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  چکیده

  
 بر سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک يگذاراین پژوهش به منظور مقایسه تاثیر

له اهاي بر پایه ذرت و کنجبا جیره تغذیه شدههاي گوشتی و پاسخ ایمنی جوجهرشد عملکرد 
 308روزه سویه راس سه  خروسقطعه جوجه  225 سویا انجام گرفت. در این آزمایش تعداد

تصادفی در واحدهاي آزمایشی (قفس) توزیع  تکرار در قالب طرح کامالً 5تیمار و  9به 
سطوح افزایش تدریجی از هر یک از دو منبع متیونین گیاهی و سنتتیک تیمارها شامل شدند. 

یونین : جیره پایه بدون مت1ي آزمایشی شامل: تیمار طی سه دوره پرورشی بودند. تیمارها
 11/0، 15/0: جیره پایه + 3، تیمار 05/0و  06/0، 07/0: جیره پایه + 2افزودنی (شاهد)، تیمار 

 19/0و  23/0، 29/0: جیره پایه + 5، تیمار 14/0و  17/0، 22/0: جیره پایه + 4، تیمار 10/0و 
پایه +  : جیره6درصد متیونین سنتتیک به ترتیب براي دوره آغازین، رشد و پایانی،  تیمار 

، 22/0: جیره پایه + 8، تیمار 10/0و  11/0، 15/0: جیره پایه + 7، تیمار 05/0و  06/0، 07/0
درصد متیونین گیاهی به ترتیب براي 19/0و  23/0، 29/0: جیره پایه + 9و تیمار  14/0و  17/0

در طی سه دوره پرورش مصرف خوراك، افزایش وزن روزانه . دوره آغازین، رشد و پایانی
سیستم ایمنی  پاسخ به منظور ارزیابی و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید.گیري شد اندازه

ژن گلبول قرمز گوسفند علیه آنتی هموگلوتیناسیون آزمایش از دوروزگی  42و  28در سنین 
)SRBC دي نیتروبنزن ( -3-2کلرو-1محلول ) و پاسخ بهDNCB استفاده شد. نتایج نشان داد (

-سطح باالي متیونین سنتتیک و گیاهی می 2یانگین افزایش وزن پایانی مربوط به بیشترین مکه 
داري داشتند درحالیکه کمترین میانگین افزایش وزن ها اختالف معنیباشد که با سایر تیمار

 11/0، 15/0پرندگانی که از جیره پایه + باشد. پایانی مربوط به سطح باالي متیونین سنتتیک می
جیره پایه  و همچنینبترتیب براي دوره آغازین، رشد و پایانی  سنتتیک متیونین درصد 10/0و 
درصد متیونین گیاهی بترتیب براي دوره آغازین، رشد و پایانی تغذیه  14/0و  17/0، 22/0+ 

سیستم ایمنی بودند. لذا با توجه به نتایج  پاسخ داراي بهترین عملکرد تولیدي و ،نمودند
د امکان جایگزینی متیونین با منشاء گیاهی با متیونین سنتتیک وجود رسآزمایش به نظر می

  داشته باشد.
  

   .SRBC ، DNCB،، جوجه گوشتیمتیونینمنابع  هاي کلیدي:واژه
  

  مقدمه
درصد از خوراك طیور را اسیدهاي  15-20حدود 

 میزان از آگاهی (NRC, 1994). دهندآمینه تشکیل می

 و اقتصادي لحاظ از کیموادخورا محتوي آمینواسیدهاي
نیست.  اما کافی است، ضروري بسیار ايتغذیه

آمینواسیدهاي گوگرددار نقش مهمی را در سالمت و 

نمایند. متیونین به لحاظ تغذیه اي جزء ها ایفا میبیماري
 –DL. شودآمینو اسیدهاي ضروري طبقه بندي می

