گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

تجاری هــم اکنون نیز بــا حداکثر ظرفیت

هســتند .از طرفی کاربــرد منابع خوراکی با

نونــد و هیئت تحریریة پیک مهر ،با توجه به

کیفیت باال نیز به دلیل وجود محدودیتهای

اهمیت چشمگیر خوراک در رابطه با سالمت

اقتصادی در بســیاری از مــوارد امکانپذیر

دامهــای پرورشــی و افراد انســانی مصرف

نیســت .بنابراین ،تنهــا رویکــرد اصولی و

کنندة محصــوالت دامی ،و افزایش بهرهوری

بسمه تعالی

باقیمانده ،افزایش قابلیت هضم و بهرهگیری

اقتصادی واحدهای تولیدی ،این شــماره از

طی دهههــای اخیر همزمان با بهبود ژنی

کامل از منابــع خوراکی موجود اســت .در

فصلنامه را عمدتــاً به ارائة مطالبی مرتبط با

سویههای تجاری ماکیان پرورشی و افزایش

این راســتا کاربرد افزودنیهای خوراکی در

نگهدارندههــای خوراک اختصــاص دادهاند؛

چشمگیر سرعت رشد آنها ،بروز ناهنجاریهای

خوراک مصرفی حیوانات اهلی با هدف بهبود

و در نســخههای بعدی نیز انشااهلل اطالعاتی

متابولیک و گوارشی نیز افزایش یافته است؛

عملکرد و افزایش کیفیــت خوراک ،از اوایل

جامع در ارتباط با افزودنیهای خوراکی ارائه

و به نظر میرســد که بهبود بیشتر ژنتیکی

دهة  90میالدی بهشکل برجسته مورد توجه

خواهد شــد .در پایان ،ضمن سپاس از توجه

بدون شــک با بروز اختالالت مذکور همراه

قرار گرفته اســت .کاربرد انواع افزودنیهای

شــما مخاطبان عزیز و همراهان همیشگی

خواهد بود .راهکارهای تغذیهای یا به عبارتی

خوراکــی عالوه بر افزایش ماندگاری و ارزش

مهرگان نوند ،به نسخههای قبلی پیک مهر،

بهبــود کیفیــت خــوراک و خوراکدهی از

تغذیهای خوراک ،در حفظ منابع زیســتی و

خواهشــمندیم ما را از نظرات ،پیشنهادات و

ابزارهایی هستند؛ که در این شرایط بهمنظور

ارتقا سالمت افراد انسانی نیز تأثیرگذار خواهد

انتقادات ارزشــمند خود در راستای هر چه

بهبود عملکرد و ادامة روند روبهرشد گلههای

بود .برای مثال ،برخی از افزودنیهای خوراکی

بهتر شــدن نســخ آتی این فصلنامه محروم

تجاری ماکیان مطرح میباشند .بهطور کلی

از رشد عوامل بیماریزا و تولید متابولیتهای

نفرمایید.

این راهکارهــا را میتوان در دو زیر مجموعة

آنهــا از جمله ســموم قارچــی در خوراک

افزایــش مصرف خــوراک و بهبــود قابلیت

جلوگیری میکننــد؛ و برخی دیگر از جمله

هضم مواد خوراکی طبقهبندی کرد .افزایش

آنزیم فیتاز عالوه بر بهبــود ارزش تغذیهای

مقدار مصرف خوراک ظاهرا ً مقدور و منطقی

خوراک و افزایش فراهمی زیستی مواد مغذی

نیست؛ زیرا عالوه بر در نظر داشتن مالحظات

در خوراک میزان دفع عوامل آسیبرسان به

اقتصادی ،به نظر میرســد که ســویههای

محیط زیست را در مدفوع پرندگان و دامهای

نشریه داخلی شرکت مهرگان نوند
هیئت تحریریه :
• دکتر اوستا صدرزاده  :متخصص بیماریهای طیور

• دکتر آریا رضایی فر  :بورد تخصصی بیماریهای طیور ،دانشکدة دامپزشکی

دانشگاه تهران

• دکتر محمد سلطانی  :بورد تخصصی بیماریهای طیور ،دانشکدة دامپزشکی

دانشگاه تهران

• دکتر توحید طلوعی  :بورد تخصصی بیماریهای طیور ،دانشکدة دامپزشکی

دانشگاه تهران

• مهندس علیرضا لطفی ابرده  :کارشناس ارشد علوم دامی  .دانشکاه مک

گیل کانادا

• مهندس نادر شاهزیدی  :کارشناس و متخصص علـوم دامی

مدیر سایت :
مدیرهماهنگی و روابط عمومی  :بهـــار پهنابی
طراحی جلد و صفحه آرایی  :آتلیه گرافیک بنیکس
دکتر سپیــده والهی  -دکترای دامپزشکی

آدرس  :ساری – بلوار ولیعصر – بن بست وکیلی –

ساختمان مهرگان

وب ســـــایت www.mehregannavand.com :
پست الکترونیک info@mehregannavand.com :
تلفــن -33215640-33215650-33215660 :
011-33218126

فاکــس011-33215670 :
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دستگاه گوارش خود در حال دریافت خوراک

از ایــنرو ،کمیتة فنی شــرکت مهرگان

مقدمه
فهرست مطالب

پرورشی کاهش خواهند داد.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

راهکارهای مرسوم افزایش پایداری و
محافظت از خوراک دام و طیور

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

کاربــرد راهکارهای حفاظــت از خوراک

نگهداری خوراک بهمنظور ممانعت از تخریب

با مکانیســمهای متفاوت آثار سودمند خود

خطر آلودگی خوراک با ســموم تولید شده

مواد مغــذی و حفظ عملکــرد تغذیهای آن

را اعمــال میکنند و ســبب حفظ کیفیت

بهوســیلة قارچها را نیز کاهــش خواهد داد.

الزامی به نظر میرسد.

مواد خوراکی و افزایش قابلیت نگهداری آنها

این متابولیتهای ثانویة ســمی دارای اثرات

از راهکارها و ترکیبات شیمیایی متنوعی

میشــوند .بهعبارتی این ترکیبــات در کنار

سرطانزا هستند و شــاید به بروز اختالالت

برای حفظ و نگهداری خــوراک دام و طیور

آثار ضدمیکروبی ،مدت انبارداری خوراک را

تولیدمثلــی و تضعیف ایمنی منجر شــوند.

بهره برده میشود .نگهدارندههای خوراک یا

افزایــش میدهند و از کاهش و تخریب مواد

رطوبــت بیش از  %14اقالم خوراکی در کنار

عوامل محافظت کننده عواملی هستند که با

مغــذی مختلف در خــوراک از قبیل انرژی

دمای محیطی باالی  15درجة سانتیگراد و

هدف ممانعت از بروز فساد در مواد خوراکی،

ممانعــت خواهند کــرد .تاکنــون ترکیبات

رطوبت نسبی بیش از  %75در محل نگهداری

به افزایش مانــدگاری خوراک و حفظ ارزش

متنوعی بهمنظــور حفظ و نگهداری خوراک

خوراک ،شرایطی ایدهآل برای رشد قارچها و

تغذیــهای آن و جلوگیری از رشــد بیش از

دام و طیور مورد استفاده قرار گرفته است؛ که

تولید سموم قارچی در خوراک فراهم خواهد

حــد عوامل بیمــاریزا از جملــه قارچها به

در ادامه بهشکل مختصر اطالعاتی در ارتباط

کرد .ازاینرو ،کاربرد روشهای اصولی حفظ و

خوراک اضافه میشــوند .هر یک از این مواد

با آنها ارائه خواهد شد.

دکتر محمد سلطانی

حفاظت از خوراک ( )Feed Preservationبه فرآیندی از تیمار خوراک اطالق میشود که در نتیجة آن عوارض ناشی از رشد میکرواُرگانیسمها
از قبیل کاهش ارزش تغذیهای خوراک و کاهش خوشخوراکی بهشکل کامل حذف شده یا تا حد امکان کاهش مییابد .انجام اقدامات الزم در راستای
حفاظت از خوراک در تمامی شرایط و در تمامی نقاط دنیا الزامی است .در واقع ،حفاظت از خوراک به ممانعت از رشد باکتریها (گونههای کلستریدیوم،

3

لیستریا مونوسایتوژنز ،گونههای انتروباکتر و  ،)...قارچها و مخمرها در خوراک اشاره دارد.

4

شیوههای متداول برای حفاظت از خوراک دام و طیور به شرح زیر است:
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)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

خشک کردن (در مورد غالت و علوفه)؛
تیمار حرارتی؛
منجمد کردن (در مورد شیر خوراکی گوسالهها)؛
بستهبندی در شرایط وکیوم (سیالژ)؛
افزودن مواد نگهدارندة شیمیایی (در مورد غالت و سیالژ)؛
مهار اُسمتیک (نمکهای نگهدارنده برای کاهش عملکرد خورنده در سطح سیالژ)؛
یاُکسید کربن.
کاربرد گازهای خنثی همانند د 

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ســیلوکردن نیز یک مثال کالســیک برای

سیلوکردن خوراک

سیلوکردن برای حفاظت از حجمهای بزرگ

این روش نگهــداری خــوراک عمدتاً به

خواهد بود .همچنین ،افزودنیهای متعددی از

خوراک استفاده میشود ،بهمنظور حفاظت از

منظــور محافظــت و نگهــداری علوفه و در

قبیل اسیدها ،آنزیمها و سویههای باکتریایی

در صورت مناسب بودن شرایط از قبیل دمای باالی محیط و رطوبت

دانههای غالت برداشــت و آسیاب شده و انبار نگهداری خوراک یافت

سوبســتراهای دیگر از قبیل دانههای غالت،

مزارع پرورش دامهای بزرگ مورد اســتفاده

بهشکل تجاری توسعه یافتهاند و در دسترس

باالی خوراک ،رشــد انواع قارچها در خــوراک اتفاق خواهد افتاد .این

میشــوند .باید توجه داشــت که خوراکهای مخلوط بهدلیل غنی و

فرآوردههای جانبی آبزیان و  ...در حجمهای

قرار میگیرد .بهطور کلی ،دو روش خشــک

هســتند؛ که میتــوان برای بهبــود فرآیند

اتفاق به دالیل متعدد نامطلوب است و حتی خطراتی را به دنبال دارد.

متعادل شدن مواد مغذی در آنها از قبیل انرژی ،پروتئین ،ویتامینها و

مختلف نیز کاربرد دارد.

کردن و ســیلو کــردن اغلب بــرای حفظ و

تخمیر و کاهــش اتالف مواد مغذی در طول

بســیاری از مواد مغذی موجود در خوراک پس از رشد و تزاید قارچها

مواد معدنی ،محیط بسیار مطلوبی برای رشد و تکثیر قارچها هستند.

نگهداری علوفه مورد استفاده قرار میگیرند.

سیلوکردن علوفه از آنها بهره برد .اتفاقاتی که

از بین خواهند رفت .از طرفی سموم تولید شده بهوسیلة ارگانیسمهای

بهعالوه ،مدت زمان به نســبت طوالنی نگهداری خوراکهای مخلوط

علوفه پس از ســیلو شــدن اتــاف کمتری

در طول فرایند سیلوکردن علوفه و سایر اقالم

قارچی ســامت و عملکرد تولیدی پرندگان پرورشی را بهشکل منفی

نیز از دیگر عوامل فراهمسازی امکان رشد قارچها در آنهاست .بنابراین،

)1حضور قندهای تخمیرپذیر؛

دارد ،خوشخوراک اســت و در سیستمهای

خــوراک روی میدهند؛ به  4مرحلة متفاوت

تحت تاثیر قرار خواهند داد .از طرفی بهدنبال رشد قارچها در خوراک

با توجه به موارد ذکر شــده عالوه بر کنترل شــرایط محیطی از جمله

)2شرایط بیهوازی؛

مکانیزة انبارداری و خوراکدهی به ســادگی

قابل تقسیمبندی هستند .در ادامه این مراحل

خوشــخوراکی به صورت برجســته کاهش مییابد و مصرف خوراک

رطوبــت و دما ،ســایر راهکارهای ممانعت از رشــد عوامل قارچی در

)3حضــور باکتریهای اســید الکتیک و

قابل حمل و انتقال میباشد .در نظر داشتن

به اختصار توصیف میگردند:

توسط پرندگان بهدنبال کاهش تمایل به مصرف اُفت خواهد داشت.

خوراک از قبیل کاربرد ترکیبات نگهدارنده را نیز باید درنظر داشت.

فاکتورهای مورد نیاز برای تکثیر آنها از قبیل

نکاتی از قبیل ممانعت از ورود اکســیژن به

 )1هوازی

محتوی مادة خشک و ظرفیت بافری.

تــودة علوفه و کاهــش  pHدر طول فرآیند

از مسیر تنفس سلولهای گیاهی ،اکسیژن

 )1حضور اسپور قارچ؛

یا عدم حضور اُکســیژن اســت .غالت و علوفه عمدتاً بهشکل هوازی

تخمیر میکروبی ،در هنگام سیلوکردن علوفه

محیط اطــراف دریافت و دیاکســید کربن

 )2در دسترس بودن مواد مغذی؛

و از طریق افــزودن انواع ترکیبــات نگهدارنده محافظت میشــوند.

الزامی است .ازاینرو ،پُر کردن صحیح سیلو و

تولید شــده به محیط دفع میشود .در این

حفاظــت بیهوازی خوراک اســت .گرچه از

عواقب رشد قارچها در خوراک

عوامل زیر در رشد و تکثیر قارچها در خوراک دخیل هستند:

5

یک وجه تمایز عمومی بیــن روشهای حفاظت از خوراک ،حضور

نیازمندیهای ضروری برای ســیلوکردن
خوراک به ترتیب زیر هستند:

فشرده سازی و پوشاندن کامل توده بهمنظور
ممانعت از ورود هوا به داخل ســیلو ضروری
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 )4زمان مورد نیاز برای رشد؛

مشــغول تجزیة بافت گیاهی هستند .بهاین

 )5دمای مطلوب؛

ترتیب ،اکســیژن موجود در محیط بهوسیلة

)6حضور ترکیبات نگهدارندة خوراک.

تجزیــة باکتریایی و تنفس ســلولی مصرف

امکان کنترل برخی از عوامل فوق از توان

میشــود؛ و شــرایط بیهوازی پدید میآید.

ماخارج اســت؛ ولی برخــی دیگر را میتوان

قارچها در شرایط هوازی سطح سیلو فعالیت

بهراحتی کنترل کرد .برای مثال اســپورهای

دارند و رشد آنها شاید به تولید سموم قارچی

قارچــی تقریباً در همهجــا از جمله بر روی

که عوارض شــدیدی برای حیوانــات دارد؛
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 )3رطوبت کافی؛

شــرایط باکتریهای هوازی نیز به ســرعت

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

بیانجامد .در شــرایطی که تمامی اکســیژن

رشد باکتریها با اســتفاده از مواد مغذی

گرفــت .عواملی همانند حضــور  pHحدود

درجة سانتیگراد میرسد.

اکسیژن ،امکان تجزیة هوازی فراهم میشود؛

آن ،روشهای متنوعی بــرای تیمار حرارتی

یاُکسید کربن تبدیل
موجود در ســیلو به د 

موجود در سلولهای گیاهی پس از شکسته

 ،5/5حضور تعداد کافی از باکتریهای زندة

 )4پایدارشدن

و رشد قارچها در این شرایط شاید آسیبهای

خوراک مورد اســتفاده قــرار میگیرد .این

شود و اکســیژن دیگری از محیط اطراف به

یاُفتد.
شدن دیوارة سلولی اتفاق م 

تولید کنندة اســید الکتیــک ،وجود مقادیر

پس از مهار شــدن فعالیت باکتریایی در

جدی به ارزش تغذیــهای خوراک وارد کند.

روشها عبارتند از:

داخل ســیلو وارد نگردد؛ امکان رشد اجرام

 )3تخمیر

کافی کربوهیدرات ،رطوبت کافی و شــرایط

نتیجة پائین آمدن  ،pHسیلو به حالت پایدار

درهرحال ،پیشــگیری از وقــوع این اتفاقات

 )1پلت کردن خوراک؛

قارچــی وجود نخواهد داشــت .در شــرایط

پس از اتمام اُکســیژن ،تکثیر باکتریهای

بیهوازی در تولید مقادیر کافی و مناســب

درمیآید .در این مرحله اگر اســید الکتیک

نامطلوب بهوسیلة مدیریت صحیح امکانپذیر

 )2حرارت دادن طوالنی مدت خوراک در

مدیریتی مناســب تنفس سلولی نباید بیش

تولید کنندة اسید استیک و تخمیر بیهوازی

از اســید الکتیک دخالت دارند .تولید اسید

بهمیزان کافی تولید نشده باشد؛ باکتریهای

خواهد بود.

