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 02/02/49تاریخ: 

 گذارتخمای و اثرات نامطلوب آنها در طیور تغذیهمواد ضد     5شماره: پنجم/

 مقدمه

وجود دارد. اغلب این مواد اجزاء طبیعی ترکیبات  گذارتخمطیور  یهای بقوالت و سایر گیاهان مورد استفاده در تغذیه، دانههای غالتای و سموم گوناگونی در دانهتغذیهترکیبات ضد

شوند. ولی ممکن است اعمال بیش از حد حرارت در وری مواد غذایی غیر فعال میرآهای مختلف گیاه قرار دارند. برخی از این ترکیبات نیز توسط فشیمیایی مختلف هستند که در قسمت

ای دارای تاثیر منفی بر عملکرد طیور و عالوه بر ترکیبات سمی موجود در برخی مواد خوراکی شود. این ترکیبات ضد تغذیهوری مواد غذایی منجر به تشکیل ترکیبات سمی آزمان فر

ی بر اثرات در این بخش مروری مختصر مرغ گردد.ذخیره شده و منجر به آلودگی تخم نیز مرغتخمباشد، و ممکن است برخی از آنها در مرغ تولیدی میهمچنین کیفیت و کمیت تخم

 مرغ تولیدی انجام خواهد شد.ترکیبات ضد مغذی شناخته شده بر کمیت و کیفیت تخم

 

 نیکاربازین

برای باشد و یک ترکیب زیستی فعال می DNCباشد. با نسبت مولی یکسان می (HDP)دی متیل پریمیدین  6و  4هیدروکسی  -2و  (DNC)انیلید بدی نیترو کار 4 و 4نیکاربازین ترکیبی از 

ترکیب پس از جذب  2هر  باشد.قابلیت دسترسی پایینی داشته و برای طیور غیر قابل جذب می HDPبدون  DNC ،باند شود. چرا که به علت طبیعت هیدروفوب آن HDP، بایستی با جذب

های در حال توسعه تواند در زردهشود، بنابراین میجهت دفع از طریق مدفوع به کبد منتقل می DNCکه  شود در حالیها دفع میاز طریق کلیه سریعا HDPشوند. ها، وارد خون میاز روده

 نشان داده شده است.  ساختار شیمیایی نیکاربازیندر زیر  .پیدا کندتجمع 

روز منجر به کاهش قابلیت تفریخ تا  6در طی  ppm 511تا  21گذار، نیکاربازین در سطح کن در طیور تخم به عنوان داروی ضد کوکسیدیوز معرفی گردید ولی 5511نیکاربازین در سال 

 Johnston et al, 2001 , Hughes et)گذاری توسط بسیاری از محققین دیگر نیز گزارش گردیده است . کاهش جوجه درآوری و میزان تخم (Jones et al, 1990)درصد گشت  5به کمتر از 

al, 1991)نیکاربازین بر سیالیت غشاء تاثیر گذاشته و منجر به مخلوط  این مطالعات نیکاربازین به عنوان یک عامل موثر در مهار قابلیت تولید مثلی گونه پرندگان شناسایی گردید. ی. بر پایه

های حاصل از طیور تغذیه شده با مرغدی نیترو کربانیلید در زرده و پوسته تخم 4و  4تند ( دریاف5516و همکاران ) Polin.  (Cannigham, 1977)شود شدن زرده و سفیده با یکدیگر می

 یرسد که نیکاربازین با تغییر سیالیت غشاء وتیلین، محیط نامناسبی را برای توسعهباشد. به نظر میغذایی طیور می ینیکاربازین وجود دارد و میزان آن بسته به سطح این ماده در جیره

های حاوی لکه کاهشی . زرده(Jones et al, 1990)نمایند دار میهایی با زرده لکهمرغهمچنین طیور تغذیه شده با نیکاربازین تولید تخم شود.نماید و منجر به مرگ جنین مین فراهم میجنی



2 
 

یابد ها افزایش میمرغها کاهش یافته، ولیکن میزان آلبومین در این تخمو آهن نیز در این زردهرا در مواد جامد زرده نشان دادند، همچنین ترکیبات زرده نظیر چربی، پروتئین، کلسیم، فسفر 

(Canningham, 1977)شود، که این امر منجر به تجزیه رسد که نیکاربازین منجر به افزایش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز می. به نظر میVLDL  موجود در خون قبل از رسیدن و ذخیره در

طور کلی وتیلیوژن از ه یابد. بکاهش می مرغتخمو همچنین میزان تولید  مرغتخمشود، وزن محسوب می مرغتخمیکی از ترکیبان اصلی زرده  VLDLشود. با توجه به اینکه مرغ میتخم

 باشد،های سرین بر روی فسفوتین میویتیلیوژن، فسفریالسیون باقیمانده . یکی از تغییرات پس ترجمه(Chistmann et al, 1977)پپتیدهای فسفوتین تشکیل شده است لیپووتیلین و پلی

 

 
 ساختار شیمیایی نیکاربازین

 