متیونین به روش شیمیایی بوسیله آکرولین، متیل 
 Figge et) شوندو هیدروژن سیانید تولید می مرکاپتان

al., 2010). ها همانند سازافزایش قیمت این پیش
آکرولین و متیل مرکاپتان باعث افزایش کشش تقاضا 
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براي دیگر منابع تولیدي متیونین (میکروبی و گیاهی) 
امروزه مصرف کنندگان . )(Figge et al., 2010 شودمی

ه مصرف محصوالت با گوشت طیور تمایل بیشتري ب
کنندگان با منشاء طبیعی دارند. بنابراین بهتر است تولید

در نظر گرفتن این گرایش مصرف کنندگان به تولید 
باشند. از اینرو، محصوالت ارگانیک توجه بیشتري داشته

بعضی از منابع گیاهی متیونین تجاري (هربال متیونین و 
به  لذا  باشند.هربو متیونین) در بازار طیور موجود می

رسد که مقایسه این منبع جدید متیونین نظر می
متیونین)  –DL(متیونین گیاهی) و متیونین سنتتیک (

 2/1اي نشان داده شد، ضروري باشد. طی مطالعه
کیلوگرم متیونین گیاهی در هر تن خوراك با بازده 

 DL-Metکیلوگرم  2/1تواند جایگزین بهتري می
 ,Halder & Roy( شود سنتیک در هر تن خوراك

لذا هدف از طراحی این آزمایش مقایسه متیونین . )2007
گیاهی با متیونین سنتتیک از نظر خصوصیات عملکردي 

  باشد.می و پاسخ ایمنی
  

  هامواد و روش
گروه علوم دامی سالن پرورشی این پژوهش در 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام 
هاي نر قطعه جوجه 225ایش تعداد در این آزم شد.

روزگی در قالب طرح  3در سن  308گوشتی سویه راس 
تکرار تقسیم شدند.  5تیمار و  9آماري کامالً تصادفی به 

 42ها از سه روزگی تا انتهاي دوره آزمایش (جوجه
روزگی) با سطوح افزایش تدریجی از هریک از دو منبع 

هاي جیره در) 1(جدول متیونین گیاهی و سنتیک
که از نظر سایر مواد  بر پایه ذرت و کنجاله سویا آزمایشی

مغذي مطابق توصیه کتابچه راهنماي پرورشی سویه 
متیونین گیاهی . )2(جدول  دتغذیه شدنبود،  308 راس

متیونین: (باشد می 1کشور هند -Arosolتولید شرکت 
آنالیز  ).% خلوص9/16و متیونین+ سیستئین:  6/12

 AOACربوط به متیونین گیاهی طبق روششیمیایی م

گیاهان تشکیل دهنده آن . انجام شد 30/982 (2003)
 ocimum sanctum  andrographis, ايــــهامــه نـــب

paniculata , asparagus racemosus, zea mays    
باشند که با پتانسیل باالیی در بهبود رشد نقش می

ها در قفس انجام کنند. پرورش جوجهمهمی را ایفا می
دسترسی به آب و خوراك به صورت آزاد بود. شد. 

واکسیناسیون پرندگان طبق برنامه واکسیناسیون منطقه 
ساعت در  24روز اول  3صورت گرفت. روشنایی در 

ساعت در شبانه روز تثبیت  23روز و بعد از آن شبانه
  گردید. 

  
) نسبت به تیمار شاهد H-Met) و متیونین گیاهی (DL-Metمتیونین سنتتیک ( تیمارهاي آزمایشی بر اساس مقادیر مازاد -1جدول 

 (جیره پایه).
تفاوت مقادیر متیونین تامین شده نسبت به نیاز 

 *پیشنهادي کاتالوگ راس (درصد)
  تیمار منبع متیونین سطوح اضافه شده (درصد)

   آغازین رشد پایانی 
 1 جیره پایه 31/0 28/0 26/0    -10/0،  -11/0،  - 15/0
07/0 -  ،05/0 -  ،05/0- 05/0 06/0 07/0 DL-Met 2 