از چند ســاعت ادامه یابد؛ زیرا تنفس سلولی

صورت میپذیرد .این اجرام در نتیجة تخمیر

الکتیک در سیلو بســته به ظرفیت بافری و

مضر بیهوازی از جمله کلستریدیومها امکان

عالوه بــر علوفه ،گزارشهــای متعددی

به افزایش دما منجر خواهد شــد؛ و افزایش

کربوهیدراتهای محلول ،اسید استیک تولید

مقدار کربوهیدرات موجود شــاید  pHسیلو

رشد خواهند یافت و رشد این اجرام به تولید

در رابطه سیلوکردن ســایر اقالم خوراکی از

دما از ســطحی خاص عملکرد باکتریهای

میکنند؛ کــه کاهش  pHمحیط را بهدنبال

را به  5یا حتی  3/8کاهش دهد .بهنحویکه

اســید بوتریک و تخریــب پروتئینها منجر

قبیل ضایعات کشــتارگاهی طیور و افزودن

با این حال ،نشــان داده شــده که روش

اسید الکتیک را مختل خواهد کرد .بنابراین،

خواهد داشت .هنگامیکه  pHمحیط سیلو به

در صورت پائین بودن ظرفیت بافری ســیلو

خواهد شــد .این حالت زمانی رخ خواهد داد

اسیدهای آلی و معدنی در فرآیند سیلوکردن

دوم (حــرارت دهی طوالنی مدت خوراک) با

بهدالیــل متعــدد از جمله کاهــش ارزش

کمتر از  5کاهش مییابد؛ فعالیت باکتریهای

و حضور کربوهیدرات فــراوان pH ،کاهش

که  pHسیلو حدود  5تا  5/5باشد و رطوبت

آنها ،انتشار یافته است.

کاهش برجستة ارزش تغذیهای همراه است؛

تغذیهای خوراک باید از ورود اکسیژن به تودة

تولید کنندة اسید استیک متوقف میشود و

بیشــتری خواهد داشت .این مرحله حدود 2

سیلو نیز به بیش از  %70رسیده باشد.

 85درجة سانتیگراد بهمدت  3دقیقه؛
 )3حــرارت دادن خوراک در  110یا 130
درجة سانتیگراد بهمدت  3تا  5ثانیه.

تیمار حرارتی

ولی روشهای اول و سوم بدون هیچگونه اثر

سیلو ممانعت کرد.

باکتریهای تولید کنندة اســید الکتیک در

هفته به طول میانجامــد و و در انتها دمای

درپایــان ،هنگامیکه ســیلو برای مصرف

بهمنظور افزایش مدت ماندگاری خوراک،

منفی بر ارزش تغذیهای ،کیفیت بهداشتی و

 )2تأخیر

فرایند تخمیر نقش عمده را بر عهده خواهند

تودة علوفة ســیلو شــده به حدود  26تا 29

برداشت میشود؛ بهدلیل ورود هوا و تماس با

کاهش بار میکروبی و بهبود ارزش تغذیهای

مدت نگهداری خوراک را افزایش خواهند داد.
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ترکیبات نگهدارندة خوراک

اسیدهای ُارگانیک

اسید پروپیونیک

اسید سوربیک

و یونهای پلیاتمیک اســید سیتریک تحت

مهمترین ترکیبات نگهدارندة خوراک بهشــکل زیر تقســیمبندی

اسید بنزوئیک

اسید پروپیونیک و نمکهای سدیم و کلسیم

این اســید آلی و نمکهــای آن عمدتاً بر

عنوان سیترات در محلولها یافت میشوند.

این اسید آلی عمدتاً بر ضد مخمرها و باکتریها تاثیرگذار است؛ و

آن اثرات برجستهای علیه قارچهای رشتهای

مخمرها و قارچهای رشــتهای اثــر گذارند؛

واکنشهای آلرژیک بهندرت در برابر اســید

چهای رشتهای دارد .استفاده از نمک
اثر کمتری بر روی کپکها یا قار 

و برخی باکتریها دارند؛ و میتوان گفت که

وتاثیر کمتری در برابر باکتریها دارند .فعالیت

سیتریک مشــاهده میشود؛ و این اسید آلی

اســید بنزوئیک بهعنوان یک افزودنــی خوراکی ضدمیکروب قدمت

اثر این اســید آلی بــر باکتریها و مخمرها

مطلوب این اســید آلی در  6/5 pHمشاهده

توســط تمامی اُرگانهای نظارتی بینالمللی

 )2آنتی اُکسیدانها؛

طوالنی دارد .همچنین ،گزارشهایی در رابطه با افزایش اثرات بنزوات

ناچیز اســت .این اسید آلی عملکرد مطلوب

میشــود؛ و در مقایسه با اســید بنزوئیک و

بهعنوان ترکیبی ایمن شــناخته میشــود.

 )3عوامل شالته کنندة فلزات سنگین؛

سدیم بهوسیلة نمک طعام وجود دارد .اسید بنزوئیک به چند شکل بر

خود را در  5 pHنشان میدهد؛ ولی در pH

پروپیونیــک در محــدودة  pHکوچکتری

مقادیر بیش از حد اســید ســیتریک نیز به

 )4امولسیفایرها؛

عملکرد دیوارة سلولی اجرام میکروبی مؤثر است؛ برای مثال این اسید

باالتر از  6نیز همچنان فعالیت اندکی خواهد

فعالیت مطلوب دارد؛ ولی همانند دو اسید آلی

راحتی توسط بدن متابولیزه و دفع میگردد.

 )5پایدار کنندهها؛

پس از عبور از دیوارة سلولی و در فضای داخل سلولی اجرام  ،یونیزه

داشت .در علوفة سیلو شده اسید پروپیونیک

ذکر شده با کاهش  pHدچار افزایش فعالیت

اسید الکتیک

 )6ترکیبات جاذب رطوبت؛

میشود و با آزادسازی پروتون و تغییر بار تبادل ترکیبات مختلف در

با هدف مهار رشد میکروبهای هوازی افزوده

میشــود؛ که بیانگر اثرگذاری فرم غیریونیزة

اســید الکتیک در برابر باکتریهای گرم

 )7ترکیبات روانساز و مانع از کلوخه شدن خوراک.

ســطح دیوارة ســلولی را مختل میکند؛ و به این شکل ادامة حیات

میشود .نمکهای اسیدپروپیونیک به صورت

اسید در برابر میکرواُرگانیسمهاست.

در ادامــه تعدادی از ترکیبات نگهدارندة خوراک به اختصار توصیف

سلول با مشکل مواجه میشود.

میشوند:
 )1ترکیبات دارای اثر ضدمیکروبی در برگیرندة فرمالدئید ،اسیدهای
یاُکسید گوگرد و آنتیبیوتیکها؛
اُرگانیک ،اسیدهای چرب ،د 

میشوند:
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افــزودن آنها به خوراک جامد و خشــک به

اسید ســیتریک بر علیه بسیاری از اجرام

و در شــکل مایع بیرنگ و شــفاف است؛ و

راحتی وجــود دارد .بهدلیل ناتوانی قارچهای

باکتریایــی فعالیــت دارد .یک اســید آلی

بهصورت طبیعی یا سنتتیک تولید میگردد.

رشتهای و برخی باکتریها در متابولیزه کردن

ضعیف و تریکربوکسیلیک است .این اسید

باکتریهای تولید کنندة اسید الکتیک این

اسیدهای ســه کربنی ،اثرات مضر این اسید

آلی بهشــکل طبیعی در مرکبات وجود دارد.

اســید را از طریق تخمیر کربوهیدراتهای

آلی بر میکروارگانیســمها مشاهده میشود.

این اســید آلی یک ترکیب واسط در چرخة

ساده از قبیل گلوکز و سوکروز تولید میکنند.

اســید پروپیونیک نیز مانند سایر اسیدهای

اسید ســیتریک اســت؛ و در طول فعالیت

این باکتریها در محوطة دهانی حاضر هستند

کربوکســیلیک دارای توان ضدمیکروبی ،در

متابولیک تمامی اُرگانیسمهای هوازی تولید

و اســیدی شدن دهان در نتیجة فعالیت این

حالت غیریونیزه تاثیرگذار است.

میشــود .ســاالنه میلیونها تن از این اسید

اجرام شاید پوســیدگی دندانها را بهدنبال

بهعنوان اســیدیفایر ،طعم دهنــده و عامل

داشته باشد .این اســید آلی بهطور اولیه در

شالته کننده در صنعت مواد غذایی و خوراک

فرآوردههای تُرش لبنی یافت میشــود؛ و در

مورد استفاده قرار میگیرد .نمکها ،استرها

واقع عامل منعقد شدن کازئین در شیر است.

10
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پودر سفید رنگ در دسترس هستند و امکان

اسید سیتریک

آلی در حالت جامد بهشکل پودر سفید رنگ

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اسید الکتیک بهعنوان یک طعم دهنده و با

دامهای بزرگ در فصول سرد نیز به کار برده

هدف کاهش آلودگی در صنعت مواد غذایی

میشود .در صنعت طیور از این اسید به ویژه

عالوه بر تأثیر اســیدهای آلی در رابطه با

در سراســر دنیا به کار برده میشود .بهدلیل

برای کاهش حضور اشریشیا کالی در خوراک

افزایش مدت نگه داری خوراک ،گزارشــاتی

از ذرت دارای رطوبت باال بهعنوان نگهدارنده

برخورداری از خصوصیات ضد میکروبی ،این

پرندگان استفاده میشــود .در سال ،2009

مبنی بر دیگر تأثیــرات مثبت این ترکیبات

استفاده شده است؛ اثری بر دریافت خوراک

اضافه شــوند؛ عوارض نامطلــوب آنها قابل

اســید آلی در صنعت تولید مواد شوینده نیز

حدود  %30از کل مصرف جهانی این اســید

از قبیــل بهبود مصرف فســفر فیتاته ،پس

توسط ماکیان مشــاهده نگردیده است ،ولی

مشاهده خواهد بود.

در امان هستند.

هستند .هنگامی که از اسید استیک و اسید

اســیدها حدود  10برابر کمتر است .بنابراین

خوراک را با توجه به توصیة ســازنده در نظر

پروپیونیک به میزان  15گرم در هر کیلوگرم

درصورتیکه اسیدهای آلی با مقادیری باالتر

داشت؛ و میتوان از نمکهای اسیدهای آلی

از سطوح نرمال فیزیولوژیک به جیرة خوراکی

که فاقد اثر خورندگی هستند؛ استفاده کرد.

اسیدهای چرب
عالوه بر اســیدهای آلی انواع اســیدهای

کاربرد دارد.

آلی ،در خــوراک حیوانات مورد مصرف قرار

از افــزودن آنها به خوراک نیز انتشــار یافته

پس از افزودن مقدار  20گرم در هر کیلوگرم

بیشترین غلظت اسید الکتیک در چینهدان

چرب نیز دارای اثرات ضد میکروبی هستند.

گرفت.

اســت .این موضوع بهویژه پــس از افزودن

ذرت ،دریافــت خوراک بهشــکل برجســته

ماکیان مشاهده میشود؛ بهنحویکه ،غلظت

اثر ضدمیکروبی اسیدهای چرب آزاد و استر

سادهترین اسید کربوکسیلیک است و تحت

ازآنجاییکه اسیدهای آلی جزء اسیدهای

اســید ســیتریک به خوراک قابل مشاهده

کاهش یافته اســت .در دیگر مطالعات انجام

این اسید در چینهدان خروسهای بالغ شاید

آنها با گلیســرول در برابــر باکتریهای گرم

عنوان متانوئیک اســید نیز شناخته میشود.

ضعیف طبقهبندی میشوند؛ در محیطهای

است .همچنین ،اسیدهای آلی قادر به حذف

شــده نیز پروپیونیک اسید اثر برجستهای بر

بــه  32گــرم در هر کیلوگــرم از محتویات

مثبت و برخی مخمرها مشــاهده شده است.

از آنجایی که این اســید بــرای اولین بار از

اسیدی بهشکل تفکیک نشده باقی میمانند.

ســموم قارچی از خوراک نشان داده شدهاند.

دریافت خوراک در ماکیان نشان داده است.

گوارش برســد .ظاهرا ً ماکیان قادر به جذب

ظاهرا ً اثر اسیدهای چرب بر غشای سلولی و

بدن مورچهها جداســازی شده است؛ نام آن

این خصوصیت آنها را قادر به عبور از غشای

هنگامیکه محلولهای  %5اســید سیتریک

بهعالوه ،نشــان داده شده اســت که افزودن

مقادیر باالی اسید الکتیک بدون بروز عوارض

ایجاد منافذی در آن ،منجر به بروز اثرات ضد

برگرفته از نام التین مورچه میباشد .استرها،

لیپیدی اجرام باکتریایی و ورود به سیتوپالسم

و اســید استیک بهنســبت  1:12به خوراک

پروپیونیک اسید به آب آشامیدنی در مقایسه

نامطلوب هستند؛ و برخالف اسید پروپیونیک

میکروب توسط این ترکیبات میشود .برخی

نمکها و یونهای مشــتق از اسید ُفرمیک،

آنها میســازد .در داخل سیتوپالســم اجرام

اضافه شدهاند؛ کاهش معنیدار در غلظت سم

با شــرایطی که به خوراک اضافه میشــود؛

افزودن مقادیر باالی این اســید در خوراک

از این اسیدهای چرب از جمله اسید بوتریک

ُفرمات نامیده میشوند .متداولترین کاربرد

باکتریایــی که  pHنزدیک بــه خنثی دارد؛

قارچی تریکوتسن گزارش گردیده است.

اثرات برجستهتری در کاهش دریافت خوراک

با اثــرات نامطلوب همراه نیســت .بهعالوه،

بهدلیــل برخورداری از بو و طعم نامناســب

این اسید آلی ،افزودن آن بهعنوان نگهدارنده

اســیدهای آلی تفکیک میشــوند و مقادیر

توســط ماکیان دارد .این موضوع شاید ناشی

اثر پروپیونیک اســید بر دریافت خوراک در

امــکان اســتفادة محــدودی در جیرههای

و یک ترکیــب دارای اثرات آنتی باکتریال به

فراوان یون  +Hو بنیان آنیونیک اسید تولید

از مصرف حجم بیشــتری آب در مقایسه با

مقایســه با کاپریلیک اســید و لوریک اسید

خوراکی حیوانات دارنــد؛ زیرا امکان کاهش

خوراک حیوانات اســت .افزودن این اسید به

خواهد شد .کاهش  pHسیتوپالسم باکتری

در هنگام افزودن اســیدهای آلی با اهداف

خوراک دریافتی ماکیان باشد.

بیشتر گزارش شده است.

دریافــت خوراک پس از افزودن آنها به جیره

اسید ُفرمیک
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عوارض احتمالی ناشی از کاربرد
اسیدهای آلی در خوراک

وجود خواهد داشت.

الکتیک و مهار تولید اســید بوتریک متداول

سیتوپالســم ،مرگ جرم را بهدنبال خواهد

عملکردی این ترکیبات را نیز در نظر داشت.

بهوســیلة میکروارگانیســمها در مجــاری

خــوراک در کنــار خوردگی فلــزات به کار

است .در ســیلو ،اسید فرمیک فرایند تخمیر

داشــت؛ با این حال ،نشــان داده شــده که

اســیدهای چــرب کوتاه و متوســط زنجیر

گوارشــی ماکیــان تولید میشــوند .غلظت

برده شــده در تجهیزات توزیــع خوراک از

را تســریع کرده و از طریق پائین نگه داشتن

این وقایع بهشــکل کامــ ً
ا اختصاصی ،علیه

قــادر به کاهــش خوراک دریافتــی ماکیان

اســیدهای چرب فرار در ســکوم و کولون تا

جمله مشکالتی هســتند که شاید بهدنبال

یاُکسســید گوگرد در اتمســفر معمول
د

دمای سیلو از اتالف مواد مغذی خواهد کاست.

باکتریهــای مضر گرم منفی روی میدهند؛

بهدنبال تجویز داخــل پریتونئال یا خوراکی

 130میلی مول در هر کیلوگرم از محتویات

افزودن مقادیر فراوان اسیدهای آلی به جیرة

گازی ســمی با بویی تنــد و تحریک کننده

بهدلیل قابلیت ممانعت از فرایند فساد ،اسید

در شــرایطی که باکتریهای مفید از قبیل

نشــان داده شــدهاند .در واقع این ترکیبات

گوارش گزارش شــده اســت .ولی در سایر

خوراکی حیوانات ،مشــاهده شوند .برای رفع

است .رومیان در گذشته به منظور بهبود طعم

فرمیک برای افزایش مدت نگهداری خوراک

الکتوباسیلها از اثرات مخرب اسیدهای آلی

دارای اثرات بالقوه در تنظیم اشــتهای طیور

قســمتهای دســتگاه گوارش مقــدار این

این عوارض باید مقدار اســید اضافه شده به

در فرایند تولید شراب از این ترکیب استفاده

ی ُاکسید
دی سـولفیدها و د 
گو گر د
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ســیلوی علوفه بهمنظور تحریک تولید اسید

و تجمــع بیش از حد یونهای اســیدی در

مختلف به خــوراک ،بایــد جنبههای دیگر

اســیدهای چرب فرار و اســید الکتیک

کاهش خوشــخوراکی و مقــدار دریافت

12

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

میکردهاند .دیســولفیدها نیز در بیولوژی و

محدود شــده ،و نمکهایی مثل ســولفیت

یاُفتد؛ زیرا
تبدیل آن به ســولفات اتفــاق م 

شیمی به ترکیباتی اتالق میشوند که واجد

سدیم ،بیســولفیت سدیم و متا بیسولفیت

ســولفات واجد ویژگیهای محافظت کنندة

باندی متشکل از  2اتم گوگرد یا پل گوگردی

سدیم به کار برده میشــوند .برای ممانعت

ســولفیت نیســت .از طرفی امکان ترکیب

( )R-S-S-Rهســتند .تمامی این ترکیبات

از بروز واکنشهای قهوهای شــدن میالرد و

سولفیتها با بســیاری از اجزای ملکولی در

گوگــرددار در برابــر باکتریهــا ،قارچهای

یاُکســید گوگرد
قهوهای شــدن آنزیمی ،د 

بافتهــای گیاهی و جانوری وجــود دارد؛ و

رشــتهای و مخمرها اثرگذار هستند؛ ولی اثر

( )So2ترکیبی بسیار مفید است .همچنین،

ترکیبات حاصل از این واکنش فاقد عملکرد

آنها بر مخمرها به نســبت ضعیفتر اســت.