ترین حامل (. به همین دلیل وتیلوژن مهم, Taborsky 1980سازد )های کلسیم و آهن را فراهم میکند که امکان باند شدن فسفوتین با یونفسفات یک بار منفی را بر روی فسفوتین ایجاد می

 ,Millet et al)شود. ها میهای سرین بر روی فسفوتین مانع جذب وتیلوژن به فویلکول. دفسفریالسیون این باقیمانده(Lopez-Berijes et al, 1981)باشد. می مرغتخمکلسیم و آهن به زرده 

باشد. بنابراین به نظر کیلودالتونی ضروری می 51 یرندهبرای باند شدن کلسیم و آهن و در نهایت ترکیب با گلوژن نیز یهای سرین در وتکه فسفریالسیون باقیمانده بنابراین از آنجائی. (1982

یابد. مینیز کاهش  مرغتخمشود و در نتیجه میزان کلسیم و آهن های مربوطه میرسد نیکاربازین به عنوان یک فسفاتاز عمل کرده و منتهی به جلوگیری از اتصال وتیلوژن به گیرندهمی

یابد. همچنین این امکان وجود دارد که نیکاربازین به عنوان بلوکه کننده کانال کلسیمی عمل درآوری نیز کاهش می بنابراین با توجه به میزان کم کلسیم و آهن برای جنین، میزان جوجه
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غذایی، کاهشی را در  ینیکاربازین در جیره ppm 411تاثیر منفی بگذارد. طیور تغذیه شده با  مرغتخمبر رشد جنین و تولید  مرغتخمکرده و با تخریب گرادیان یونی مورد نیاز برای تشکیل 

ولیکن شود دهد که اگرچه وتیلوژن تولید می. این نتایج نشان می (Bar and Hurwitz, 1971)و هایپرکلسیمی خون نشان دادند   (CaBp)باند شدن کلسیم توسط پروتئین باند کننده کلسیم 

 ,Jones et al) شودمی مرغتخمدار تولید کاهش معنی نیکاربازین منجر به mg/kg 521چندین محقق گزارش کردند که تغذیه شود. نیکاربازین منجر به جلوگیری از باند شدن کلسیم می

1990; Mcloughlin et al, 1957) این مطالعات نشان داد که در طیور تغذیه شده با سطح .ppm 521  پیک دی نیتروکاربانیلید(DNC)  در پالسماmg/ml 5/2 باشد. این محققین عنوان می

رسد فعالیت نیکاربازین به عنوان یونوفر ممکن است در توضیح آسیب به غشاء به نظر می باشد.اثرات منفی نیکاربازین ضروری می پالسما جهت بروز mg/ml 5/2کردند که حداقل سطح 

باشد که در نتیجه منجر به افزایش ، نیکاربازین قادر به ورود به غشاء وتیلوژن میر موثر باشد. به عنوان یک یونوفرداهای لکهتغذیه شده با این ماده و در نتیجه تولید زردهوتیلوژن در طیور 

زرده در نتیجه  Feو  Ca ،Pگزارش نمود که میزان چربی، پروتئین،  5596ر سال د Cannigham نماید.بنابراین نسبت ترکیبات موجود در زرده و سفیده تغییر می ،شودنفوذپذیری غشاء می

یابد، این نتایج یابد. به عالوه میزان پروتئین اوآلبومین و کونالبومین موجود در سفیده نیز کاهش میافزایش می مرغتخمکه میزان این ترکیبات در سفیده  کاهش یافته در حالی NCZتغذیه با 

راتیو در غشاء ژنشود. تغییرات دلوم تشکیل میدیبکه الیه خارجی در اینفان شود. در حالیالیه داخلی غشاء وتیلین در تخمدان تشکیل می باشند.مخلوط شدن زرده و سفیده می تاییدکننده

منجر به  NCZ( گزارش کرد که 5592) Britton گذارد.اء وتیلین تاثیر میدر آلبومین بر غش NCZدهد یک عامل ناشی از شود. این امر نشان میدر الیه داخلی مشاهده می غالبا وتیلین

پروتئین الیه خارجی غشاء  2ها سبب کاهش در مقاومت غشاء وتیلین شده که ناشی از کاهش مرغتخمشود. کهنگی و در نتیجه بروز لکه در زرده می مرغتخمیند کهنگی آتسریع در فر

 ینیکاربازین همچنین بر پیگمنتاسیون پوسته .(kido et al, 1975; Back , 1984)شود می (GPII)( و همچنین تخریب گلیکوپروتئین الیه داخلی غشاء وتیلین Vmo 1Vmo ,2وتیلین )

نیکاربازین بر متابولیسم پورفیرین در . (Sherwood, 1956)گردد. می ppm 91- 11 NCZای در طیور تغذیه شده با های قهوهمرغتخمرنگی پوسته نیز تاثیر داشته و منجر به بی مرغتخم

سفید شدن کامل پوسته  شود.ای به سفید میاز قهوه مرغتخممحتوی پورفیرین رحمی و در نتیجه کاهش رنگ پوسته  یها و رحم تاثیر گذاشته و منجر به کاهش قابل مالحظهاریتروسیت