00/0 ،00/0 ،00/0  10/0  11/0 15/0 DL-Met 3 
07/0  ، +06/0  ، +04/0+ 14/0 17/0 22/0 DL-Met 4 
14/0  ، +12/0  + ،09/0+ 19/0 23/0 29/0 DL-Met 5 
07/0 -  ،05/0 -  ،05/0- 05/0 06/0 07/0 H-Met 6 

00/0، 00/0 ،00/0  10/0 11/0 15/0 H-Met 7 
07/0  ، +06/0  ، +04/0+ 14/0 17/0 22/0 H-Met 8 
14/0  ، +12/0 +  ،09/0+ 19/0 23/0 29/0 H-Met 9 

  باشد.هاي آغازین، رشد و پایانی میدرصد به ترتیب براي دوره36/0و  39/0، 46/0متیونین مورد نیاز بر اساس کاتالوگ راس 
  

ها و خوراك مصرفی هر تکرار ن جوجهوز عملکرد
ترازوي دیجیتال با دقت بصورت هفتگی با استفاده از 

بر حسب روز مرغ ثبت گردید و سپس ضریب  گرم 1/0

ها براي هر دوره محاسبه تبدیل غذایی از روي این داده
  گردید.

  
1. Methorganic (Herbal Methionine)  
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  سیستم ایمنیپاسخ 
ارزیابی پاسخ سیستم  منظوربه در این آزمایش 

  :تست ایمنی استفاده شد دوایمنی پرندگان از 
 ژن گلبول قرمز گوسفندبادي علیه آنتیتیتر آنتی

)SRBC( 
هاي گوسفند به عنوان در این آزمایش از اریتروسیت

استفاده  ژن تحریک کننده سیستم ایمنی هومورالآنتی
 هاي قرمز گوسفند،گردید. جهت استخراج گلبول

 هاي حاويبا استفاده از سرنگخونگیري از گوسفند 
% (براي جلوگیري از انعقاد) 8/3با غلظت سیترات سدیم 

هاي قرمز گوسفند سه بار توسط بافر انجام گردید. گلبول
سپس  و شستشو داده شدند PBS)(سالین فسفات 

سی در سی 2/0% گلبول قرمز به میزان 1سوسپانسیون 
دو پرنده از هر تکرار از طریق روزگی به  35و  21سن 

عضله سینه تزریق و هفت روز بعد از همین پرندگان از 

ساعت پس  16طریق ورید بال خونگیري به عمل آمد و 
درجه  37اي ـــا در دمــهاز انعقاد خون، سرم نمونه

گراد جداسازي گردید. با استفاده از روش سانتی
غلظت  )Hemagglutination( ونـــاگلوتیناسیـــهم

گیري اندازه SRBCهاي تولید شده بر ضد باديآنتی
تیتر گیري جهت اندازه). Lepage et al., 1996( گردید

 50و  PBSمیکرولیتر  50از  ، )SRBC(پاسخ کل 
تیتر گیري اندازه میکرولیتر سرم استفاده شد و جهت

از مرکاپتو  IgG)(مرکاپتو اتانول -2بادي مقاوم به آنتی
در نهایت با  .میکرولیتر استفاده شد 50میزان اتانول به 

از  )IgG(مرکاپتواتانول  -2بادي مقاوم به کسر تیتر آنتی
ر ایمنوگلوبین ـــ، تیت)SRBC(ل ــــاسخ کـــتیتر پ
(IgM) اس ــــها بر اس. دادهدـــدست آمـــبlog 2 

  ). Niu et al., 2009دند (ـــگزارش ش

  
  شی استفاده شده طی سه دوره پرورشمشخصات جیره آزمای -2جدول 

  جیره پایانی  جیره رشد  جیره آغازین  اجزاي جیره (%)
  50/68  30/62  86/49  ذرت

  53/16  08/22  51/31  %)44کنجاله سویا (
  00/10  00/10  00/10  کنجاله کانوال
  99/0  37/1  71/3  روغن گیاهی