یاُکســید گوگرد در برخی از سیســتمها
د

سولفیت آزاد هستند.

ازآنجاییکه اثر این ترکیبات بیشــتر ناشی از

عملکــرد آنتی اُکســیدان دارد؛ هرچند این

عملکرد اسید سولفورو تجزیه نشده است که

کاربرد متداول نیست.

یاُکسید گوگرد
الزم به ذکر اســت که د 
قادر به تخریب تیامین یــا ویتامین  B1در

در  pHاســیدی شکل غالب این ترکیبات را

ترکیبــات گوگرددار در مقایســه با دیگر

خوراک میباشــد؛ و در صــورت کاربرد این

شامل میشــود؛ میزان فعالیت آنها بهدنبال

ترکیبات نگهدارندة خوراک از قبیل اسیدهای

ترکیب ب هعنوان نگهــدارة خوراک باید توجه

کاهش  pHافزایش خواهد یافت.

اُرگانیک پایداری کمتــری دارند؛ و عملکرد

ویژهای به ســطوح تیامین در جیرة خوراکی

یاُکسید گوگرد برای
در گذشــته از گاز د 

این ترکیبات در طول مدت نگهداری خوراک

و عوارض ناشــی از کمبود این عامل مغذی

محافظــت مواد غذایی اســتفاده میشــده

شاید بهشکل برجسته کاهش یابد .این پدیده

مبذول داشت.

اســت؛ ولی در حال حاضر این کاربرد بسیار

عمدتاً در نتیجة اُکســید شــدن سولفیت و

آنتیبیوتیکها
آنتیبیوتیکها از طریق ممانعت از رشــد بیــش از حد اجرام
باکتریایی در خوراک ،از تخریب و تجزیه ترکیبات مغذی جلوگیری
خواهند کرد؛ و به این شکل تأثیرات محافظت کنندة خود را اعمال
میکنند .با اینحال ،با توجه به امکان توسعة مقاومتهای دارویی
در اجرام ،کاربرد آنتیبیوتیکها با این هدف بسیار محدود است.
در مجموع ،مصــرف آنتیبیوتیکها در حیوانات پرورش یافته
بهمنظــور تولید غذا بهشــکل معنیدار منجر به ارتقا ســامت
حیوانات و بهبــود راندمان تولید میگردد .ولی ازآنجاییکه اجرام
باکتریایــی عامل بیماری در انســان و حیوانات قادر به توســعة
طیفی از مکانیسمهای مقاومت دارویی هستند؛ و این خصوصیات
به ســادگی در جمعیتهــای میکروبی انتشــار مییابند؛ کاربرد
آنتیبیوتیکها بهشــکل عمومی و خــاص و با اهداف مختلف در
خوراک حیوانات پرورشی نیازمند بازبینی است .مطالعات متعددی
حضور اُرگانیســمهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیــک را با افزودن
آنتیبیوتیکهــا با اهــداف مختلف در خــوراک حیوانات مرتبط
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دانستهاند .از طرفی در ســالهای اخیر با توجه به تشدید تدابیر
امنیت زیستی در مزارع پرورش حیوانات و بهبود شرایط بهداشتی،

14

اهمیت کاربرد آنتیبیوتیکها روز به روز کمرنگتر شــده اســت.
پیک مهر شماره ششم تابستان95

خوراک با اهداف مختلف و استفاده از این راهکار بهعنوان جایگزین
مدیریت مطلوب ،منطقی نخواهد بود.
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عوامل شالته کنندة فلزات سنگین

( )EDTAدر طب انســانی و دامپزشکی نیز در موارد مسمومیت با

غلظت فلزات ســنگین موجود در خوراک (پروکسیدانها) ،ترکیب

فلزات سنگین بهعنوان ترکیبات شالته کننده کاربرد دارند.

و نوع چربیها؛ شــرایط محیطی محل نگهداری (گرما ،رطوبت ،نور و

اتیلن دی آمین تترااســتیک اســید ( )EDTAاز طریق اتصال

یاُکسیدانها و
دسترســی به اکسیژن) و مقدار و ساختار شیمیایی آنت 

بــه منگنز ،کبالت ،آهن و مس و غیرفعــال کردن این فلزات اثرات

زمــان افزودن آنها به خوراک از جمله عواملی هســتند که در روند و

خــود را اعمال میکند .ایــن ترکیب در طب و دندانپزشــکی نیز

سرعت اُکسیدان خوراک نقش ایفا میکنند .برخی از ترکیبات از طریق

دارای کاربردهای متنوعی از قبیل شستشوی ریشة دندان ،ساخت

پیوند با یونهای فلزی و تشــکیل محصــوالت پیچیده و غیر فعال از

قطرههای چشمی و درمان مسمومیت با فلزات میباشد .این ترکیب

اثرات نامطلوب فلزات جلوگیری میکنند .این ترکیبات در  4گروه زیر

با هدف ممانعت از شــکلگیری بنزن که ترکیبی سرطانزاست؛ به

طبقهبندی میشوند:

نوشــیدنیهای مورد مصرف انســان که حاوی اسید آسکوربیک و

)1برخی اسیدهای آمینه از جمله گِالیسین؛
)2اسیدهای کربوکسیلیک آمینه از جمله اتیلن دی آمین تترااستیک
اسید ()EDTA؛
)3اسیدهای کربوکســیلیک واجد عامل هیدروکسیل همانند اسید
سیتریک؛
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بنزوئات نیز هستند؛ اضافه میشود.
پلیفســفاتها نیز ترکیبات شــاته کنندهای با حاللیت اندک
در آب هســتند؛ و عمدتاً در غلظتهای کــم ( )%0/5-2با هدف
ممانعت از واکنش قهوهای شدن در میوهها و سبزیجات تازه استفاده
میشــوند .بهعالوه ،این ترکیبات بهمنظور تیمار آبهای ســخت و

)4پلیفسفاتها مثل اسید پیروفسفریک و اسید فیتیک.

کاهش محتوی امالح آب نیز مفید هستند .این ترکیبات در مجموع

برخی از این ترکیبات از جمله اتیلن دی آمین تترااســتیک اســید

غیرسمی در نظر گرفته میشوند.

حضور فلزات در خوراک پیامدهای منفی

در ممانعت از بروز فساد مفید خواهد بود.

پلیساکاریدها ،صمغها ،ساپونینها ،شیرین

داشــت .سرعت بخشــیدن به اُکسیداسیون

برخی از مواد خوراکــی از دو فاز غیرقابل

چربیها و روغنها مهمترین اثر منفی فلزاتی

امتزاج آب و روغن تشــکیل شدهاند؛ و این

از قبیــل مس و آهن اســت؛ از ایــن رو در

ویژگی حتی در شرایطی که خوراک در هنگام

در یک تقسیمبندی کلی ،امولسیفایرها در

آخرین مرحله از فرایند تولید روغنها یعنی

تهیه بافتی یکنواخت و شکلی پایدار دارد؛ شاید

دو گروه یونی و غیریونی طبقهبندی میشوند.

بیبو کردن ،مقداری اسید سیتریک همراه با

به جدا شدن این دو فاز از یکدیگر بیانجامد.

امولســیفایرهای یونی خود در بر گیرندة سه

یاُکسیدان به روغن اضافه میشود؛ که از
آنت 

عواملی از قبیل گذشــت زمــان و تغییرات

گروه کاتیونی ،آنیونی و آمفوتریک هســتند.

طریق جــذب و مهار کردن فلزات در تقویت

دمایی از جمله عوامل اثرگذار در شکلگیری

امولسیفایرهای کاتیونی و آنیونی بهترتیب در

یاُکسیدان دخالت
و دوام عملکرد مطلوب آنت 

این اتفاق و بر هم خوردن یکنواختی خوراک

محیطهای اسیدی و بازی فعالیت دارند .انواع

دارد؛ به نوعــی این ترکیبــات دارای اثرات

در نتیجه جدا شــدن دو فاز غیر قابل امتزاج

آمفوتریک نیز در  pHباالتر یا پائینتر از نقطة

سینرژیســتیک با آنتی اُکسیدانها هستند.

از یکدیگر هستند .امولسیفایرها برای رفع این

ایزوالکتریک خود عملکرد امولسیون کنندگی

همچنین ،این ترکیبات قادر به مهار فعالیت

مشکل و ایجاد حالت یکنواخت در این دسته

دارند .واکنش امولسیفایرهای یونی با برخی از

فنــاز در واکنــش قهوهای شــدن آنزیمی

از مواد خوراکی مورد استفاده قرار میگیرند.

یونهای موجود در خوراک بهعنوان مهمترین

هســتند؛ زیرا حضور مس برای شکلگیری

یک امولســیفایر بــا توجه بــه خصوصیات

نقطة ضعف آنها مطرح است؛ و از این طریق

این فعالیت مورد نیاز است.

ســاختمانی خود (برخورداری از قسمتهای

قدرت امولســیون کنندگی خود را از دست

بهعالوه ،ترکیبات شالته کنندة فلزات در

آب دوســت و چربی دوست) باید قادر باشد

میدهند .ازاینرو ،انواع غیریونی امولسیفایرها

کنار ویژگیهای توصیف شده و خصوصیات

تا بــا هر دو فاز غیرقابل امتــزاج در خوراک

که فاقد ایــن نقطة ضعف هســتند؛ کاربرد

اصلی خود ،قادر به تقویت آثار ضد میکروبی

ارتباط برقرار کند؛ و در حقیقیت از مســیر

بیشتری بهعنوان افزودنی خوراکی دارند .مونو

نیز هســتند .این موضوع به ویــژه در رابطه

کاهش کشش ســطحی این دو فاز را با هم

و دی گلیسریدها و استرهای پلی گلیسرول

با افزایــش اثــر ترکیبات شــیمیایی علیه

ترکیب کند .از امولسیفایرهای طبیعی دارای

از مهمترین امولسیفایرهای غیریونی هستند.

باکتریهای گرم منفی مشــاهده میشــود؛

کاربرد در صنایع غذایی که بعضاً در خوراک

همچنین ،از دیگر امولســیفایرهای غیریونی

و در صورت آلودگی خــوراک با این گروه از

حیوانات نیز به کار برده میشوند میتوان به

پرکاربرد میتوان به اســترهای اسید چرب

اجرام ،افزودن ترکیبات شالته کنندة فلزات

نمکهای صفراوی ،لسیتین ،لیپوپروتئینها،

ســوربیتان و پلی اکســید اتیلن اشاره کرد.

کاربرد این ترکیبات در خوراک مایع و نیمه
جامد برخی از حیوانات الزامی است.
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متنوعی با شــدتهای مختلف در پی خواهد

امولسیفایرها

بیان و چربی پشــم اشــاره کرد .درهرحال،

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

فسفولیپیدهای مشــتق از سویا نیز بهعنوان

از رطوبــت خود را از دســت میدهند و این

کرد .کربنات منیزیوم ،تریکلسیم فسفات و

قارچ هســتند؛ افزودن این محصول تجاری

مواد اولیة خوراک دام و طیور است .با افزودن

بوتیــل هیدروکی تولوئن ،ا ِتوکســی کوئین

امولسیفایرهای مهم یونی شناخته میشوند.

موضوع با کاهش کیفیت آنها همراه اســت.

سیلیکات منیزیوم از دیگر ترکیباتی هستند

مؤثرترین راهکار برای حفظ پایداری ســیلو

این محصول در اقالم خوراکی میتوان یکی

و سیتریک اسید میباشــد .این فرآورده نیز

پایدار کنندهها

پلیهیدریــک الکلها از قبیل گلیســرول،

که با هدف ممانعت از کلوخه شــدن خوراک

پــس از بازکــردن و تماس آن با هواســت.

از مسیرهای اصلی انتقال عوامل بیماریزا به

بهشکل پودر عرضه میشود و به میزان 125

افزایــش پایداری مواد خوراکی از مســیر

پروپیلن گالیکــول ،ســوربیتول و مانیتول

به اقالم خوراکی و جیرههای مخلوط افزوده

بنابراین ،پس از افزودن این فرآورده به سیلو

مزارع پرورش را مسدود نمود .با توجه به آزاد

گرم در هر تن از خوراک مخلوط نهایی اضافه

افزایش ویسکوزیته و غلظت بهدنبال افزودن

کــه کربوهیدراتهایی بــا گروههای عاملی

میشوند.

تولید ســموم قارچی نیز بهشــکل برجسته

شدن تدریجی ترکیبات فعال موجود در این

میگردد .با توجه به گســتردگی روز افزون

ترکیبــات هیدروکلوئیــدی با هــدف ایجاد

هیدروکسیل هستند؛ قادر به جذب رطوبت

در ادامه برخی از محصوالت تجاری مورد

کاهش خواهــد یافت .همچنین ،از مســیر

محصول ،در صورت کاربرد آن در خوراک در

صنعت پرورش حیوانات و تولید انبوه خوراک

ویژگیهای خاص بافتی در خوراک امکانپذیر

موجود در مواد خوراکی میباشــند و بدون

مصرف بهمنظور حفاظت از خوراک به اختصار

ممانعت از رشــد قارچها و کپکها در سیلو،

طول مــدت زمانی حدود  14روز ،از آلودگی

یاُکسیدان
نیاز برجسته به کاربرد ترکیبات آنت 

اســت .از پلیســاکاریدها میتوان بهعنوان

ایجاد هیچگونه اثر نامطلوب از خشک شدن

معرفی میگردند:

روند افزایش  pHدر ســیلو به تأخیر خواهد

خوراک ممانعت خواهد شد .بهعالوه ،یونهای

بهمنظور حفظ کیفیــت خوراک و در نهایت

مهمترین گــروه از ترکیبات هیدروکلوئیدی

ترکیبات خوراکی ممانعت خواهند کرد.

®* Lalsil Fresh

افتاد و رشــد باکتریهای تولید کنندة اسید

آمونیــوم موجود در این محصــول از طریق

محصول تولیدی ضروری به نظر میرســد.

محصول شرکت  Lallemandفرانسه؛

بوتریک متوقف خواهد شد .برای افزودن این

القای تغییر شکل شــیمیایی در ملکولهای

یاُکســیدان دوام ویتامینهای
ترکیبات آنت 

ایــن محصول حــاوی ســویة باکتریایی

محصول به سیلو باید  200گرم از آن را در 5

ســموم قارچی ،قادر به پاکسازی خوراک از

محلــول در چربــی را در خــوراک افزایش

که همگی پلیســاکارید هســتند؛ عملکرد

جذب رطوبت توســط ذرات ریز و پودری

Lactobacillus buchneri NCIM 40788

لیتر آب حل کرد؛ و این محلول را در  35لیتر

این ســموم خطرناک هستند .بسته به سطح

میدهنــد؛ و بهبود عملکرد آنهــا را بهدنبال

برجســتهای در افزایــش پایــداری خوراک

حاصل از آسیاب مواد خوراکی به پیوستگی

است؛ که قادر به افزایش سرعت تخمیر سیلو

آب پاک رقیق نمود .در نهایت هر یک لیتر از

آلودگی میتــوان بهمیزان  0/5تا  2کیلوگرم

خواهند داشــت .بهعالوه ایــن ترکیبات به

دارنــد .ترکیبات مذکــور همگی ماهیت آب

و کلوخه شدن آنها خواهد انجامید؛ که شاید

و ممانعت از کپکزدگی آن میباشد؛ و به انواع

محلول نهایی باید بر روی یک تن از محتویات

فورمایســین گلد ،به خوراک اضافه کرد .ولی

خوبــی از چربیهای غیر اشــباع موجود در

دوســت دارند؛ و از طریق جذب و حفظ آب

توزیع خــوراک را در سیســتمهای خودکار

سیلوهای ذرت ،جو و سورگوم اضافه میشود.

سیلو اسپری شود .این محصول در ساشههای

مقدار مصرف این محصــول در کارخانجات

خوراک محافظت میکنند و از اُکسیداسیون

به افزایش ویسکوزیتة محیط منجر میشوند؛

دانخــوری با مشــکل مواجه ســازد .در این

الکتوباسیلوس بوچنری در جریان تکثیر خود

 200گرمی عرضه میشود.