، گذارتخمغذایی طیور  یروز پس از حذف این ترکیب از جیره 9دهد. ولیکن غذایی رخ می یدر هر کیلوگرم جیزه mg 521روز افزودن نیکاربازین در سطح  3ای رنگ پس از قهوه

 . (Jones et al, 1990)گرددپیگمنتاسیون به سطح اولیه خود برمی

 

 ( Gossypol)گوسیپول 

فرم انانتیومری  2ها، اند. با توجه به چرخش محدود حول پیوند بین حلقهگانه بهم متصل شدهحلقه نفتالین بوده که توسط یک باند یک 2باشد که حاوی رنگ میگوسیپول یک رنگدانه زرد 

 وجود دارد. -از گوسیپول وجود دارد. بنابراین گوسیپول به صورت مخلوطی از انانتیومرهای + و 
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 ساختار گوسیپول 

 ,Boatner)شود ای که اغلب در برگ، ساقه، ریشه و بذر گیاه کتان وجود دارد تولید میدانه وجود دارد. این ماده توسط اجسامی به نام غدد رنگدانهدر مقادیر زیاد در کنجاله پنبه گوسیپول

 در زیر شمایی از ساختار گوسیپول نمایش داده شده است. .(Beradi and Goldblatt, 1980)باشد ، فعالیت این ماده به عنوان حشره کش میملکرد اصلی گوسیپول در گیاه کتان. ع(1948

 
 ساختار گوسیپول

 

باند شده و  مرغتخم، گوسیپول با آهن موجود در زرده گذارتخمسمیت گوسیپول در حیوانات بستگی به سویه حیوان، واریته کتان، سطح و طول دوره استفاده از این ماده دارد. در طیور 

گوسیپول توانایی اتصال با آهن را دارند ولیکن انانتیومرهای + منجر به ایجاد  –اگرچه انانتیومرهای + و  .(Swensen et al, 1942)دهد ای رنگ در سطح زرده را میهای قهوهتشکیل لکه

 2. به عالوه تجمع انانتیومر + در کبد (Lordelo et al, 2007)گردند که ممکن است به دلیل اتصال پایدارتر آنها با آهن موجود در زرده باشد. می مرغتخمای بیشتری در زرده های قهوهلکه

 مثبت و منفی گوسیپول نمایش داده شده استساختار انانتیومرهای گردد. های در حال رشد میباشد که منجر به انتقال بیشتر این انانتیومر به تخمکمی –برابر بیشتر از انانتیومر 
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 انانتیومرهای مثبت و منفی گوسیپول
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دهد که شود که نشان میکه این ترکیب در آلبومین دیده نمی باشد، در حالیحاوی مقادیر زیادی انانتیومرهای گوسیپول می مرغتخمدانه، زرده تغذیه شده با کنجاله پنبه گذارتخمدر طیور 

یابد. های در حال توسعه انتقال مید ساخته شده و سپس به تخمکبباشد که در کو یا پروتئین وتیلوژن می (VLDL)های با چگالی بسیار کم گوسیپول زرده در ارتباط با لیپوپروتئین

(Walzem et al, 1999)تنها زمانی  مرغتخمشود و کاهش اندازه های کوچکتر میمرغتخمدانه منجر به تولید پنبه  یبا کنجاله گذارتخمطیور  یدهد که تغذیه. به عالوه تحقیقات نشان می

شود. عدم تامین تامین نمی مرغتخمگوسیپول انرژی و اسیدهای آمینه مورد نیاز جهت تولید  یغذایی وجود داشته باشند، چرا که با تغذیه یدهد که انانتیومرهای + گوسیپول در جیرهرخ می

های آزاد آمین اسیدهای آمینه واکنش های کربونیل گوسیپول با گروهکه گروه باشد. بطوریناشی از مصرف کمتر مواد مغذی و همچنین تاثیر منفی گوسیپول بر هضم پروتئین می این مواد

رشی نظیر پپسینوژن، پپسین و تریپسین منجر به کاهش قابلیت هضم پروتئین های گواین و همچنین مهار کردن آنزیمزسیلیون آمین آزاد لیپدهد. بنابراین با ترکیب گوسیپول با گروه امی

توان به طور موثری در حذف سمیت گوسیپول استفاده نمود. فراهم نمودن دهد، از این واکنش میبا توجه به اینکه گوسیپول با آهن تشکیل کمپلکس می. (Shama et al, 1978)شود می

 1/1زاد هستند، با افزودن آدرصد گوسیپول  5/1های کنجاله پنبه دانه حاوی توان اثرات مضر گوسیپول را کاهش داد. با توجه به اینکه اغلب واریتهمی هنآگوسیپول آزاد و  5: 5نسبت 

 .(Panigrahi and Morris , 1991)توان سمومیت حاصل از آن را حذف نمود کیلوگرم سولفات آهن در هر تن خوراک می

  

