوسسیسمتئی خمون بما بمابتر رفمت

فوبت جیره ،بمه تماثیر ایم ویتمامی در بازمتیلمهکمردن
هیوسیسمتئی در چرخمه متیالسمیون مربموط ممیشمود.
-5متیل تتراهیدروفوبت بی سلولی گروه متیل خمود را
به هیوسیستئی داده و آن را به متیونی تبمدیل ممیکنمد
( .)Bagley et al., 2005بنابرای با توجه بمه مسمیرهای
بیوشیییایی که اشاره شد ،مشخ
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میشود که با کماه

نشان داد که مکیلسازی جیره با اسید فولیک صمرر،5 ،
 11و  15میلی گرم در کیلوگرم جیره به ور مانمیداری
باعث افزای

فوبت زرده تخ مرغ ( ،)p<1/15بهترتیب

 554/15 ،915/73 ،235/54و  977/19میکروگممممرم در
صد گرم زرده شد (جدول .)2
در مطالاهای که توسط دیکسون و هیکاران در سال
 2111روی مرغان تخیگذار سمویه  39-Wو  54-Wاز
سنی  25تا  24هرتگی در یازده دوره  24روزه صمورت

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

گرفت ،مشخ

دوره  ،11شماره  ،1پیاپی  ،11بهار 1316

شد که بیشتری میزان فوبت تخ ممرغ

در اولی دورههای شروع آزمای

بهدست آممد و نشمان

داد که با بالغ شدن مرغها توانایی آنها در جذ
کاه

فموبت

یافته و ذخیره فوبت در زرده از ریمق مگنموم

و تخیک توسمط پمروتئی همای باندشمونده بما فموبت
کاه

مییابد .لذا ،ای محققمی اعمالم کردنمد بهتمری

غیرقابل جذ

تشکیل داده و باعث دفا روی از دستگاه

گوارش میشود .ای در تالی است کمه روی بما تبمدیل
پلیگلوتامات به فرم منوگلوتامات فوبت باعث افمزای
جممذ

اس مید فولی مک در  pHاس میدی در ابتممدای روده

مهرهداران ممیشمود ( .)Milne et al., 1984تاکتاکمان و
هیکاران در سال  2111یک سیسمت تیملکننمده اسمید

زمان غنیسازی تخ مرغ با فوبت قبمل از شمروع پیمک

فولیک در کل روده مرغان تخیگذار را شناسایی کردنمد

تولیمد و در اوایمل تولیمد ممیباشمد ( Dickson et al.,

( .)Tactacan et al., 2010بابتری جذ

اسید فولیمک

.)2010

زمانی مشاهده شد که روده اسمیدی بموده و  pHتقریبماً

یک تخ مرغ غنیشده با فوبت بما وزن تقریبمی 55

برابر با  9داشت .بیشتری مقدار جذ

گرم دارای  111میکروگرم فوبت بیای میباشمد .ایم

دئودنوم و ژژنوم و کیتری جمذ

مقدار میتواند  97 ،25و  17درصد فوبت مجاز روزانمه

مشاهده شد.

( )RDAبممرای بزرگسممابن ( 411میکروگممرم در روز) و

نتایج مطالاه نشمان داد بما افمزای

اسید فولیمک در

در ایلئموم و سمکوم
اسمید فولیمک و

کودکان ( 151میکروگمرم در روز) و زنمان تاملمه (911

متیونی در جیره یور تخیگذار میزان فوبت تخم ممرغ

کنمد ( Bagley et

که از نوع -5متیل تتراهیدروفوبت بموده و شمکل فامال

میکروگرم در روز) را بهترتیب تأمی

ای ویتامی از نظر بیولوژیکی میباشد ،افمزای

.)al., 2005
در جدول  2مشاهده میشود که اسید فولیمک جیمره

یافتمه و

تخ مرغ را به منبا عالی از ای ویتامی تبدیل میکند.

تاثیر مانیداری بر میمزان روی تخم ممرغ داشمته اسمت،
وریکه با افزای
تخ مرغ کاه

اسمید فولیمک افزودنمی میمزان روی

سپاسگزار

یافته است .در ممورد سمطح روی سمرم

از زتیممات آقایممان مهنممدس قشممالقی و مهنممدس

نیز هیی روند مشاهده میشود و به ور مانمیداری در

نیکخواهی کارشناسان آزمایشگاه جهاد دانشگاهی ارومیه

سطوح افزودهشده اسید فولیمک ،روی سمرم نسمبت بمه

تشکر و قدردانی میشود .نویسندگان اعالم میدارند کمه

تییار شاهد کاه

مییابد .اتتیابً ایم اترماب بمه ایم

خا ر است که افمزای

هیچگونه تضاد منافای ندارند

اسمید فولیمک بما روی ترکیمب

11
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Abstract
This study was performed to evaluate the effects of folic acid (FA) and methionine (Mt)
administration on egg 5-methyltetrahydrofolate (5-MTHF) content, levels of zinc in yolk and
serum and concentration of homocysteine on Hy-line W36 hens from 20 to 26 weeks of age.
The experiment was conducted as a 4×4 factorial arrangement of treatments in randomized
complete design with four levels of Mt (0.25, 0.32, 042, 0.48 mg/kg of diet) and four levels of
FA (0, 5, 10, 15 mg/kg of diet). Fortification of laying hens diets with FA 0, 5, 10 and15 mg/kg
of diet increased 5-MTHF into yolk significantly (p<0.05). 5-MTHF content of egg was also
significantly affected by FA×Mt interaction (p<0.05). FA significantly reduced Zn level of egg
and serum (p<0.05), but Mt did not have any effect on Zn content in egg. Levels of serum
homocysteine were significantly reduced by fortification of diet by FA (p<0.05).Supplementation
of laying poultry diet with FA and Mt could improve the content of yolk 5-MTHF.
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