تولید پودر گوشــت و پودر ماهی  5کیلوگرم

و فســادپذیری آنها ممانعــت خواهند کرد.

و بهاین شــکل قــوام و پایــداری خوراک را

شــرایط کاربرد ترکیبات جــاذب رطوبت از

مقادیر فراوانی اسید الکتیک تولید میکند و

در تُن ذکر شــده اســت .باید توجه داشت

یاُکســیدانهای اضافه شــده به خوراک
آنت 

بهبود میدهند .این ترکیبات سبب پایداری

قبیل سیلیکات کلسیم که برای جلوگیری از

در ادامه بخشی از آن را به اسید استیک ،اسید

* Formycine® gold px

که حداکثر میزان مصــرف این محصول در

در حفاظــت از رنگدانههای طبیعی و افزوده

امولســیونها میشــوند ولی خود عملکرد

کلوخه شــدن نمک کاربرد دارد ،از بروز این

پروپیونیــک و مونو پروپیلن گالیکول تبدیل

محصول شرکت  Novusایاالت متحده؛

خوراک  6کیلوگرم در هر تن است.

شده به خوراک نیز دخالت دارند .ازآنجاییکه

امولسیون کنندگی ندارند.

مشکل ممانعت خواهد کرد .ذرات سیلیکات

خواهد کرد .بنابراین ،حجم اسید الکتیک در

این فــرآورده حــاوی فرمالدئید ،اســید

نام برد .برای مثال ،نشاســته ،پکتین ،آگار،
کربوکسی متیل ســلولز ،کاراگینان و زانتان
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ترکیبات روانساز و مانع از
کلوخه شدن خوراک

®* NOVINOX
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ترکیبات جاذب رطوبت

آب جذب کنند .همچنین ،این ماده روغن و

کمتر از دیگر سیلوهاست؛ ولی بهدلیل حضور

آمونیوم اســت .فورمایســین گلــد یک ضد

این محصول حــاوی مخلوطی متعادل و

این ویتامین را در خــوراک کاهش خواهند

مواد درصورتیکــه در محیطی با رطوبت

دیگر ترکیبات آلی غیرقطبی را که در کلوخه

اسید استیک ،اســید پروپیونیک و پروپیلن

عفونی کنندة قوی و وسیع الطیف (مؤثر علیه

یاُکسیدانها و ترکیبات
سینرژیستیک از آنت 

یاُکسیدانها در واقع بهعنوان
داد .کاربرد آنت 

نســبی کمتر از معمول قرار گیرند؛ بخشــی

شدن خوراک دخالت دارند ،نیز جذب خواهد

گالیکول که هر ســه از ترکیبات کارآمد ضد

باکتریها ،قارچهــا و ویروسها) برای تیمار

شالته کنندة فلزات است .نووینوکس حاوی

مهمترین راهکار بهمنظور ممانعت از کمبود
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کلســیم قادرند بهمیزان  2/5برابر وزن خود

سیلوهایی که اللسیل فِرش دریافت کردهاند

پروپیونیــک ،بنتونایت ســدیم و نمکهای

محصول شرکت  innovadبلژیک؛

ویتامین  Eدخالت دارنــد؛ مقادیر مورد نیاز

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ویتامیــن  Eدر نشــخوارکنندگان در نظــر

معدنی نیاز به مقادیر باالتری از این محصول

کاربــرد دارد .این محصول حــاوی ترکیب

حاوی مخلوط متعادلی از اسید فرمیک ،اسید

گرفته میشود؛ و عالوه بر این هضم و تجزیة

(تا  3کیلوگرم در هر تن) دارند .در مورد پودر

متعادلــی از باکتریهــای اســید الکتیک

پروپیونیــک و نمکهای آن اســت .درتولید

یاَد بلژیک؛
محصول شرکت نوتر 

فرآورده بهشــکل پودری با رنــگ قهوه ای

اسیدهای چرب را در شکمبه افزایش خواهند

گوشت ،پودر ماهی و چربیها نیز به ازای هر

(انتروکوکوس فاسیوم ،الکتوباسیلوس برویس

این محصول از حامــل ویژه ای تحت عنوان

این محصول یک مخلوط آنتی اکســیدان

کمرنگ و در پاکتهای کاغذی چند الیه ،با

یاُکســیدان
داد .در مجمــوع ترکیبــات آنت 

تن باید  500گرم تا  1کیلوگرم اُکسی استاپ

و الکتوباسیلوس پالنتاریوم) است؛ و عالوه بر

"محیــط آزاد کنندة مداوم" با نام اختصاری

 %100فعال و واجد تأثیرات سینرژیســتیک

عواملی برای حفاظــت مطلوب فرآوردههای

اضافه کرد.

بهبود فرایند تخمیر از طریق متعادل کردن

 SRMاســتفاده شــده اســت که ســبب

بین اجزای خود اســت .در واقع اُکســی نیل

فرآیند تولید اســید الکتیک و اسید استیک

آزادســازی آرام و تدریجی اسیدها به محیط

فرآوردهای حاوی ترکیبات آنتی اُکســیدان و

محصول شرکت  innovadبلژیک؛

* Biomin®CleanGrain

در سیالژ ،ماندگاری سیلو در شرایط هوازی

میشــود .این موضــوع از آن جهت اهمیت

شالته کنندة فلزات با اثرات هم افزایی است

ایــن محصول حاوی مخلوطی از ترکیبات

محصول شرکت بایومین اتریش؛

را افزایش خواهد داد .این موضوع به افزایش

دارد که اســیدهای آلی به کار رفته در تولید

که با هدف حفظ و افزایش پایداری خوراک،

ضد قارچ از قبیل پروپیونات کلســیم ،اسید

این فرآورده حــاوی مخلوطی از ترکیبات

محتوی مادة خشــک و افزایش غلظت مواد

اسیدیفایرها غالباً دارای زنجیرة کوتاه هستند

پرمیکسها و کنستانترهها مورد استفاده قرار

سیتریک ،اسید ســوربیک ،سیلیس ،نمک و

این فرآورده حاوی اتوکسی کوئین ،بوتیلید

به شــدت فعال (اســیدها و نمکهای آنها)

مغذی در ســیلوی نهایی خواهــد انجامید.

و به همین دلیل به سرعت تبخیر میشوند.

میگیرد .این فرآورده به ویژه برای کاربرد در

سولفات کلســیم دهیدراته میباشد؛ و برای

هیدروکسی تولوئن و اسید سیتریک است؛ و

اســت؛ که دارای اثر سینرژیست با یکدیگر

مقدار مصــرف این محصــول  4گرم در هر

تداوم آزادســازی اســیدها به محیط سبب

مواد خوراکی با حساســیت فــراوان در برابر

ممانعت از رشــد قارچ ها و کپــک و تولید

برای ممانعت از اکسیداسیون ترکیبات مغذی

هســتند؛ و عملکــرد آنهــا در محافظت از

تن سیالژ است؛ و در ساشههای  200گرمی

میشــود که ضدعفونی خوراک در اثر تماس

اُکسیداســیون از قبیــل خوراکهای واجد

سموم قارچی به خوراک اضافه میگردد .برای

از جمله چربیهــا و ویتامینهای محلول در

خوراک موثر میباشــد .این محصول بهویژه

عرضه میشود.

مداوم با ترکیبات اســیدی ادامهدار باشــد.

اسیدهای چرب غیراشباع فراوان ،توسعه داده

دســتیابی به اثرات مطلوب این فرآورده باید

چربی به خوراک اضافه میشــود .ترکیبات

برای حفاظت از مــواد اولیة خوراک در برابر

بایوترونیک در کنترل باکتریهای گرم منفی

شده است .اُکسی نیل حاوی ترکیباتی از قبیل

 0/5تــا  2کیلوگرم از آن را به هر تن خوراک

فعــال موجود در ایــن محصــول از طریق

رشد میکرواُرگانیســمها در شرایط هوازی و

* Biotronic® SE forte

از جمله اشریشیاکالی و سالمونال مفید است؛

یاُکسیدان)،
بوتیل هیدروکســی آنیزول (آنت 

مخلوط اضافه کرد .نووی مولد در پاکتهای

مهار کاتیونهایی کــه بهعنوان کاتالیزور در

بیهوازی به کار برده میشــود .این فرآورده

محصول شرکت بایومین اتریش؛

و در تحریک رشــد و بهبود عملکرد تولیدی

یاُکســیدان) ،سیتریک
اتوکسی کوئین (آنت 

کاغذی  25کیلوگرمی عرضه میشود.

واکنشهای اکسیداســیون دخیل هستند؛ و

بهشــکل مایــع و جامد عرضه میشــود؛ و

این محصول یک اســیدیفایر قدرتمند و

طیور دخالــت دارد .این محصول را میتوان

اسید (شالته کنندة فلزات) و اُورتوفسفریک

همچنین جلوگیــری از عملکرد کاتالیزوری

شــکل مایع آن دارای  pH =5است و فاقد

حاوی مخلوط متعادلی از اســیدهای آلی و

به خوراک مخلوط نهایی و کنســانتره اضافه

اسید (شــاته کنندة فلزات) میباشد .برای

رادیکالهای آزاد و غیرفعال نمودن آنها منجر

خصوصیات خورندگی میباشد.

دارای اثر سینرژیستیک است .شاخص ترین

کرد .مقدار مصــرف این محصول از  1تا 10

بهرهمنــدی از اثــرات مثبت ایــن محصول

محصول شرکت  innovadبلژیک؛

عملکرد بایوترونیک رفع آلودگی خوراک مورد

کیلوگرم در هر تن خوراک بســته به شرایط

میتوان  125گرم از آن را در هر تن خوراک

این محصول حــاوی مخلوطی متعادل از

استفاده برای طیور پرورشی است .بایوترونیک

متفاوت اســت؛ و در پاکتهای چندالیة 25

مخلــوط نهایی اضافه کرد .در شــرایطی که

اســیدهای آلی قوی و نمکهای آنهاســت.

این فــرآورده  125گرم در هــر تن خوراک

محصول شرکت بایومین اتریش؛

با اعمال اثر مهاری بر رشد عوامل بیماریزا و

کیلوگرمی عرضه میشود.

این محصول به کنسانتره یا پرمیکس اضافه

حضور میکرو اُرگانیسمهای مختلف بهشکل

اســت؛ ولی اقالم خوراکی حساستر در برابر

در طــول فراینــد ســیلوکردن خوراک

قارچها سبب بهبود سالمت خوراک و به تبع

میشود؛ باید مقدار مصرف به نحوی محاسبه

اختصاصی در اقالم خوراکــی و بهطور کلی

اکسیداسیون از قبیل مکملهای ویتامینه و

بــرای کاهــش  pHدر شــرایط بیهوازی

آن ســامت حیوانات میگردد .این محصول

گردد که خوراک مخلــوط نهایی در هر تن

در محیــط مراکــز تولیدی بهعنــوان یکی

دامی در برابر اُکسیداسیون هستند.

®* Oxy Stop
محصول شرکت  IQFاسپانیا؛
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* OXY-NIL® DRY

حاوی  125گرم از اُکســی نیل باشــد .این

به پیشگیری از وقوع فساد اُکسیداتیو و تغییر

®* Novimold

* NOVIBAC® L
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رنگ و بوی خوراک میشــوند .مقدار مصرف

* Biomin®BioStabil

وزن  25کیلوگرم عرضه میشود.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

از مهمتریــن نگرانیهای تولیــد کنندگان

طرفی حضور اســیدهای آلــی در خوراک از

خوراک نیســتند .این موضوع شاید در روند

خوراک و محصوالت دامی ،مصرف کنندگان

طریق کاهش حضور عوامل بیماریزا ،کاهش

هضم پروتئینها در دستگاه گوارش اختالل

فرآوردههای دامی و اُرگانهای نظارتی مرتبط

وقوع عفونت در حیوانات پرورشــی را نیز به

ایجاد کند .در این شــرایط حجم فراوانی از

با حفظ سالمت انسان ،مطرح میباشد .حضور

دنبال خواهد داشــت .این محصول به دلیل

پروتئین بــه رودة بــزرگ راه مییابد و این

همهجایی سالمونال و اهمیت خطرات تحمیل

آزادسازی تریجی و آهستة مواد فعال ،اثرات

موضوع شــرایط را بــرای تکثیر بیش از حد

شده توســط این جرم بر ســامت انسان و

خود را بهشکل طوالنی مدت اعمال میکند.

باکتریهای آسیبرسان فراهم خواهد کرد.

حیوانات ،بــر لزوم اعمال تدابیر مســتحکم

بســته به نوع مواد تشــکیل دهندة خوراک

در نتیجة ُرخ داد این پدیده و بر هم خوردن

مدیریتی با هدف حذف این باکتری در طول

میتوان از  1تا  3کیلوگرم بایو اَسید اولترا به

تعادل میکروبی مجاری رودهای ،بروز اسهال و

زنجیرة تولید فرآوردههای دامی ،تاکید دارد.

خوراک اضافه کرد.

کاهش رشد حیوان از جمله عوارض نامطلوب

نووی بک ال حاوی اســید فورمیک ،اســید
پروپیونیــک ،نمکهای این دو اســید آلی،

®* Nutracid Focus

ترکیباتی همچون نوتراسید از طریق کاهش

محصول بهشکل مایع عرضه میشود و برای

یک محصول ابداعی و کارآمد از اسیدهای

سالمت و عملکرد تولیدی حیوان را بهدنبال

مشاهدة اثرات مطلوب آن باید  3-4کیلوگرم

آلی و برخوردار از خصوصیت آزادسازی آهسته

خواهد داشت .برای مشاهدة اثرات مفید این

از آن در هر تن خوراک اضافه گردد.

و تدریجی ترکیبات فعال خود میباشد؛ و در

محصول باید  600گرم تا  1کیلوگرم از آن در

ماتریکســی از چربیهای گیاهی قرار گرفته

هر تن خوراک مخلوط نهایی اضافه گردد .این

اســت .این فرآورده حاوی اســید فوماریک،

فــرآورده در پاکتهای  10کیلوگرمی عرضه

محصول شرکت بیوشم آلمان؛

فرمات کلسیم ،پروپیونات کلسیم و سوربات

میشود.

این فرآورده شامل مخلوطی بافری از اسید

پتاسیم میباشــد .برای اسیدی شدن کامل

فرمیک ،اســید پروپیونیک و اسید الکتیک

تودة خــوراک موجود در معده ،ســلولهای

است؛ که سبب کاهش  pHو ظرفیت بافری

جــداری معده بایــد مقادیر فراوانی اســید

خوراک میشود؛ و به این شکل خصوصیات

هیدروکلریک ترشــح کنند؛ ولی در برخی از

بهداشــتی خوراک را بهبود و قابلیت هضم و

موارد این سلولها قادر به تولید مقادیر کافی

ارزش تغذیــه ای آن را افزایــش میدهد .از

اســید برای غلبه بر خاصیت خنثی کنندگی

)1

شریعتمداری ،فرید؛ مازیار محیطی اصلی ( )1388افزودنیهای خوراک ،دام ،طیور و آبزیان ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ،چاپ دوم

)2

قمریان ،علیرضا ( )1393-1394داروهای دامپزشکی و نهادههای تغذیهای دام ،طیور و آبزیان ایران،انتشارات قمریان

3) Studdert VP, Labuc RH (1991) Thiamin deficiency in cats and dogs associated with feeding meat pre
served with sulphur dioxide. Aust Vet J., 68(2):54-7.
4)Diarra M.S. and François Malouin (2014) Antibiotics in Canadian poultry productions and anticipated
alternatives. Frontiers in Microbiology, 5:282
5)Cave N.A.G. (1984) Effect of Dietary Propionic and Lactic Acids on Feed Intake by Chicks. Poultry
Science, 63 :131-134
6)Middleton T.F. and P. R. Ferket (2001) Effect of Level of Acidification by Phosphoric Acid, Storage
Temperature, and Length of Storage on the Chemical and Biological Stability of Ground Poultry Mortality
Carcasses. Poultry Science 80:1144–1153
7)Liem A., G. M. Pesti, and H. M. Edwards Jr. (2008) The Effect of Several Organic Acids on Phytate
Phosphorus Hydrolysis in Broiler Chicks. Poultry Science 87:689–693
8)Patten J.D. and P.W.Waldroup (1988) UseofOrganicAcidsinBroilerDiets. PoultryScience67:1178-118 2
9)www.diet.com
10)www.wikipedia.org
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اســید الکتیک و اسید استیک میباشد .این

محصول شرکت نوترکس بلژیک؛

خاصیت خنثــی کنندگی خــوراک ،بهبود

®* Bioacid Ultra
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قابل مشــاهده خواهد بود .بنابراین ،مصرف

منابع

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ی ُاکسیدان و
کاربرد ترکیبات آنت 
فرمالدئید بهمنظور حفاظت از مواد
خوراکی دام و طیور

و مدارک زیادی وجود دارد که رادیکالهای

آلدئیدها ،کتونها و اســیدهای هیدروکسی

آزاد حاصل ،قادر به تضعیف سیســتم ایمنی

شــکل میگیرد؛ که دارای ویژگیهای خاص

ی ُاکسیدانها
آنت 

نیز هستند .اکسیداسیون در ترکیبات دارای

ارگانولپتیک هســتند .قابل توجه اســت که

یاُکسیدان
در واقع مادهای که بهعنوان آنت 

چندین پیوند غیراشــباع ،بیشتر و سریعتر

فســاد اکســیداتیو یا پراکسیداسیون لیپید

استفاده میشــود ،به آســانی میتواند یک

اتفاق میافتــد؛ و بهعنوان مثال روغن ماهی

نقطه مقابل فساد هیدرولیتیک است و منجر

اتم هیدروژن به رادیکالهای آزاد تشــکیل

نســبت به پیه برای اکسیداسیون مستعدتر

به کاهش جــدی در ارزش انرژیزایی چربی

شــده در فرایند اکسیداسیون بدهد؛ و از این

اســت .در صنایــع غذایی انســانی ،معموالً

و روغن میشود .بایســتی متذکر شد که از

طریق از تشــدید واکنشهای اکسیداسیون

روغنها را هیدروژنــه میکنند تا پیوندهای

دیدگاه بالینی اثرات مخرب اکسیداسیون در

جلوگیری کند .بنابراین ،ضداُکسیدانها باید

غیراشــباع را از بین ببرند و لذا روغن حاصل

جیره زمانی برای پرندگان خطرناکتر خواهد

هر چه ســریعتر ،قبل از مخلوطسازی نهایی

مخصوصاً در طول حرارت دادن مجدد کمتر

بود که با استرسهای دیگر مثل تراکم باال در

خوراک ،به چربیهای خوراک اضافه شــوند؛

مســتعد فساد میباشــد .مزة نامطلوب مواد

گلههای گوشتی ،سندرم فلجی مرغان تخم

زیرا وقتیکه فرایند اُکسیداسیون آغاز شود،

فاسد و بوی چربیهای اکسیده شده بهدلیل

گذار در قفس ،و یا مشکالت ناشی از امراض

بهندرت میتــوان حتی با ضداکســیدانها

تشــکیل محصوالت شکسته شــدهای نظیر

کبدی همراه باشد..