 کونویسین( –گلیکوسیدهای همولتیک )ویسین 

های پایینی دستگاه گوارش به ترتیب به باشد که در اثر تخمیر میکروبی قسمتهای ویسیا میگلوکوسید موجود در لوبیای فاوا، ماش، و سایر گونه -β، پیریمیدین ویسین و کونویسین

 های سمی حاصل از آنها نشان داده شده است.در زیر ویسین و کونویسین و آگلیکون .شوندهای فعال دیویسین و ایزواورامیل هیدرولیز میآگلیکون
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 ویسین و کونویسین و آگلیکون های سمی حاصل از آنها

 

Mudduuli ( گزارش کردند که ویسین موجود در لوبیای فاوا، بر عملکرد تولید مثلی طیور 5595و همکاران )گذارد. در این مطالعه عنوان تولیدی تاثیر میهای مرغتخمو کیفیت  گذارتخم

گردد که این تاثیر ناشی از کاهش میزان نیز می مرغتخمزرده  یاندازه، منجر به کاهش مرغتخمید زرده آوری و همچنین کاهش تولدرگردید که ویسین عالوه بر کاهش باروری و جوجه

های گرانولوزای زرده، در انتقال مقادیر زیادی باشد. با توجه به اینکه سلولها میو یا تخریب تخمک اهای گرانولوزو آسیب به سلول اهای گرانولوزسازهای قابل دسترس برای سلولپیش

 شود.می مرغتخم ینتیجه کاهش اندازهزرده و در  یساز )شامل پروتئین ، چربی و...( مورد نیاز برای تشکیل زرده نقش دارند. بنابراین تخریب آنها منجر به کاهش اندازهاز مواد پیش

به . (Flaih et al , 1998) گرددو افزایش احتمال شکستگی پوسته می مرغتخممنجر به کاهش ضخامت پوسته  گذارتخمویسین با مهار جذب کلسیم و فسفر از موکوس روده باریک طیور 

های خونی موجود در زرده افزایش لکه یکه تعداد و اندازه یابد، در حالیای حاوی گلوکوزیدهای همولتیک کاهش میهبا استفاده از جیره مرغتخمعالوه نسبت وزن زرده به قطر زرده 

و  . این امکان وجود دارد که ویسین(Moran, 1936) باشدباشد که منعکس کننده استحکام غشاء زرده میمی مرغتخمهای کیفیت یابد. نسبت وزن به قطر زرده یکی از شاخصمی

ی ها و یا تغییر ساختار و ترکیب لیپیدها در غشاء زرده منجر به کاهش پایداری و مقاومت غشاء زرده شوند. به عالوه این امر ممکن است ناشکونوویسین با تخریب و دناتوره کردن پروتئین

گردند که در نهایت منتهی به ایجاد می Eها باشد چرا که این ترکیبات منجر به کاهش ویتامین های حاصل از طیور تغذیه شده با این گلوکوسیدمرغتخماز افزایش پراکسیداسیون لیپیدها در 

باشد که منجر های آزاد میدرآوری در طیور تغذیه شده با سطوح باالی گلوکوسیدهای سیانوژنیک نیز ناشی از تولید رادیکالکاهش باروری و جوجه گردد.های خونی در سطح زرده میلکه

های خونی در زرده و همکاران گزارش کردند که استفاده از لوبیای فاوا منجر به افزایش بروز لکه Lessire. (Flohe et al, 1971) شودگ جنین به ویژه در اواسط دوره انکوباسیون میبه مر
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گروه حاوی سطوح  -کنجالله سویا( –ایه ذرت پبر  یغذایی شامل گروه کنترل )جیره یهجیر 1ی با استفاده از گذارتخمدر ابتدای دوره  گذارتخمگردد. در این مطالعه، طیور می مرغتخم

 Marcelتغذیه شدند. در این تحقیق   Divineو  Marcelهای مختلف گروه با نسبت 2و  (Divine)گروه حاوی سطوح پایین ویسین و کونویسین  ،(Marcel)باالی ویسین و کونویسین 

 ارائه شده است. 5بودند. نتایج این تحقیق در جدول  Divine( در مقایسه با 215در برابر  2429برابر کونویسین ) 52( و 495در برابر  3429برابر ویسین ) 9حاوی 

 

 مرغتخمو کیفیت  گذارتخم: عملکرد طیور 5جدول 

 Marcel پایه جیره های آزمایشی
Marcel 2

3 Divine 1
3 Marcel 1

3 Divine  2
3 Divine 

 95/56 94/59  21/56 56/59 52/56 یگذارتخمنرخ 

 6/531 6/536 9/534 1/531 9/531 مرغتخمتعداد 

  b  34/14 c  34/16 b  31/16 b  51/19 a 62/16 مرغتخممیانگین وزن 

  b  9969 c  9549 b  9559 b  9392 a 9593 مرغی تخمتوده

  521/5  531/5 555/5  529/5 993/5 ضریب تبدیل غذایی

  c  3/96 ab  6/96 a  5/93 b  5/92 bc 6/91 واحد هاو

  ab  954/5 b  559/5 b  536/5 b  163/2 a 595/5 تعداد لکه های خونی 

 b  41/39 ab  13/35 a  94/39 b 99/39 b 54/39 مرغتخمپوسته 

 