آن را متوقــف کرد و در ایــن حالت معموالً

دکتر توحید طلوعی

پرندگان سمی هستند .البته میزان این اکسیداسیون به دمای ذخیرهسازی،

اکسیداسیون چیست؟
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نــور و حضور مواد معدنی بســتگی دارد .برخی مواد موجود در جیره نظیر
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حساسیت زیادی به اکسیداسیون دارند .اکسیداسیون این اسیدها

محصوالت فرعی حیوانی و پودر خون میتوانند پراکسیداسیون لیپیدها و

با ایجاد تغییراتی همراه است؛ که اساساً خوراک را غیرقابل مصرف

یاُکســیدانها بهعنوان
نتایــج خطرناک آن را تحریک نمایند .از اینرو ،آنت 

مینماید .در واقع اکسیداســیون در خوراک نه تنها باعث کاهش

افزودنیهای خوراکی بهمنظور جلوگیری از اکسیداســیون چربیها و مواد

انــرژی و پروتئین جیره میشــود؛ بلکه مزه و بــوی جیره را نیز

مغذی محلول در چربی نظیــر ویتامینهای  A، D، Eو کاروتنوئیدها به

تغییــر داده و کیفیت دان را پایین مــیآورد؛ در عین حال باعث

جیره افزوده میشوند .بهعالوه ،چربیهایی که در جیرة خوراکی و بدن حیوان

پراُکسیداســیون لیپیدها در جیره میشــود؛ که برای حیوانات و

اُکسید میشوند ،میتوانند موجب بروز آنسفالوماالشیا و ا ِدم زیر جلدی شوند؛
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اســیدهای چرب غیراشباع بر حســب میزان غیراشباع بودن،

ســولفات مس که در پیشمخلوطهای معدنی وجود دارد؛ یا وجود آهن در
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اکسیداســیون فقط برای مدتی به تأخیر می

قدرت ضداکســیدانی بوتیل هیدروکســی

موجودات زنده ســمی خواهد بود .در طول

مرکوال ،گیــاه پونة کوهــی دارای خاصیت

افتد .آثار محسوس اکسیداسیون مانند فساد

تولوئن و انیزول در مقایسه با اتوکسیکوئین

روند تکامل در طبیعت ضداکســیدانهایی

آنتیاکسیدانی بسیار برجسته است؛ بنابراین،

را نیز نمیتوان با ضداکسیدانها جبران کرد.

کمتر است؛ ولی نسبت به توکوفرول عملکرد

به وجود آمدهاند که مکانیسمهای محافظتی

چنانچه عصارة این گیاه در خوراک حیوانات

ضداُکســیدانها را میتــوان به دوســتة

قویتری دارند .بوتیل هیدروکســی تولوئن

در برابر رادیکالهای آزاد را در اختیار دارند.

مورد اســتفاده قرار گیرد؛ میتوان از خواص

شیمیایی (سنتتیک) و طبیعی تقسیمبندی

در برابــر حرارت ناپایدار اســت؛ از اینرو در

این مکانیسمها امکان زنده ماندن در شرایط

ضداکسیدانی آن بهره برد .از سوی دیگر ثابت

کرد .اتوکســیکوئین ،بوتیل هیدروکســی

شرایطی که روغن یا مواد روغنی دارای بوتیل

جوی با غلظت اکسیژن باال را فراهم می کنند.

شــده اســت که این گیاه عالوه بر خاصیت

انیــزول ،بوتیــل هیدروکســی تولوئــن از

هیدروکسی تولوئن باشــند؛ در طول فرایند

در طبیعــت هزاران ترکیب وجــود دارد که

ضداکسیدانی ،باعث بهبود وزنگیری ،ضریب

مهمترین ترکیبات ضداُکســیدان شیمیایی

حرارت دهی ،امکان نابودی این ضداکسیدان

خصوصیات ضداکسیدانی دارند؛ این ترکیبات

تبدیل خوراکی و افزایش کمی و کیفی تولید

هســتند؛ که بهدلیل تأثیرگذاری قابل توجه

وجــود دارد .بوتیل هیدروکســی انیزول از

شــامل مواد محلول در چربی (ویتامین ،E

تخم در طیور تجاری میشود .از سوی دیگر

و مقرون بــه صرفه بودن از نظــر اقتصادی

پایداری حرارتی بیشتری برخوردار است ،اما

کاروتنوئیدها و غیــره) و مواد محلول در آب

این گیاه بهدلیل خواص ضدباکتریایی خود،

بــرای مدتهای طوالنی بهعنــوان ترکیبات

در غلظتهای زیاد بوی فنل مشخصی ایجاد

(اسید آســکوربیک ،گلوتاتیون ،بیلیروبین و

از بــروز بیماریهای رودهای جلوگیری کرده

مؤثر آنتیاکســیدان مــورد اســتفاده قرار

میکند؛ لذا اغلب به همراه ضداکسیدانهای

غیره) هستند .این مواد یا در بدن موجودات

و باعث پیشگیری از وقوع اســهال و کاهش

گرفتهاند .در این بین اتوکسیکوئین بهعنوان

دیگر ،نظیر بوتیل هیدروکسی تولوئن استفاده

زنده تولید میشــوند (اســید آسکوربیک و

میزان مرگ و میر میشود.

موثرترین ترکیب ضداکســیدان شــناخته

میشــود .همچنین ،اغلب ضداُکسیدانهای

گلوتاتیــون) یا از طریق خــوراک وارد بدن

میــزان مصــرف برخــی از ترکیبــات

میشــود؛ و پس از آن بوتیل هیدروکســی

شیمیایی باعث ایجاد اختالالتی در عملکرد

میشــوند (ویتامیــن  ،Eکاروتینوئیدهــا،

ضداکسیدان در جیرة خوراکی طیور به شرح

تولوئن و در مرحله بعد بوتیل هیدروکســی

کبد و کلیه میشوند.

ســلنیوم و غیره) .مطالعه در مورد گیاهانی

زیر است:
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این حال ،مصرف اتوکســیکوئین در صنایع

بهطورکلــی بــرای تمامی موجــودات زنده

همچنان ادامه دارد؛ بهنحویکه در سالهای

* بوتیل هیدروکسی تولوئن200ppm :

غذایی انســانی بهدلیل برخورداری از اثرات

حیات بر روی زمین ،بدون حضور اکســیژن

اخیر طیــف وســیعی از عصارههای گیاهی

* بوتیل هیدروکسی انیزول200ppm :

سرطانزا در دســتگاه گوارش ممنوع است.

غیرممکن است .حیوانات ،گیاهان و بسیاری

و ادویهجات با این هــدف مورد مطالعه قرار

ضداکسیدانهایی که دارای ساختمان فنلی

دیگر از موجــودات زنده نیازمند اکســیژن

گرفتهانــد؛ و توان آنها بهمنظور محافظت از

هستند؛ شــامل بوتیل هیدروکسی انیزول،

هســتند؛ تا بتوانند انرژی موثری برای تداوم

چربیها و ویتامینها در برابر اکسیداســیون

بوتیل هیدروکسی تولوئن و پروپیل گاالت ،از

حیــات خود تولیــد کنند .هــر چند وجود

مورد بررسی قرار گرفته اســت .برای مثال،

جمله ضداکسیدانهای مهم بشمار میروند.

غلظت باالیی از اکســیژن در جــو نیز برای

براساس مطالعات انجام شده بهوسیلة جوزف

و هم اکنون نیز در دان بهعنوان افزودنی مورد استفاده قرار میگیرد.

دیبوتیل هیدروکسی تولوئن نیز از سال  1981تاکنون بهعنوان افزودنی در
دان مورد استفاده قرار میگیرد.
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بوتیل هیدروکسی آنیزول نیز از سال  1981تاکنون ،در خوراک حیوانات
بهعنوان ضداکسیدان استفاده میشود.
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انیــزول به ترتیب بهترین عملکرد را دارند .با

نوع دوم ضداکسیدانهای طبیعی هستند.

که دارای خصوصیات ضداکسیدانی هستند،

* اتوکسی کوئین150ppm :

این ترکیب ضداکسیدان در سال  1981بهعنوان ضداکسیدان مطرح گردید

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

باید به این نکته توجه داشــت ،که میزان

بــرای مثال ،ممانعــت کامل از تولید ســم

مکانیســم دقیق عملکرد ضد ویروســی این

اثر یک ترکیب ضداکسیدان در مواد خوراکی

توسط استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از

ضداکسیدان شده است؛ تا شاید بتوان از آن

استفاده از ضداکسیدانها در صنعت طیور در جهان

مختلف ،متفاوت است .برای مثال بررسیهای

 100قســمت در میلیون بوتیل هیدروکسی

برای از بین بردن سایر ویروسها نیز استفاده

ارزش مالی ضداکسیدانهایی که در سال  2014در سطح جهان بهطور گسترده در خوراک حیوانات استفاده شدهاند؛

انجام شــده نشــان میدهــد کــه توانایی

انیــزول و  150قســمت در میلیون بوتیل

کرد.

حدود  183.4میلیون دالر آمریکا اســت .بدون شــک با افزایش تولید گوشت در چین ،هند و خاورمیانه و افزایش نیاز به

توکوفرولها در جلوگیری از اکسیداســیون

هیدروکسی تولوئن گزارش شده است .اساساً

از نظر کاربردی ،اگرچه در محیطهای

گوشــت در نتیجة افزایش جمعیت جهان ،این رقم نیز افزایش خواهد داشــت .همچنین ،باید توجه داشت که با افزایش

خوراکهای حــاوی اســید اولئیک (چربی

اثر ضد میکروبی ضداکســیدانها منحصر به

آزمایشــگاهی مقادیــری انــدک از ایــن

استفاده از دانههای روغنی و ذرت در جیرة خوراکی پرندگان ،نیاز به مصرف ضداکسیدانها در آینده ،بیشتر نیز خواهد شد.

حیوانی) بیشتر از توانایی بوتیل هیدروکسی

باکتریها نیســت؛ و بــر مخمرها و کپکها

ضداکسیدانها آثار ضدمیکروبی خود را ظاهر

تولوئن و انیزول میباشد؛ اما در خوراکهای

نیــز تاثیرگذار هســتند .همچنین ،امروزه

میســازند ،باید توجه داشت که در خوراک

حاوی اسید لینولئیک (روغن گیاهی) عکس

مشخص شده است که استفاده از بوتیل

مخلــوط بهدلیل وجود چربیهــا این اثرات

این حالت صادق است.

هیدروکســی تولوئن در جیرة خوراکی

بهمیزان زیادی کاهش مییابد .پروتئینهای

حدود  40ســال پیش آثار ضد میکروبی

پرندگانی که با ویروس بیماری نیوکاسل

خوراک نیز باعث کاهش این اثر میشــوند،

بوتیل هیدروکســی تولوئن شــناخته شد؛

مواجهه داشــتهاند؛ میزان مرگ و میر

ولی نمک اثر افزایشی بر این خصوصیت دارد.

و بهدنبــال آن نیــز دادههــای بیشــتر و

پرندگان را کاهش میدهد؛ ولی از پاسخ

بههمین دلیل ،اســتفاده از ضداکسیدانهای

گســتردهتری در مورد دیگــر خواص مفید

تولید آنتیبادی علیه بیماری نیوکاسل

فنلی ،به همراه مواد نگهدارندة مختلف صورت

این ضداکســیدانهای فنلی به دســت آمد.

جلوگیری میکند .بنابراین ،اســتفاده

میگیرد .البته با بهکارگیری روشهای خاص

این نتایج نشان داد که این مواد عالوه بر اثر

از این ضداکســیدان با دوز  100تا 150

و مناســب (مثل پاشــیدن ضداکسیدان در

مشخص خود در جلوگیری از رشد باکتریها،

 ppmمیتواند؛ یکی از عوامل شکست

ســطح مادة غذایی بهجــای مخلوط کردن)

قادرنــد از تولید ســم توســط باکتریهای

واکسیناسیون در طیور محسوب شود.

میتوان کاهــش اثر ذکر شــده را بهمیزان

مســموم کنندة مادة غذایــی نیز جلوگیری

شــناخت این خاصیت باعث شکلگیری

کنند؛ یا میزان تولید ســم را کاهش دهند.

پژوهشهای بیشــتر در راســتای شناخت
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زیادی برطرف نمود.
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

همانطور که در مطالب قبلی اشاراتی انجام شد؛ ضداکسیدانهای

)Europe animal feed antioxidants market, by livestock, 2012-2022, (Tons
جدول شمارة  :1نگهدارندههای شیمیایی
خوراک که بهطور کلی ایمن شناخته شدهاند.
Ascorbic acid
Ascorbyl palmitate
Benzoic acid
BHA
BHT
Calcium ascorbate
Calcium propionate

سهم ضداکسیدانهای سنتتیک در سال  2014بیش از  50درصد از کل ضداکسیدانهایی بوده
که در ســطح جهانی در خوراک حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است .هرچند با افزایش تمایل
استفاده از محصوالت اُرگانیک ،امروزه استفاده از ضداکسیدانهای سنتتیک محدودتر شده است و
پیشبینی میشود در آینده تمایل به استفاده از ضداکسیدانهای طبیعی بیشتر باشد.
طبق برخی دیگر از دادههای آماری ،میزان مصرف ترکیبات ضداکســیدان در خوراک حیوانات
از سال  2012تا  2018حدود  3/6درصد افزایش داشته است .در سال  2011میزان ضداکسیدان
مصرفی در صنعت طیور ( 34درصد) از مقدار کل ضداکسیدانهایی که در خوراک حیوانات مصرف
شده بود ،بیشتر بود؛ و خوک و گاو از این نظر در ردههای بعدی قرار داشتند و به ترتیب بیشترین
مقادیر مصرف ترکیبات آنتی اکســیدان را به خود اختصاص دادند .آمارهای بعدی نشــانگر این
موضوع اســت؛ که در سالهای بعد ،سهم پرورش گاو در رابطه با مصرف ترکیبات آنتیاکسیدان
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بیشــتر از طیور بــوده ،بهنحویکه طیور در ردة دوم قرار گرفته اســت .درهرحال ،میزان مصرف
ترکیبات ضداکسیدان در صنعت پرورش طیور در سطح جهان از سال  2012تا  ،2018حدود 3/8
درصد رشد داشته است .در بین قارههای مختلف ،در سال  ،2011قارة آسیا بیش از  50درصد از

Citrate acid
Dilaurylthiodipropionate
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سوی دیگر رطوبت باالی بعضی مناطق این قاره که در تسهیل فرایند اکسیداسیون دخالت دارد؛
اشاره کرد.

.1بایستی در محافظت از چربیهای حیوانی وگیاهی ،ویتامینها و

thiodipropionate

از رادیکالهای آزاد میشــوند .بعضی از این ترکیبات آنتیاکسیدان

سایر ترکیبات جیرة خوراکی علیه فساد اکسیداتیو موثر باشند؛

مثل اسید آسکوربیک در بدن موجودات زنده به شکل اندوژن تولید

.2بایستی برای انسان و حیوانات مزرعه غیرسمی باشند؛

میشوند؛ و برخی دیگر مثل کاروتنوئیدها از مسیر خوراک وارد بدن

.3میبایست در غلظتهای خیلیکم نیز مؤثر باشند؛

حیوانات میشــوند .اما در بیان بهتر بایستی در بدن موجودات زنده

.4بایستی از لحاظ اقتصادی ،استفاده از آنها مقرون به صرفه باشد.