 اسیدهای چرب سیکلوپروپانوئید

 باشند.والیک میلما اسید استرکولیک و اسید اسید چرب 2جدا شدند و شامل  sterculia foetidaاسیدهای چرب محتوی حلقه سیکلوپروپن می باشند که اولین بار از روغن  ،این ترکیبات

 استر کولیک در زیر نشان داده شده است.مالوالیک و ساختار 
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 ساختار شیمیایی اسیدهای چرب سیکلوپروپانوئید

 

 در زیر واکنش انجام شده به تصویر کشیده شده است. دهد.حلقه سیکلوپروپن به شدت فعال بوده و به سرعت با گروه تیول و دیگر ترکیبات سولفور واکنش می

 

3

2 2 2

| | | | | |
CH SH

| | | |

3 3

CH CH CH

C C C C C C

CH S H H S CH

      

 

 

 

دانه نیز وجود دارند. این ترکیبات پس از فرایند استخراج باشند که در سطوح باال در گیاه پنبهاسیدهای چرب سیکلوپروپانوئید، یکی از ترکیبات سمی موجود در بذر برخی گیاهان می

 باشد.رصد کنجاله مید 15/1شوند و سطح آنها بسته به میزان روغن استخراجی در حدود روغن در کنجاله پنبه دانه یافت می

 ,Evans et al)یابد که میزان اسید اولئیک کاهش می حاصل از طیور تغذیه شده با اسیدهای سیکلوپروپانوئید افزایش یافته، در حالی مرغتخممحتوی اسید استئاریک موجود در چربی زرده 

. این تغییر ناشی از سنتز گلیسیریدهایی با نقطه ذوب (Evans et al, 1961). این تغییرات اغلب در ارتباط با بخش تری گلیسیرید بوده و تنها تاثیر اندکی بر بخش فسفولیپیدی دارد (1963

باشد. می مرغتخمبه رنگ صورتی در زمان نگهداری  مرغتخم، تغییر رنگ سفیده هاحاوی سیکلوپروپانوئید یبا جیره گذارتخمیکی دیگر از اثرات تغذیه طیور  باالتر در بدن می باشد.

 –در نتیجه تشکیل کمپلکس پروتئین  مرغتخمرسد تغییر رنگ سفیده . به نظر می(Deutschman et al, 1964)شود میزان این ناهنجاری با افزایش زمان و درجه حرارت نگهداری بیشتر می
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همراه است که طی  مرغتخم، با تغییر رنگ زرده ایجاد زرده صورتی رنگ. (Azari and Feeey, 1961)باشد از انتشار آهن از غشاء وتیلین و ترکیب آن با کونالبومین میآهن باشد که ناشی 

و  مرغتخمیعنی اوآلبومین، کونالبومین و لیزوزیوم به زرده  مرغتخمده های سفیاین فرایند به دلیل مهاجرت پروتئین احتماال شود.نارنجی یا زرد پر رنگ تبدیل می –آن زرده به قهوه ای 

انتقال  نماید.نیز از زرده به سفیده مهاجرت می Liventin. به عالوه لیپوپرتئین (Kemmerer et al , 1961)باشد های کاروتنوئیدی زرده میکونالبومین به رنگدانه –اضافه شدن رنگ آهن 

زرده، میزان  pH. در نتیجه به علت افزایش باشدهمراه میسفیده و زرده  pHطریق غشاء وتیلین همراه با انتقال آب از سفیده به زرده و در نتیجه تغییر در تعادل  ها ازآهن و پروتئین

گزارش نمودند که اسیدهای سیکلومر پروپانوئید در زرده ممکن است یک تاثیر فعال کنندگی سطحی را نشان  5515در سال  Vickeryو  Shenstone یابد.می نفوذپذیری وتیلین افزایش

ها نیز ارتباط نزدیکی ها که با لیپیدهای سولفیدریل پروتئین( نیز عنوان کرد که واکنش سیکلوپروپن با گروه5564) kircherباشد و دهند که مسئول انتقال مواد از طریق غشاء وتیلین می

به  ها منجرهای موجود در سفیده )شامل لیزوزیم ، اوآلبومین و کونالبومین( به زرده سیکلو پروپنعالوه بر انتقال پروتئین شود.دارند منجر به ایجاد فعالیت فیزیولوژیکی این ترکیبات می

برابر بیشتر از  9های حاوی سیکلوپروپن مرغتخمشوند. برای مثال، غلظت اسید گلوتامیک در سفیده در زرده به سفیده میپروتئینی به ویژه اسیدهای آمینه از انتقال ترکیبات نیتروژنی غیر

 .(Shenstone and vckery , 1951)باشد طبیعی می مرغتخمسفیده 

 

 مرغتخمچرب سیکلوپروپانوئید بر مکانیسم عمل اسیدهای 

Shenstone  وVickery  میکرو گرم در هر گرم در مقایسه با میزان  9ها منجر به افزایش غلظت آهن موجود در سفیده به باالتر از که دریافت سیکلوپروپن ندگزارش نمود 5515در سال

دهند های درونی زرده نشان میو در مرز الیه رغمتخمها تاثیر خود را از طریق تغییر در ساختار زرده رسد که سیکلوپروپنبه نظر می شود.های عادی می مرغتخممیکروگرم بر گرم در  2/1

های تغییر نفوذپذیری غشاء زرده افزایش ذخیره اسیداستئاریک در مقایسه با اسیداولئیک شوند. یکی از راهو ثابت شده است که این ترکیبات با مقادیر قابل توجهی از لیپیدهای زرده باند می

 .(Shenstone and vickery , 1959)شود ها منجر به تغییر ساختار غشاء و در نهایت افزایش نفوذپذیری آن میا گروه سولفیدریل پروتئینباشد که به همراه ترکیب سیکلوپروپن بمی

 

 سیناپین

، بذر خردل سیاه در کنجاله کانوال، بذر منداب شود. این ترکیبباشد که با نام اسید سیناپیک نیز شناخته میدی متوکسی سینامیک اسید می 1و  3هیدروکسی  -4سیناپین یک استرکولین و 

 شودهای داخلی روده تجزیه و هیدرولیز شده و به کولین و اسید سیناپیک تبدیل میسیناپین در قسمت خلفی دستگاه گوارش توسط باکتری .(Lacki and Duvnjak , 1996)شود یافت می

(Qiac and Classen , 2003). 
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 ساختار سیناپین

 

شود، به عالوه هرچه میزان سیناپین تغذیه شده با این ماده می گذارتخمهای تولید شده توسط طیور مرغتخمافزایش سطح سیناپین جیره ای منجر به افزایش محتوی تری متیل آمین در 

تولید تری متیل آمین توسط  .(Goh et al, 1979)یابد کاهش می مرغمتخغذایی افزایش یابد مدت زمان سپری شده جهت ایجاد حداکثر سطح تری متیل آمین در  یموجود در جیره

شود ای میقهوه گذارتخمهای های با بوی ماهی به ویژه در مرغمرغتخممنجر به ایجاد  مرغتخموجود تری متیل آمین در شود. ای و با استفاده از دآمیناز باکتریایی ایجاد میهای رودهباکتری

(Hobson et al, 1975). 
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 تولید تری متیل آمین از کولین

 

ای ابتدا بایستی باند استر بین کولین و اسید سیناپیک را قبل از اینکه های رودهباشد. باکتریفرم غالب کولین برای تشکیل تری متیل آمین در کنجاله کانوال و یا بذر منداب، سیناپین می 

رسد که این تاخیر در جذب و به نظر می( Qiac and Classen , 2003)دهد . هیدرولیز در قسمت انتهایی دستگاه گوارش رخ می(Goh et al, 1979)هیدرولیز نمایند  ،کولین جذب شود

در ارتباط با افزایش سطح تری متیل آمین  مرغتخمبوی ماهی در  .(Goh et al, 1979)شود کولین منجر به قابل دسترس ساختن کولین حاصله از سیناپین برای تشکیل تری متیل آمین می

(TMA)  غذایی هم با افزایش سطح  یباشد. جیرهمی مرغتخمبه ویژه در زردهTMA ای و هم با ایجاد پیش سازها برای تشکیل جیرهTMA  توسط میکروفلورای دستگاه گوارش و یا تولید

ای موثر برای تشکیل تری متیل آمین باکتریایی کولین و سیناپین از عوامل تغذیه ،ینئبتا شوند.ها میمرغتخمجاد این مشکل در های تری متیل آمین اکسیداز درون زادی منجر به ایمهارکننده

 مرغتخمباشند که در نهایت منجر به ذخیره مقادیر باالی این ماده در ای دارای فعالیت پایین تر متیل آمین اکسیداز درون زاد میقهوه گذارتخمبه عالوه طیور  .(Goh et al, 1979)می باشند 

باعث تبدیل  3FMOو سایر سوبستراهای نوکلوئیک توسط  TMAباشد، اکسیداسیون می TMAOبه  TMA، آنزیم مسئول برای اکسیداسیون 3FMOآنزیم  شود.و ایجاد بوی نامطبوع آن می

در چندین بافت طیور وجود  FMO3آنزیم  .(Cashman et al, 2000)کند را فراهم می کلیویهایت امکان حذف آنها از چرخه توسط سیستم شدن آنها به محصوالت قطبی شده که در ن

ای قهوه گذارتخمگزارش کردند که در چندین سویه از طیور  2111و همکاران در سال  Honkatukia et al, 2005. Honkatukia)(شود دارد، ولیکن باالترین غلظت آن در کبد یافت می

3FMO  دچار جهش شده است. طیوری با این جهش، در اکسید کردن سوبسترای تری متیل آمین دارای بوی نامطبوع بهTMAO باشند. بنابراین توان میافاقد بو نTMA  انباشته شده و در