بهجای اســتفاده از کلمة ضداکسیدان از تیم ضداکسیدان نام ببریم؛
چراکه برای کنترل این مکانیســم در بدن ،آنزیمهای ضداکسیدانی

Distearyl

اهمیت ضداکسیدانها در بدن حیوانات

نیز دخالت دارند .در واقع آنزیمهای ضداکســیدانی که در بدن سنتز

زمانیکه صحبت از ضداکســیدانها مطرح میشــود؛ از دو جنبه

میشوند؛ نیازمند کوفاکتورهای فلزی هستند .برای مثال روی ،مس

میتوان آنها را مورد بحث و بررســی قــرار داد .یک جنبه افزودن

و منگنز اجزای داخلی خانوادهای از آنزیمهای ضداکسیدانی هستند؛

Potassium metabisulphite

آنتیاکســیدانها بهعنــوان افزودنی خوراکی در خــوراک حیوانات

که به سوپراُکســید دســموتاز معروف اســت .همچنین ،آهن جزء

Propionic acid

بهمنظــور ممانعت از بروز اکسیداســیون مواد مغــذی و محافظت

آنزیم ضداکســیدانی به نام کاتاالز محســوب میشود .در واقع فقط

از خــوراک ،و جنبة دیگر مربوط به عملکرد ایــن ترکیبات در بدن

زمانیکه این اقالم از مسیر جیرة خوراکی وارد بدن موجودات شوند؛

موجودات زنده از جمله طیور است.

امکان تولید آنزیمهای ضداکســیدانی وجود خواهد داشت .در واقع

Erythorbic acid
Ethoxyquin
Ethoxyquin
Formic acid
Methylparaben
Potassium bisulphate
Potassium sorbate
Propul gallate
Propul paraben
Resin guaiae
Sodium ascorbate
Sodium benzoate
Sodium bisulphate
Sodium metabisulphite
Sodium nitrite
Sodium propionate
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Sodium sorbate
Sodium sulphite
Sorbic acid
Stannous chloride
Sulphur dioxide
THBP - Trihydroxy-butyrophenone

فراوان این ترکیبات در قارة آســیا ذکر شده است؛ میتوان به مصرف باالی محصوالت دامی و از

مناسب برای کاربرد در خوراک پرندگان

بدن طیور و دیگر حیوانات مانع از اُکسیداســیون و خســارات ناشی

TBHQ - Tertiary-butylhydroquinone

Thiodipinic acid
Tocopherols
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مصرف کل ترکیبات ضداکسیدان را به خود اختصاص داده است .از دالیلی که برای میزان مصرف

Calcium sorbate

نکات مهم در انتخاب ترکیب ضداکسیدان

طبیعی دارای انواع محلول در چربی و محلول در آب هستند؛ که در

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

یادآوری این نکته مهم خواهد بود؛ که عمل ضداکسیدانی در محافظت

بهرهگیری از ترکیبات ضداُکســیدان در چنین شرایطی مفید خواهد

کوچک زودتر از تخمهای با اندازة بزرگ هچ میشــوند)؛ لذا در چنین

از مولکولها و ســلولهای بدن حیوانات در برابــر رادیکالهای آزاد و

بود.

شرایطی بعضی از جوجهها ممکن است از  2ساعت تا  12ساعت بیشتر

 -تولکبری با کاهش میزان دان در اختیار پرنده ،از دیگر شــرایط

 -ذخیرهسازی طوالنی مدت و نامناسب تخم نیز شاید شرایط الزم

از بقیه در محیط انکوباتور و هچر باقی بمانند .چنین شرایطی بر روی

ایجاد کنندة اســترس اســت؛ که نیاز به ضداکســیدانها را افزایش

برای پراکسیداســیون چربیها را فراهم آورد؛ و آسیب غشای تخم را

دفاع ضداکسیدانی بدن فشار مضاعف خواهد آورد .لذا پس از این فشار

میدهد.

انواع ضداکســیدانها در قســمتهای مختلف بــدن ایفای نقش

به همراه داشته باشد .در این شرایط ،افزایش غلظت سلنیوم در جیرة

هرگونه تأخیر در دسترســی به دان و آب اثرات منفی بر عملکرد گله

 -ســموم قارچــی هــم از عواملی هســتند که کاهش ســطح

میکنند؛ برای مثال سلنیوم قســمتی از چندین سلنوپروتئین است؛

خوراکی ،همراه با افزودن مقادیر کافی از ســایر ضداکســیدانها مثل

خواهد داشت؛ و تاخیر در بلوغ سیستمهای آنزیمی و کنترل متابولیسم

ضداکسیدانها در جیرة خوراکی را سبب میشوند؛ و از طرفی نیاز به

که دفاع ضد اکسیدانی را (البته بهصورت ابتدایی نه بهصورت پیشرفته)

ویتامین  Eو کاروتنوئیدها به کاهش اثرات آسیبزا کمک خواهد کرد.

و رادیکالهای آزاد را بهدنبال دارد.

این ترکیبات را در بدن حیوان به واســطة افزایش تولید رادیکالهای

در بافتهــای مختلف و به روشهای مختلف انجام میدهند .ویتامین

یاُکسید کربن در طول دورة انکوباسیون
 -دما ،رطوبت و غلظت د 

 Eنقش دفاع ضداکســیدانی را در چربیها و بهخصوص در غشاءهای

تخم مرغ متغیر اســت .تغییر در این فاکتورها طی دورة رشد جنین،

بیولوژیکی بر عهده دارد .همچنین ،عملکرد هر یک از ضداکسیدانهای

در فرایند اکسیداسیون و فسفوریالسیون منجر به تولید رادیکالهای

 -دمــای کمتــر از دمای مورد نیــاز جوجهها در مــزارع پرورش؛

طبیعی در بدن برای دیگری حائز اهمیت اســت؛ برای مثال ویتامین

یاُکســید کربن میتواند برای
آزاد دخالت دارد .برای مثال ،افزایش د 

مکانیسمهای مقاومت در برابر سرما همانند پوشش پر ،مستقیماً تحت

 -اســتفاده از چربیهای اکسید شــده در جیرة خوراکی ،نیاز به

 Cباعث فعال شــدن مجدد ویتامین  Eپس از فرایندهای اکسیداتیو

زندهمانی جنینها خطرناک باشد.

تأثیر فعالیت هورمونهای تیروئیدی است؛ که وابسته به حضور سلنیوم

ضداکسیدانها در مجاری گوارشی حیوان را افزایش میدهد .بنابراین،

میباشند.

در استفاده از این منابع بایستی دقت الزم صورت گیرد.

روند اکسیداسیون ،بستگی به عملکرد تیم ضداکسیدانی دارد؛ نه فقط
ضداکسیدانها.
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گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

میشود؛ درحالیکه ،گلوتاتیون عمل مشابهی را برای ویتامین  Cانجام

 -روز  19جنینی از این لحاظ که خطر پراکسیداســیون چربیها

 انتقال جوجهها از کارخانة جوجهکشــی به مزرعة پرورش نیز نوعدیگری از استرس را به همراه دارد.

واکسیناسیون را بههمراه دارد.

آزاد افزایش میدهند.
 مسمومیت با فلزات و سایر مسمومیتها نیز از شرایط استرسزاهستند.

میدهد .قابل ذکر است که استرسهای مختلفی که در طول پرورش

در باالترین حد اســت؛ دارای اهمیت میباشد .در این روز روند نوک

یاُکســید کربن ،ناشی از تهویة ناکافی
 -سطح باالی آمونیاک و د 

 -اســتفادة بیــش از حــد از ترکیبــات دارویــی (اســتفاده از

بر پرندگان و دیگر حیوانات پرورشی وارد میشود؛ خود افزایش نیاز به

زدن جنین به پوستة تخم نیز آغاز میشود؛ و میزان اکسیژنی که به

ســالنهای پرورش؛ این شــرایط نیز شــاید عملکرد سیســتم دفاع

کوکسیدیواســتاتها و داروهای دیگر دامپزشــکی برای پیشگیری

ترکیبات ضداکسیدان در بدن را به همراه خواهد داشت؛ و باید میزان

بافتهای جنین میرسد افزایش پیدا میکند .در این شرایط ،میزان

ضداکسیدانی را بهصورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.

از بیماریهــا) هم از عوامل کاهش میزان ضداکســیدانها در جیرة

ورودی آنها را از مسیر جیرة خوراکی افزایش داد.

کم ترکیبات ضداکسیدان در کنار افزایش دما و رطوبت ،شاید افزایش
میزان پراکسیداسیون چربیها را به همراه داشته باشد.

استرسهایی که نیاز به ترکیبات ضداکسیدان
را افزایش میدهند

ایمنی ،خــود در روند مبارزه با عوامل بیمــاری زا تولید رادیکالهای
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 -فرایند تفریخ بهعنوان یک استرس محیطی برای جوجهها مطرح

آزاد میکننــد .در این صورت ،بدون حضور ضداکســیدانهای کافی

است؛ و در این زمان ضداکسیدانهای طبیعی به حداکثر میزان خود

در جیره ،ســلولهای بدن با تولید ایــن رادیکالهای آزاد دچار تنش

در بدن میرسند.

شدیدی خواهند شد .عالوه بر این سلنیوم عهدهدار یک نقش تنظیمی

جمعآوری و ذخیرهســازی آن در دمای کم صورت پذیرد؛ بهویژه اگر

 -تأخیر در جمعآوری جوجههــا از انکوباتور؛ از آنجاییکه تمامی

دمای محیط باال باشــد .در چنین شــرایطی رادیکالهای آزاد اثرات

جوجهها در یک زمان از تخم بیرون نمیآیند (تخمهای گلههای مادر

 -واکسیناســیون شــاید القا کنندة یک اســترس برجسته باشد.

نامطلوب خــود را بر روی چربیها و پروتئینهــا اعمال میکنند؛ لذا

جوان زودتر از مســنترها هچ میشوند و همچنین تخمهای با اندازة

بهنحویکه ،تجویز ویتامین  Eدر هنگام واکسیناسیون ،بهبود عملکرد

اختصاصی ،در سیستم ایمنی بدن حیوانات است.

را به همراه خواهد داشت.
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در نهایت باید توجه داشت که شرایط استرسزا در
مزارع پرورش مختلف شاید متفاوت باشند.
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پس از تولید تخم در مزارع پــرورش طیور تخمگذار بالفاصله باید

 -چالــش با بیماری ها؛ ســلولهای فاگوســیت کنندة سیســتم

خوراکی است؛ و همچنین ،افزایش نیاز به این ترکیبات در بدن حیوان

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

• خاصیت ضداکسیدانی دارد؛

جیرة خوراکی حیوانات

• توانایی بهبود قدرت سیستم ایمنی را دارا میباشد؛

جیــره خوراکی حیوانات شــامل طیف وســیعی از ترکیبات دارای

• جیرههایــی بر پایة اقالم گیاهی ،منابع غنی از این ماده هســتند؛

خصوصیات ضد اکسیدانی است؛ مهمترین این ترکیبات ،شامل موارد

درحالیکه جیرههای متشکل از منابع حیوانی از لحاظ وجود کاروتنوئید

زیر هستند:

فقیر میباشند؛

ویتامین : E
• مهمترین ضداکسیدان در سیستمهای بیولوژیک؛

میشود؛

• در غشاهای بیولوژیکی و ذخایر چربی موجود است؛

• ذخیرهسازی آن در بدن بهشکل محدود انجام میگیرد.

• در رودة کوچک جذب میشــود و جذب آن بســتگی به ترکیبات

ویتامین : C

جیره ،سطوح مکملها ،سن ،جنس و سایر خصوصیات انفرادی پرندگان

• ضداکسیدان محلول در آب میباشد؛

دارد؛

• با ویتامین  Eهمکاری نزدیکی در راســتای حفاظت ضداکسیدانی

• مقادیر اضافة آن در بدن در کبد ذخیره میشــود؛ هرچند که این
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• ثبات ندارد و در طول مرحلة ذخیرهســازی دان به سرعت اکسید

دارد؛

مقدار ذخیره برای برطرف کردن نیازهای فیزیولوژیک بدن در طوالنی

• یک ترکیب مهم ضد استرس محسوب میشود؛

مدت جوابگو نمیباشد؛

• در بدن حیوانات مزرعه ساخته میشود؛

• دانههای روغنی خام منبع غنی از ویتامین  Eهستند؛

• در شرایط استرسزا اضافه کردن آن به دان مفید خواهد بود؛

• این ویتامین ثبات ندارد و به سادگی اکسید میشود؛

• به سادگی اکسید میشود؛

• این ویتامین ســمی نیست و حتی در دوزهای خیلی باال هم باعث

گلوتاتیون :

ایجاد مسمومیت ویتامینی نمیشود؛
• اطالعات حاصل از مطالعات اخیر نشــان میدهند؛ که در شــرایط

• ضداُکسیدان سلولی است؛

اغلب آنها از لحاظ این ماده فقیر هستند؛
• نیــاز فیزیولوژیکــی به آن در بدن کم اســت؛ ولی در سیســتم
ضداکسیدانی ،عدم حضور آن به سالمت پرنده صدمه وارد میکند؛

مس:
• در سیستم دفاع ضداکسیدانی نقش ایفا میکند.

آهن:

• در دوزهای باال سمی است؛

• در بسیاری از واکنشهای بیوشیمیایی نقش حیاتی دارد؛

• دو منبع سلنیوم برای حیوانات در دسترس است :منبع طبیعی که

• در سیستم دفاع ضداکسیدانی بهعنوان یک مادة ضروری در آنزیم

به فرم سلنومتیونین است؛ و منبع غیر اُرگانیک که به فرم سلنیت و یا
سلنات وجود دارد؛
• شــواهد ثابت شــدهای وجود دارد؛ که شــکل اُرگانیک آن فواید
بیشماری برای حیوانات دارا میباشد.

کاتاالز نقش ایفا میکند؛
• آهن یک پراکســیدان بسیار قوی اســت؛ که اگر با پروتئینها باند
نشود میتواند باعث تحریک پراکسیداسیون لیپیدها شود.

منگنز:

روی:

• در متابولیسم بدن نقشی بسیار حیاتی دارد؛

• روی درساختمانهای تشکیل دهندة تیم ضداکسیدان شرکت دارد.

• جزئی از انواع آنزیمها در بدن محسوب میشود.
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• در بدن حیوانات سنتز میشود؛
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مفیدی بهدنبال داشته باشد.

• مکمل جیرهای آن موثر واقع نمیشود.

کاروتنوئید:

سلنیوم:

• یک رنگدانة طبیعی است؛ و مسئول ایجاد رنگ زرد ،نارنجی و بعضاً

• از جمله مواد معدنی ضروری محسوب میشود؛
• یک بخش مهم از پروتئینهای سلنیومی در بدن را شامل میشود؛
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اســترسزا اضافه کردن ویتامین  Eدر جیرة خوراکی طیور شاید نتایج

• در شرایط حضور استرس دارای اهمیت است؛

قرمز در بافت گیاهان ،حشرات ،پرندگان و پستانداران دریایی میباشد؛

• اقالم غذایی غلظتهای متفاوتی از این ماده را دارا میباشند؛ ولی

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

ضد اکسیدانها و سیستم ایمنی پرندگان
شمایی کلی از سیستم ایمنی
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سه سطح دفاع ضداکسیدانی در سلول
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شــاخة ایمنی ذاتی و انطباقی است .ایمنی

 Bو  Tآنتی بادیهــای اختصاصی بر علیه

به همین دلیل بهراحتی صدمه میبینند .در

ذاتی به کارایی سلولهای فاگوسیت کنندهای

ترکیبــات غیرخودی تولیــد میکند؛ که در

چنین شــرایطی ارتش بزرگ سیستم ایمنی

کــه نوتروفیل و ماکروفاژ نامیده میشــوند؛

نهایت به پاکسازی این ترکیبات منجر خواهند

بدن بدون برقــراری ارتباط مناســب دچار

وابسته میباشد .این سلولها از رادیکالهای

شد .همچنین ،فاگوسیتها مولکولهای پیام

صدمات عمدهای خواهد شد؛ و بدون استفاده

آزاد بهعنوان یک ســاح کشــنده استفاده

رســانی (ســیتوکاین) برای برقراری ارتباط

خواهد ماند؛ و در نهایت حتی شــاید بهدلیل

میکنند؛ و تا زمانیکه این رادیکالهای آزاد

بین اجزای این سیســتم تولید میکنند .به

اختــال پیامکی ،اجزای مختلف سیســتم

داخل فاگوزوم هســتند؛ خطری برای سلول

نوعی همانند یک موبایل عمل کرده و باعث

ایمنی وارد جنگ با همدیگر شوند .در چنین

هــای بدن ندارند؛ ولی در صــورت خروج از

برقــراری یک ارتباط مهم در یک سیســتم

شرایطی است که ضداکسیدانها نقشی بسیار

فاگوزوم ،آســیب به مولکولها و سلولهای

دفاعی در بدن میشــوند؛ و اکثر سلولهای

حیاتی در بدن در ارتباط با عملکرد سیستم

بــدن را به همراه دارند .در نتیجه سیســتم

ایمنی بدن برروی خود گیرندههایی دارند که

ایمنی بازی میکنند.