یکلین به جیره غذایی منجر به کاهش اهایی نظیر نئومایسین و تتراسافزودن آنتی بیوتیک شود.می مرغتخمشود و منجر به ایجاد بوی نامطبوع در وسعه ذخیره میهای در حال تفولیکول

 .(Zentek and Kamphues , 2002)نقش دارند  TMAهای گرم مثبت دستگاه گوارش در تولید دهد که باکتریشود. این نتایج نشان میهایی با بوی ماهی میمرغتخمتولید 
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 گلوکوسینوالت

شود. باشد که حاوی سولفور و نیتروژن بوده و از گلوکز و یک اسیدآمینه مشتق میهای ترکیبات آلی میشود از ردهنیز شناخته می (Thioglucosides)گلوکوسینوالت که با نام تیوگلوکوسید 

 گلوکز و از طریق اتم نیتروژن به گروه سولفات متصل شده است.کربن مرکزی بوده که از طریق گروه سولفور به یک گروه تیوهر گلوکوسینوالت حاوی یک اتم 

 
 ساختمان گلوکوسینوالت

 

ترین . مهم(Hickling , 2001)شود گرم یافت میمول در هر میلی 31ای است که در کنجاله کانوال و همچنین بذر منداب در مقادیر کمتر از گلوکوسینوالت یکی از فاکتورهای ضد تغذیه

 ,Bell and Belzik)شود به گوئترین تبدیل می (myrosinase)شود چرا که توسط آنزیم مایروزیناز نامیده می (Progoitrin)گلوکوسینوالت موجود در کنجاله کانوال و بذر منداب پروگوئترین 

 Bell and 1965) شودسولفات و گلوکز میپنتیل ایزوتیوسیانات( و همچنین بی  4و  بوتیل -3ت و تبدیل آن به ایزوتیوسیانات )به ویژه میروزیناز منجر به شکستن گلوکوسینوال .(1965

Belzik,) های دستگاه میروزیناز همچنین توسط باکتریتوانند با هم ترکیب شوند. میبذرها اند ولیکن در زمان فرآوری قرار گرفته هاهای مختلف بذرمیروزیناز و گلوکوسینوالت در بخش

 .(Oginsky et al, 1965) شودگوارش نیز تولید می
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 تاثیر میروزیناز بر گلوکوسینوالت

 

منداب دارای سطوح پایین گلوکوسینوالت،  ینجالهک( گزارش کردند که 5593و همکاران ) Pearson .(Goh et al , 1985)شود می TMAOبه  TMAگوئترین منجر به مهار اکسیداسیون 

کاهش  %99های دارای سطوح باالی گلوکوسینوالت فعالیت این آنزیم را به میزان شود ولیکن واریتهدرصد می 34منجر به کاهش فعالیت بیولوژیکی تری متیل آمین اکسیداز کبدی به میزان 

 .(Fenwick et al, 1981)شود. منجر به کاهش اکسیداسیون تری متیل آمین می 3FMOل آنزیم برای جایگاه فعا TMAبوسیله رقابت با گوئترین دهند. می
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 در نتیجه گلوکوسینوالت مرغتخمایجاد بوی نامطبوی در 

 

و همکاران  Kawaki-shiدهد. فیزیولوژیک واکنش می pH، ایزوتیوسیانات به علت طبیعت و خاصیت الکتروفیلیک، با ترکیبات نوکلئوفیلیک در مرغتخمعالوه بر ذخیره تری متیل آمین در 

، لی باقیمانده تیروزین واکنش دادهتواند با گروه اپسیلون آمین لیزین و گروه فنومی (ITC)دهد، به عالوه ایزوتیوسیانات گزارش کردند که ایزوتیوسیانات با پروتئین ها واکنش می (5592)

( گزارش کردند که استفاده از مقادیر باالی گلوکوسینوالت در جیره غذایی طیور، منجر 5596) Leungو  Marchهمچنین  گردد.می مرغتخمفیده بنابراین منجر به کاهش کیفیت پروتئین س
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را که مرتبط دانستند چ مرغتخمجود در این محققان این عارضه را به محتوی پایین ید مو .شودهای حاصل از این طیور میمرغتخمشده از  خهای تفریبه بزرگ شدن غده تیروئید جوجه

 شود.، منجر به کاهش غلظت ید موجود در جریان خون مادری میسینوالت و تولید محصوالت گواترزاتجزیه گلوکو

 

 مرغتخمر ایجاد بوی نامطبوع در سایر فاکتورهای موثر ب

دهد. بنابراین تری متیل آمین اکسیداز تشکیل می –هایی با بوی ماهی )نامطبوع( شود. تانن نیز کمپلکس تانن مرغتخمتواند منجر به ایجاد برخی ترکیبات فنولیک دیگر نظیر تانن نیز می

با نون یهای هیدروژن و یا توسط مکانیسم اکسیداسیون به کها توسط مکانیسم باند شدن با گروهتانن شود.اکسید می TMAبه محصوالت فاقد بو و محلول در آب  TMAمانع تبدیل 