ایمنی انطباقی نیز دچار آسیب میشود.

به این سیگنالها بسیار حساس هستند .اما

سیستم ایمنی سلولی که شاخهای از ایمنی

نکتة قابل توجه این است که این گیرندهها به

استرس اکسیداتیو و سیستم ایمنی
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سیســتم ایمنی پرندگان متشــکل از دو

انطباقی است؛ براساس فعالیت لنفوسیتهای

رادیکالهای آزاد نیز بسیار حساس هستند؛ و

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

دارد .فــرار بودن ،پخش شــدن آن در فضا ،بوی تنــد و زننده ،اثر

که فرمالدئید دارای اثرات ضد ویروسی نیز هست .بنابراین ،در هنگام

میزان جوجهدرآوری اعمال کنند .مطالعات متعدد شواهد محکمی ارائه

سوزانندگی زیاد برای چشم ،و تخریب پوست از زیانهای احتمالی

انجام واکسیناســیون کاربرد این ترکیب در خوراک پرندگان باید با

دادهاند؛ که میزان مرگ و میر جنین در طول دورة انکوباسیون بهدلیل

فرمالدئید گازی بیرنگ ،محلول در آب و نامحلول در کلروفرم و ا ِتر

استفاده از فرمالدئید اســت .بنابراین ،در هنگام استفاده از آن باید

احتیاط صورت گیرد.

درمعرض قرارگرفتن جنیــن با گاز فرمالدئید افزایش مییابد .درواقع،

اســت .فرمالدئید یک ضدعفونی کنندة بسیار قوی است؛ که در شکل

احتیاط کرد .پایة اکثر محصوالت ضدعفونی کنندة دان را فرمالدئید

همچنین ،باید توجه داشت که استفاده از سطوح باالی فرمالدئید

مایع به نام فرمالین و در شــکل جامد به نام پارافرمالدئید شــناخته

تشــکیل میدهد .از نمونههای تجاری ایــن نوع ضدمیکروبها که

در خوراک شاید پروتئینهای جیرة خوراکی را منعقد و از دسترس

میشود؛ در دسترس میباشد .از فرمالدئید بهطور گسترده در صنعت

در دان اســتفاده میشــوند؛ میتوان بهTermin-8 Antimicrobial

خارج کند؛ و از اینرو عملکرد تولیدی گله را بهشــکل منفی تحت

بالســتودرم که الیهای از سلولها اســت؛ و جنین از آن رشد پیدا

کشــاورزی برای نگهداری علوفة ســیلو و محافظــت از پروتئینهای

 Preservativeاشــاره کرد .در مطالعات متعــددی اثرات فرمالدئید

تأثیر قرار دهد .ولی ثابت شده است که در سطوح نرمال توصیه شده

میکند؛ در ناحیة مرکزی زردة تخم مرغ و در الیههای ســطحی جای

خوراک استفاده میشود .همچنین ،فرمالدئید بهعنوان محافظت کننده

و اســیدهای اُرگانیک بر روی آلودگی با کلســتردیوم پرفرینجنس

این اثرات نامطلوب مشاهده نخواهد شد.

گرفته اســت؛ و این قسمت بهوسیلة شاالز و ماهیت ویسکوز آلبومین

و ضدعفونی کننــدة خوراک حیوانات در برابر آلودگیهای میکروبی و

بررسی شده اســت؛ و نتایج این مطالعات نشان دهندة این موضوع

بهخصوص برای حذف سالمونال به کار برده میشود.

است که فرمالدئید در مقایسه با اسیدهای اُرگانیک اثرات کشندهتری

فرمالدئید

از فرمالدئید بهعنوان افزودنی خوراکی در جیرة حیوانات نشخوارکننده

بر روی این باکتری بیماریزا داشــته است .البته باید توجه داشت؛

در مطالعات اخیر ،اثرات مخرب و زیانبار گازدهی با فرمالدئید ،خیلی
بیشتر از آن چیزی که قب ً
ال تصور میشد؛ نشان داده شده است.

یاُکسیدکربن از مسیر خلل و فرج پوسته،
احاطه شــده است .انتشار د 

استفاده از فرمالدئید در کارخانههای جوجهکشی
برای گازدهی

باعث افزایش  pHآلبومین میشود .بهدنبال افزایش  ،pHاثرات متقابل
بین پروتئینهای آلبومین (لیزوزیم و اُووموسین) افزایش مییابد؛ که

بهمنظور حفاظت خوراک و جلوگیری از تجزیة پروتئینها در شکمبه

که اســتفادة طوالنی مدت از فرمالین ،حداقل به مدت  5روز ،قادر

استفاده از فرمالدئید در هچریها بسیار رایج است؛ و این راهکار

این امر منجر به کاهش ویسکوزیتة آلبومین خواهد شد .همین مسئله

اســتفاده میشود .استفاده از فرمالدئید در جیرة خوراکی سبب انتقال

به اعمال اثرات مورد نظر بر روی این جرم بوده است؛ و در واقع این

به یک ابزار بســیار مفیــد و موثر در برابر آلودگیهای ویروســی،

این امکان را فراهم میکند که بالســتودرم به صورت معلق در بیاید و

مقداری از آن به شیر خواهد شد .هرچند در شیر گاوهایی که فرمالدئید

موضوع بیانگر اهمیت زمان در معرض قرارگیری با فرمالین بهمنظور

باکتریایی و قارچی تبدیل شده است .البته این کار عاری از هرگونه

به سمت پوســته سوق پیدا کند و درچنین شرایطی در معرض اثرات

در جیــرة آنها وجود ندارد نیز این ماده قابل شناســایی اســت؛ زیرا

دستیابی به عملکرد مطلوب آن است.

خطر نیســت؛ بهطوریکه این گازها میتوانــد اثراتی نامطلوب بر

مخرب فرمالدئید قرار خواهد گرفت.

فرمالدئید یکی از مواد شیمیایی است که بهطور طبیعی در شیر یافت
میشود.
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از دهة  70و  80میالدی تاکنون از فرمالدئید بهعنوان مادهای که
خاصیت ضدقارچی دارد؛ در دان استفاده شده است .نتایج مطالعات

فرمالدئید بهسادگی متابولیزه میشود و به محصوالت دیگری تبدیل

نشــان میدهد که فرمالدئید یک مهار کنندة رشد قارچ بسیار قوی

می شود .همچنین ،در واکنشهای مختلف متابولیکی در بدن شرکت

اســت .معموالً در خوراکی کــه ذرت آن از رطوبت باالیی برخوردار

میکند.

است از این ترکیب برای مهار رشد قارچها استفاده میشود .باید به
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پایین سبب توقف سنتز سیتوپالسم سلول میشود .فرمالدئید همچنین

اعمال اثرات ضدقارچی در دان اســتفاده میشود؛ این ترکیبات باید

با اسیدهای نوکلوئیک ویروسها واکنش داده ،آن ها را از بین میبرد.

حداقل  24ســاعت به همراه دان در داخل میکســر توقف داشــته

اگرچه فرمالدئید ضدعفونی کنندهای قوی و موثر اســت ،معایبی نیز

باشند؛ تا اثرات مورد نظر را بروز دهند .همچنین ،باید توجه داشت
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خاصیت ضدمیکروبی فرمالدئید به اندازهای اســت؛ که در ســطوح

این نکته توجه داشت ،که وقتی از ترکیبات واجد فرمالدئید بهمنظور

38

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

Kontopidis , J. Skoufos , and I. Kyriazakis .(2010).
Performance and antioxidant status of broiler chickens

:منابع

supplemented with dried mushrooms (Agaricus bispo-

9)

Halliwell, B. (1994). Free radicals and antioxi-

dants: A personal view. Nutrition Reviews 52: 253-265.
10)

Helbock H.J., Beckman K.B., Shigenaga

) افزودنیهای1388(  فرید؛ مازیار محیطی اصلی،)شــریعتمداری1
 چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، طیور و آبزیان، دام،خوراک
 محمد ساالر، ترجمه ابولقاسم گلیان. سامرز. دی. جی، لیسون.)اس2
 انتشارات، ویراست سوم،) تغذیة طیور1382(  مژگان مطهری،معینی
.سازمان اقتصادی کوثر

M.K., Walter P.B., Woodall A.A., Yeo H.C. and Ames
B.N. (1998). DNA oxidation matters: the HPLC-elec-

 مهران مهری، قربانعلــی صادقی، ترجمة جواد پوررضا،) اســکات3
. انتشارات ارکان دانش،) تغذیة مرغ1387(

trochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine
and 8-oxo-guanine. Proc. Natl. Acad. Sci. 95: 288- 293.
11)

Kettle A.J. and Winterbourn C.C. (1997).

ak, and Janusz Skolimowski.(2013). Ethoxyquin: An
Antioxidant Used in Animal Feed. International Journal

production. Redox Report 3: 3-15.

of Food Science Volume 2013, Article ID 585931, 12

Singal P.K., Khaper N., Palace V. and Kumar

D. (1998). The role of oxidative stress in the genesis of
hart disease. Cardiovascular Research 40: 426-432.

95 پیک مهر شماره ششم تابستان

Alina BBaszczyk, Aleksandra Augustyni-

Myeloperoxidase: a key regulator of neutrophil oxidant

12)

40

4)

13)

Surai P.F. (2000). Effect of the selenium and

5)

6)

Ames B.N. and Gold L.S. (1997). The causes

Health. Perspect. 105 Suppl 4: 865-873.

an Nutrition and Reproduction. Nottingham University
Press, Nottingham

خواهد بود؛ در نتیجه برخورد مولکولهای هوا کمتر اتفاق خواهد افتاد؛ لذا در چنین شرایطی نفوذ
.فرمالدئید مضر راحتتر صورت خواهد گرفت

lism. J. Biol. Chem. 278: 4369-4380.

idant system of the yolk and the developing chick.

Surai P.F. (2002) Natural Antioxidanyts in Avi-

 در ارتفاع باال فشار هوا کم، به عبارتی.تخممرغ در فشار باالی هوا بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرد

Ames B.N. (2003) An Enthusiasm for Metabo-

and prevention of cancer: gaining perspective. Environ.

14)

 مطالعات نشان میدهد که نفوذپذیری پوستة، در مجموع.سطح دریا صورت گیرد افزایش مییابد

pages.

vitamin E content of the maternal diet on the antiox�
-

British Poultry Science 41: 235-243.

 مطالعات محققین نشان میدهد؛ که این خطر در شرایطی که تفریخ در ارتفاع باال از،همچنین

7)

Chance B, Sies H, Boveris A. (1979). Hydrop-

eroxide metabolism in mammalian organs. Physiol Rev.
59: 527-605.
8)

Giannenas , 1 I. S. Pappas , S. Mavridis , G.

.البته فاکتورهای مختلف دیگری نیز وجود دارد که بر نفوذپذیری پوستة تخممرغ مؤثر هستند

39

 کیفیت پوسته، رطوبت، نوسانات دمایی،از مهمترین این فاکتورها میتوان به دمای مطلق محیط
 این موارد باعث میشــود که گازدهی با فرمالدئید در هچریها بهعنوان یک.و غیره اشــاره کرد
.راهکار خطرناک و آسیبرسان شناخته شود

95پیک مهر شماره ششم تابستان

rus) in their diet. Poultry Science 89 :303–311.

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند
Visschedijk AHJ, Incubation of eggs at high

tion: a new look at an old element. 2. Reproduction,

series, 1991, 22, 285-291.

egg and meat quality and practical applications. World’s

Yildirim I, Özsan M, Yetisir R, The use of

oregano (origanum vulgare L) essential oil as alter-

on lipid peroxidation in breast muscles during storage.

Revue Méd. Vét., 2003, 154, 5, 367-370.

Proceedings of Australian Poultry Science Symposium,

24)

95 پیک مهر شماره ششم تابستان

 اینسِ کتیسیدال و مولوسیسیدال این ترکیبات مکررا ً توصیف گردیده، آل ِلوپتیک، فانگیسیدال، بهعبارتی تأثیرات آنتیمیکروبیال.گیاهی تولید میشوند
 بهدلیل برخورداری از ویژگیهای متنوع فارماکولوژیک از زمانهای دور در، ساپونینها عالوه بر ایفای نقش بهعنوان یک جزء دفاعی در گیاهان.است
: برخی از مستندترین تأثیرات ساپونینها به اختصار تشریح میگردد، در ادامه.طب سنتی مورد توجه قرار داشتهاند

Surai, P.F. and Dvorska, J.E. ( 2002a). Effect

fumigation in quails (coturnix coturnix japonica) eggs.

Spratt C.D. 1985. Effect of mold inhibitor

M.Sc. Thesis, University of Guelph.

ساپونینها ترکیباتی فعال از نظر بیولوژیک هستند که بهعنوان یک عامل دفاعی در برابر پاتوژنها و جانوران گیاهخوار بهوسیلة بسیاری از گونههای

16)

of selenium and vitamin E content of the breeder’s diet

treated high moisture corn on performance of poultry.

دکتر محمد سلطانی

Poultry Science Journal 58: 431-450.

native hatching egg disinfectant versus formaldehyde

23)

42

Surai P.F. (2002a) Selenium in poultry nutri-

altitude. Avian incubation, Poultry Science symposium

22)

کاربرد ساپونینها بهعنوان ترکیبات
ی ُاکسیدان طبیعی در پیشگیری و
 آنت
کنترل بیماریهای دام و طیور

15)

Madsen J. 1982. The effect of formaldehyde

treated protein and urea on milk yield and composition

Sydney, pp. 187-192.
17)

Surai, P.F. and Dvorska, J.E. (2001). Is organic

selenium better than inorganic sources. Feed Mix 9:
8-10.
18)

Surai, P.F. and J.E. Dvorska, J.E. (2002).

in dairy cows. Acta Agriculturae Scandinavia 32:389-

Effect of selenium and vitamin E on lipid peroxidation

395.

in thigh muscle tissue of broiler breeder hens during

25)

M. F. Casagrande , M. V. Cardozo , M. C. Be-

raldo-Massoli , L. Boarini , F. A. Longo , A. C. Paulilo ,

storage. Archive Geflugelk 66: 120.
19)

Cadirci S, Disinfection of hatching eggs by

and R. P. Schocken-Iturrino . Clostridium perfringens in

formaldehyde fumigation – a review. Archiv für ÜR

ingredients of poultry feed and control of contamination

Geflügelkunde, 2009, 73, 116-123

by chemical treatments. 2013 J. Appl. Poult. Res. 22
:771–777.

20)

41

Nwagu BI, Factors affecting fertility and

hatchability of guinea fowl eggs in Nigeria. World's
Poult. Sci. J., 1997, 7, 53, 279-286.

95پیک مهر شماره ششم تابستان

21)

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

43

گروه متخصصین دامپزشکی و دامپروری مهرگان نوند

اثر بر غشای سلولی

این فرآیند منجر میگردد .منافذ یا اختالالت

تقویت سیستم ایمنی

عملکرد تقویتی ساپونینها بر سیستم ایمنی

بودهانــد .تمایل موجود در ارتباط با کشــف

ضد سرطانی خود را در سطح مجاری رودهای

بســیاری از تأثیرات بیولوژیک ساپونینها

غشایی ایجاد شده بهوسیلة ساپونینها بادوام

تجویز خوراکی ســاپونینها بــا افزایش

بهصورت واضح مورد شناســایی قرار نگرفته

موادی با منشــأ طبیعی که قــادر به کنترل

اعمال کنند .متابولیســم اسیدهای صفراوی

را با عملکرد آنها بر غشــاهای سلولی مرتبط

هستند و غشــای تحت تأثیر بهشکل پایدار

مقاومت گونههای حیوانــی در برابر ابتال به

است ولی تعابیر متنوعی در این راستا وجود

بدخیمیها باشــند؛ به انجــام پژوهشهایی

توســط اجرام میکروبی حاضــر در مجاری

میداننــد .عملکرد الیتیک ســاپونینها بر

در برابر ملکولهای بــزرگ از قبیل فریتین

عفونتهای فیلدی همراه بوده است (تقویت

دارد .برای مثال ،القاء تولید ســیتوکینهایی

قابــل توجــه در ارتباط با ایــن خصوصیت

رودهای به شکلگیری متابولیتهای ثانویهای

غشای گلبولهای قرمز خون از مدتها قبل

نفوذپذیر خواهد بــود .این موضوع در نهایت

ایمنی غیراختصاصی) .بهعالوه ،ترکیبات یاور

از قبیل اینترلوکینها و اینترفرونها بهوسیلة

ســاپونینها منجر گردیده اســت .تأثیرات

منجر خواهد شد که بهعنوان عوامل مسبب

مورد تشخیص قرارگرفته است و از این ویژگی

به برهمخوردن تعــادل موجود در دو طرف

یا اَدجوآن تولید شــده بر پایة ســاپونینها،

ســاپونینها بارها گزارش گردیده اســت که

ســرکوبگر ســاپونینها در برابر سلولهای

در شکلگیری سرطان کولون دخیل هستند.