گرم تری متیل میلی 5های با بوی نامطبوع در غلظت های کمتر از مرغتخمسازند. بطور کلی تولید شوند و این آنزیم را غیر فعال میهای فعال آنزیم تری متیل آمین اکسیداز باند میگروه

   .(Butler et al, 1982)گردد ایجاد می مرغتخم هر گرم آمین در

 

 آفالتوکسین

ترین گروه کنند. از میان آنها آفالتوکسین گستردهرشد می هاباشند که بصورت طبیعی در غالت و دیگر بذرها میهای ثانویه تولید شده توسط قارچها، متابولیتمایکوتوکسین

مایکوتوکسین ها دارای اثرات  .(Kurtzman et al, 1987) شودتولید می های آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس پارازتیکوس و آسپرژیلوس نامینوسباشد که توسط گونهها میمایکوتوکسین

و  B1باشد. آفالتوکسین و کاهش کیفیت پوسته می مرغتخمها افزایش شکنندگی پوسته ترین اثرات منفی مایکوتوکسینباشد. از مهمتولیدی می مرغتخمنامطلوبی بر کیفیت و کمیت 

منجر به کاهش وزن پوسته  mg/kg 1/2در سطح  B1که آفالتوکسین  بطوری ،باشندهای موثر بر کیفیت پوسته میترین مایکوتوکسینمهم (Cyclopazonic acidاسید ) سیکلوپیازونیک

م پوسته تاثیر دارند. به عالوه آفالتوکسین ها با کاهش محتوی کلسیم و فسفر در گردش خون طیور و کاهش محتوی کلسیم پوسته بر کاهش وزن و استحکاشود. افالتوکسینمی مرغتخم

B1  باشد، بنابراین کمبود این عنصر باعث هیدراز میمورد نیاز جهت آنزیم کربنیک این که روی عنصر کبد می شود. از آنجائیدر منجر به بروز جراحات کبدی و در نتیجه کاهش سطح روی

 . (Joose, 1983)شود. ته میکربنات مورد نیاز برای تشکیل پوسکاهش غلظت نمکهای بی
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 مکانیسم فعالیت آنزیم کربنیک اینهیدراز

 

شود، در نتیجه میزان ، ترشح سدیم و پتاسیم و افزایش ترشح کلسیم میدر طیور، کاهش نرخ جریان کلیوی کبدی Dدر جیره غذایی منجر به تخلیه ویتامین  B1همچنین وجود آفالتوکسین 

یابد که در نهایت منجر به کاهش ذخیره کلسیم مورد ، میزان سنتز هورمون پاراتورمون درون زاد نیز کاهش میDکلسیم پالسما به شدت کاهش یافته ولیکن با توجه به تغییر سطح ویتامین 

  .(Glahn et al, 1991)شود نیاز برای تولید پوسته می

 



18 
 

 
 خم مرغتها بر کاهش ضخامت و استحکام پوسته مایکوتوکسین اثرات متابولیکی

 

ها و لیپیدها در کبد شود. که ناشی از دخالت بر متابولیسم پروتئینو کاهش اندازه زرده می مرغتخمها بر کیفیت پوسته، این ترکیبات منجر به کاهش تولید وتوکسینکایمعالوه بر تاثیر منفی 

شود. با توجه به اینکه پروتئین و لیپید ترکیبات اصلی های در حال توسعه میآفالتوکسین موجب ذخیره چربی در کبد و در نتیجه اختالل در انتقال چربی به فولیکولکه  باشد. بطوریمی

تر ها پر رنگهای حاصل از طیور تغذیه شده با آفالتوکسینمرغتخمدر  رنگ زرده نیز. (Vieira, 1995)شوند ها منجر به کاهش اندازه زرده میباشد، بنابراین مایکوتوکسینمی مرغتخمزرده 

های پر رنگتری را گزارش کردند. رنگ زرده مرتبط با دخالت زرده ،در هر کیلوگرم غذا B1میکروگرم آفالتوکسین  51های حاوی ( با استفاده از جیره5591و همکاران ) Huffباشد. می

منجر به تغلیظ  جه وجود آفالتوکسین نیز احتماالها در نتیمرغتخمزرده  یباشد. همچنین کاهش اندازه( و ذخیره کاروتنوئیدها در زرده می,Vieira 5551آفالتوکسین در متابولیسم لیپید )

، افزایش یافته مرغتخمی سفیده ، اندازهها در جیره غذاییمایکوتوکسیندر زمان وجود . (Siloto et al, 2011)گردد می مرغتخمپر رنگ تر شدن زرده  کاروتنوئیدها در زرده و در نهایت

توان کمک بسیاری به کمیت و کیفیت تولید گذار میی مرغان تخمبنابراین کنترل آنها در جیره .(Siloto et al, 2011) کندحتی با کاهش اندازه زرده تغییر نمی مرغتخمبنابراین وزن و اندازه 

 مرغ داشته باشد. تخم

 حمیدرضا همتی متین

شرکت پیشگامان سپند گستربخش علمی   