بهمنظور شناســایی این ترکیبات اســتفاده

غشــای ســلولی و بهدنبال آن مرگ سلول

توان منحصر به فــردی در رابطه با تحریک

شاید بهعنوان واســطهای برای اعمال اثرات

ســرطانی احتماالً از طریق مکانیســمهایی

اتصال ســاپونینها به اسیدهای صفراوی در

میشــود .عملکــرد الیتیک ســاپونینها بر

خواهد انجامید.

ایمنی با واسطة ســلولی و همچنین تقویت

مثبت این ترکیبات بر سیستم ایمنی مطرح

متنــوع و پیچیده صورت میپذیرند .نشــان

مجاری رودهای ،این ترکیبات را از دســترس

غشاهای سلولی ظاهرا ً در نتیجة اتصال بخش

بهبود دریافت خوراک و

تولید پادتــن بروز دادهاند .این ترکیبات قادر

باشــند .همچنین ،این موضوع محتمل است

داده شــده که تأثیرات مخرب ساپونینها در

جمعیتهای میکروبــی حاضر خارج خواهد

آگالیکون ساپونینها با استرولهای موجود

افزایش رشد حیوانات

به اعمــال فعالیت اَدجوآنی خــود حتی در

که تعامل ساپونینها با سلولهای ارائه دهندة

برابر ســلولهایی از قبیــل گلبولهای قرمز

کــرد و بهاین ترتیب شــکلگیری ترکیبات

در غشا (از جمله کلسترول) که بهشکلگیری

عصارة استخراج شده از گیاه یوکا شیدیگِرا

مقادیر یا ُدزهای اندک نیز هســتند .در حال

پادگن در القای بسیاری از این پاسخها َدخیل

خون با فعالیت سیتوتوکســیک آنها برعلیه

کارسینوژنیک در کولون کاهش خواهد یافت.

کمپلکسهای نامحلــول میانجامد ،صورت

با مکانیسمی ناشــناخته باعث افزایش رشد،

حاضر تنهــا تعداد اندکی مقالــة مروری در

باشد .از عملکرد متنوع ساپونینها در راستای

سلولهای سرطانی مرتبط نبوده است .مهار

بهمنظور طراحی راهکارهای درمانی کارآمد،

خواهــد پذیرفت .از ایــنرو بیان گردیده که

بهبود کفایت خوراک و ارتقأ ســامت طیور

رابطه با تأثیرات مثبت ساپونینها بر عملکرد

تقویت سیستم ایمنی نتیجهگیری شده است

اختصاصی رشــد و تکثیر الینهای ســلولی

وضوح بیشــتری در ارتباط بــا اختصاصیت

افزایش مقادیر استرولهای غشایی به تسهیل

گردیده است.

سیستم ایمنی انتشــار یافته است .مکانیسم

که ایــن تأثیرات احتماالً بهدنبال تحت تأثیر

سرطانی از طریق توقف چرخة سلولی و القاء

ساختاری ســاپونینها برعلیه انواع مختلف

قرارگیری اختصاصی واسطههای فیزیولوژیک

آپوپتوز بهترتیب در الین ســلولی ســرطان

ســرطان مورد نیاز اســت .تعیین تعامالت

صورت میپذیرد و تأثیــرات غیراختصاصی

سینه در انسان و الین سلولی لوکمی گزارش

موجود بین ســاپونینها و کارســینوژنهای

ســاپونینها بر نفوذپذیری غشای سلولی در

گردیده است .عملکرد اختصاصی ساپونینها

حاضــر در مجــاری رودهای نیز بــه انجام

این رابطه فاقد اهمیت هستند.

در برابر سلولهای ســرطانی با هدف اعمال

مطالعات دقیقتری نیازمند است.

تأثیرات سیتواِستاتیک بر
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ســاختار بخش قندی ســاپونینها بهمنظور

بررســیهای متعددی اثبات کردهاند که

ســاپونینهای استخراج شــده از گیاهان

اتصال به گیرندههای خاص و آغاز فرآیندهای

ســاپونینهای بهدست آمده از منابع مختلف

مختلف در شرایط برونتن ( )in vitroقادر

سیتوتوکســیک ،تحت تأثیر قــرار میگیرد.

قادر به کاهش ســطح کلســترول سرم در

به مهار اختصاصی رشد سلولهای سرطانی

بهعالوه ،ساپونینها شــاید برخی از تأثیرات

طیفــی از گونههــای حیوانــی و حتی افراد

سلولهای بدخیم
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تآثیرات سیتوتوکســیک ظاهرا ً بهوسیلة نوع

متابولیسم کلسترول
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انسانی هستند .نظریههای متنوعی در رابطه

و عواملی از قبیل مقدار ساپونین و کلسترول

ســاپونینها از طریق افزایــش نفوذپذیری

با چگونگی کاهش کلســترول در اثر کاربرد

حاضر در مجاری رودهای و همچنین حضور

رودهای بهوســیلة دپوالریزاســیون غشایی،

تغذیهای ســاپونینها مطرح گردیده اســت

سایر لیگاندها نیز در شکلگیری نتیجة نهایی

جذب مواد مغذی را در مجاری گوارشی طیور

کــه در ادامه به برخی از آنها اشــاره خواهد

تأثیرگذار خواهند بود.

بهبود میبخشند .با در نظر داشتن ویژگیهای

پیک مهر شماره ششم تابستان95

ســاپونین همانند ســویا ،یونجه یا نخود در

()Molluscicidal

امولسیونهای آب یا روغن) و قابلیت آنها در

جیرة خوراکی طیور استفاده شود؛ میسلهای

خصوصیات ضد نر متَن ســاپونینها برای

افزایش برجســتة حاللیت مونوگلیسریدها،

بــزرگ و مخلوط تشــکیل شــده در نتیجة

اولین بار توســط  Lemmaدر سال 1965

افزودن این ترکیبات به جیرة خوراکی طیور

تعامل ساپونینها با اســیدهای صفراوی به

گزارش شــد .این محقق تأثیرات توکسیک

به ا ِمولسیفیکاسیون مناسبتر چربیها منجر

افزایــش دفع ایــن ترکیبات منجــر خواهد

نــارس را بر
عصــارة حاصل از توتســانان
َ

یبَخشد.
شده و جذب آنها را بهبود م 

شــد .در ادامه ،افزایش متابولیسم کلسترول

حلزونهای رودخانهای در اتیوپی گزارش کرد.

اثرات ضد قارچ

در کبد به کاهش کلســترول ســرم خواهد

پــس از آن تالشهایی در مورد بهرهگیری از

ســاپونینها دارای ســمیت فراوانی برای

انجامیــد .کاهش جذب رودهای کلســترول

این خصوصیت ساپونینها در راستای کنترل

قارچها هستند .در گذشته از فعالیت ضد قارچ

نیز بهوسیلة برخی از ساپونینها القا گردیده

بیماریهایی از قبیل شیســتوزومیازیس که

ساپونینها برعلیه تریکودرما ویریده بهعنوان

است .همچنین ،ســاپونینها قادر به کاهش

بهوســیلة نرمتنان انتقــال مییابند ،صورت

روشی برای شناسایی این ترکیبات استفاده

انتخابی کلسترولهای مضر از جمله LDL

پذیرفت .خصوصیات ضد نرمتن مشــابه در

شــده است .ســاپونینهای اسپیروستانول و

در سرم موشهای صحرایی ،جِ ربیلها و افراد

ســاپونینهای استخراج شــده از بسیاری از

مونودسموزیدیک استخراج شده از گیاه یوکا

انسانی نشان داده شــدهاند .اعمال تأخیر در

دیگر منابع نیز مشــاهده شده است .فعالیت

شیدیگرا قادر به تخریب برخی از مخمرهای

جــذب رودهای چربیهای خوراکی از طریق

ضد نرمتن ساپونینها شاید در نتیجة تأثیرات

مخرب غــذا ،مخمرهای شــکلدهندة فیلم

مهار فعالیت لیپاز پانکراسی مکانیسم دیگری

دِترجنت برجســتة این ترکیبات بر غشاهای

و قارچها یا مخمرهای درماتوفیتیک نشــان

اســت که در ارتباط با عملکرد ســاپونینها

ســلولی موجود در بافتهای نــرم نرمتنان

داده شدهاند .تعامل ساپونینها با استرولهای

در این راســتا ارائه گردیده است .بههرحال،

بهوقوع پیوندد.

غشــایی قارچ بهعنوان مکانیسم اصلی بروز

باید توجه داشــت که اتصال ســاپونینها به

بهبود جذب مواد مغذی

کلسترول در لومن رودهای صورت میپذیرد

مطالعــات متعــددی نشــان دادهاند که

تأثیرات ضد قارچ این ترکیبات در نظر گرفته
میشود.

فعالیت ضد ویروس

این ویژگی ساپونینها میتوان بهمنظور درمان

یاُکســیدانهای
همچنین فراهمســازی آنت 

برخی ساپونینها و ســاپوژنینها قادر به

عفونتهای تکیاختهای در گونههای مختلف

ضروری در شرایط درونتن ( )in vivoمورد

غیرفعالسازی ویروسها نشان داده شدهاند.

حیوانی بهره برد .ســاپونینهای استروئیدی

تأیید قرار گرفته اســت .واژة آنتیاکسیدان

برای مثــال ،مهــار تکثیر ویــروس HIV

و تریترپنوئید در برابــر عفونتهای متنوع

اغلب بهمنظور توصیف ترکیبات مهارکنندة

احتمــاالً از طریق مهار فعالیــت پروتئاز این

تکیاختهای از قبیل عفونت با پالســمودیوم

تخریــب زنجیرههای شــیمیایی در فرایند

ویروس بهوسیلة اولئانولیک اسید ساپوژنین

فالســیپاروم ،تروفوزوآیتهــای ژیاردیــا و

پروکسیداســیون چربیهــا بــهکار میرود.

و تریترپنوئید مشاهده شده است.

گونههای لیشــمانیا مؤثر نشان داده شدهاند.

درحالیکــه رادیکالهای آزاد تولید شــده

فعالیت ضد تکیاخته

سمیت ســاپونینها برای تکیاختهها ظاهرا ً

در شــرایط درونتن برای ترکیبات دیگری

ساپونینهای بهدست آمده از منابع مختلف،

گســترده و غیراختصاصی است و به وضوح

بهغیر از چربیها نیز آســیبزا هستند .برای

دارای اثرات مخرب برعلیه تکیاختهها نشان

در نتیجة اعمال اثرات ِدت ِرجنت بر غشــاهای

مثــال در این رابطه میتــوان از پروتئینها،

داده شدهاند و بهعنوان عوامل تعدیل کنندة

سلولی صورت میگیرد.

اســیدهای نوکلئیک و سایر ملکولها نیز نام

احتمالی جمعیــت تکیاختههای حاضر در

ی ُاکسیدان
تأثیرات آنت 

برد .درهرحال ،این واکنشهای اکسیداسیون

شکمبة نشخوارکنندگان شناخته میشوند .از

یاُکســیدان
اهمیــت حضور ترکیبات آنت 

شــاید بهطیفی از اثرات نامطلوب بیولوژیک

در مواد خوراکی بهمنظــور حفظ خوراک و

منجر گردند .برخی از مکانیسمهای حمایتی
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شــد .درصورتیکه از اقــام خوراکی غنی از

تأثیرات ضد نر م َتن

امولسیفیه کنندگی ساپونینها (پایدارسازی
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القاء شده بهوسیلة ســاپونینها برعلیه وقوع اکسیداسیون در گذشته

کاروتنوئیدی بهعنوان آنتیاکســیدانهای طبیعــی و اصلی در مواد

مورد بحث قرار گرفته است .بر اساس نظریهای که سالها قبل مطرح

خوراکی مورد استفاده قرار میگیرند و پژوهشهای بیشتری در رابطه

شد ،آتروژنز احتماالً در نتیجة رویدادهایی که بالفاصله پس از مصرف

با این ترکیبات صورت گرفته است .گروهی از ساپونینهای تولید شده

یاُفتنــد روی خواهد داد و این موضوع شــاید تحت
خــوراک اتفاق م 

در گیاهان لگومینه ،تحت عنوانSoyasaponins (group B ( :

تأثیر بقایای شیلومیکرون قرارگیرد .این نظریه بهدنبال انجام مطالعات

دارای یک گروه آنتیاکســیدان در ناحیة کربن شمارة  23هستند.

متعددی توسعه یافت و بیان شد که هیدروپروکسیدهای چربی موجود

ایــن بخش قندی منحصر به فرد که به اختصار  DDMPنیز نامیده

در جیرة خوراکی که شــاید تاحدودی در طول فرایند هضم در محیط

میشود ،ساپونینها را به پاکسازی رادیکالهای سوپراکسید از طریق

قلیایی رودهها شــکل گیرند ،منبعی از بقایای شــیلومیکرون هستند

تشکیل میانجیهای هیدروپروکسید قادر میسازد؛ بنابراین از آسیب

که بهدنبال مصــرف خوراک افزایش پیدا خواهند کــرد .این یافتهها

ملکولهای بیولوژیک بهوســیلة رادیکالهــای آزاد ممانعت خواهد

بر اهمیت حضور آنتیاکســیدانهای طبیعی در خوراک و در سراسر

کرد .بخش قندی مذکور ( )DDMPبهصورت گســترده در گیاهان

مجاری گوارشی تأکید دارند .بهطور معمول پلیفنولها و رنگدانههای

لگومینه از قبیل لوبیا قرمز ،نخود ،بادامزمینی و شبدر یافت میگردد.
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تومورهــا در گونههای مختلــف حیوانی از

بر بهبــود ضریب تبدیل و افزایش وزنگیری

انواع ســاپونینهای گیاهی قادر به اعمال

جمله طیور تجاری دارد .بهویژه ،تأثیرات ضد

جوجهها ،تآثیرات سینرژیســتیک این گیاه

تأثیرات متنوع بیولوژیــک بر بدن گونههای

قارچ و ضد تکیاختة این ترکیبات با واسطة

بــا واکســنهای تجــاری موجود بــر علیه

مختلــف حیوانی هســتند .تــوان افزایش

استرولهای غشــایی و همچنین ،اثرات ضد

کوکســیدیوز نیز مستندســازی شده است.

نفوذپذیری غشــاهای ســلولی ظاهــرا ً در

ویروس و ضد نرمتن آنها بیانگر پتانســیل

رامبوزی و همکاران در سال  2011بهدنبال

بســیاری از ســاپونینها (تریترپنوئیدی یا

قابل توجه ساپونینها در مدیریت بسیاری از

ارزیابی عملکرد آنتیکوکســیدیال گیاه یوکا

اســتروئیدی) قابل مشاهده اســت .تأثیرات

بیماریها است.

شــیدیگرا و مقایســة آن با ترکــب دارویی

اَدجوانی ســاپونینهای خاص و مشــتقات

گونة گیاهی یــوکا شــیدیگِرا (Yucca

موننســین دریافتند که در شــرایط معمول

آنهــا بر عملکرد اختصاصی سیســتم ایمنی

 )schidigeraمنبع مهمی از ساپونینهای

مدیریتی و در صــورت در معرض قرارگیری

در مدلهای حیوانی به اثبات رســیده است.

طبیعــی اســت کــه از طریــق واکنش با

طبیعی گاوها با کوکسیدیوز ،کاربرد این گیاه

ساپونینها همچنین طیف وسیعی از تأثیرات

کلســترولهای حاضــر در دیوارة ســلولی

در خوراک به اعمال فعالیت آنتیکوکسیدیال

سیتواستاتیک را برعلیه سلولهای سرطانی

تکیاختهها از تکثیر و توســعة آنها ممانعت

منجر شــده و فوایدی را در ارتباط با کنترل

نشــان میدهند .توان ساپونینها در کاهش

و در نهایت به مرگ انگل منجر خواهند شد.

کوکســیدیوز حاصل خواهد کــرد .بهعالوه،

سطح سرمی کلسترول در گونههای حیوانی

بهاین ترتیب میتــوان از این گیاه در درمان

تأثیراتی از ساپونینهای موجود در گیاه یوکا

نیز گــزارش گردیده اســت .ایــن تأثیرات

کوکسیدیوز استفاده کرد.

بر علیه رشد و تکثیر برخی اجرام باکتریایی از

مطلــوب حکایت از توان بالقوة ســاپونینها

در مطالعهای که اخیرا ً در کشور برزیل به

بهعنــوان ترکیبات دارویــی برعلیه برخی از

انجام رسیده است؛ گیاه یوکا قادر به افزایش

پُراهمیتتریــن اختالالت ســامت از قبیل

طول پُرزهــای رودهای و بهبود ســاختاری

قبیل اشریشیاکلی نیز مستندسازی گردیده
است.
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ِ
شیدیگرا ()Yucca schidigera
گیاه یوکا
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