  49/1  62/1  94/1  دي کلسیم فسفات
  20/1  23/1  52/1  پودر صدف

  37/0  42/0  43/0  نمک
  30/0  30/0  30/0  1مکمل ویتامینی

  30/0  30/0  30/0  2مکمل معدنی
  24/0  27/0  29/0  الیزین کلراید

  08/0  11/0  14/0  ترئونین
       اي:ترکیبات محاسبه

  3000  2950  2950 (کیلوکالري بر کیلوگرم)انرژي متابولیسمی
  08/16  95/17  94/20 ٪پروتئین خام

  80/0  84/0  02/1 ٪کلسیم
  39/0  42/0  49/0 ٪فسفر قابل استفاده

  16/0  18/0  19/0 ٪سدیم
  26/0  28/0  31/0 ٪متیونین

  61/0  68/0  77/0 ٪میتونین+سیستئین
  88/0  03/1  24/1 ٪لیزین

واحد بین المللی، کوله  A :9000ها در هر کیلوگرم جیره: ویتامین مقدار ویتامین 1
 2منادیون المللی، واحد بین E :18، ویتامین واحد بین المللی 2000کلسیفرول: 

گرم، میلی 30نیاسین:  گرم،میلی 6/6گرم، ریبوفالوین: میلی 8/1تیامین: گرم، میلی
گرم، میلی 1گرم، فوالسین: میلی 9/2گرم، پیریدوکسین: میلی 25پانتوتنیک اسید: 

  گرم.میلی 1سیدان: گرم و آنتی اکمیلی 500کولین:  گرم،میلی B12 :015/0ویتامین 
گرم، ید (یدات میلی 10معدنی در هر کیلوگرم جیره: مس (سولفات مس): مکمل 2

گرم، منگنز (اکسید منگنز): میلی 50میلی گرم، آهن: (سولفات آهن):  99/0کلسیم): 
میلی  84گرم و روي (اکسید روي): میلی 2/0گرم، سلنیوم (سدیم سلنیت): میلی 99

  گرم.
  

  )DNCBدي نیترو بنزن (-3-2کلرو -1حلول پاسخ به م
 42و  28در سنین  آزمایشانجام این  به منظور
(حاوي  DNCBگرم از محلول میلی 10 روزگی میزان

به مخلوط استون و روغن میلی گرم در میلی لیتر)  10
سی سی محلول  2/0) اضافه شد و 1: 4زیتون (به نسبت 

محل اتصال توسط پیپت پاستور(یکبار مصرف) به  جدید
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یک پرنده از هر (ناحیه راست بدون پر)  ران و سینه
ناحیه چپ  به(تزریق داخل پوستی) و  شد تزریقتکرار 

 به عنوان شاهد تزریق شد. به DNCBمحلول فاقد 
قبل از  ضخامت پوست ،منظور بررسی میزان واکنش

با ساعت بعد از آغشته شدن با محلول  48و  24 تزریق،
اندازه گیري شد. میانگین دیجیتالی  استفاده از کولیس

افزایش ضخامت پوست در هر پرنده از اختالف ضخامت 
(پاسخ  قبل و بعد از آغشته شدن با محلول بدست آمد

تکرار از  3التهابی). هر عدد اندازه گیري شده میانگین 
ناحیه مورد نظر بوده و بعنوان میانگین هر پرنده درون 

 (Verma et al., 2004).  هر تکرار در نظر گرفته شد

  
  و بحثنتایج 

  عملکرد
با توجه به عدم وجود تلفات در طول دوره پرورش 

اي در این خصوص صورت نگرفت. مقایسه مقایسه
 آزمایشهاي مرتبط با عملکرد در طی میانگین فراسنجه

نتایج  آورده شده است. 3 لروزگی) در جدو 3-42(
ی از لحاظ نشان داد، بین تیمارهاي آزمایشآزمایش 
داري وجود هاي مرتبط با عملکرد اختالف معنیفراسنجه

هاي )، بطوریکه پرندگانی که از جیرهP>05/0( رددا
درصد متیونین  10/0و  11/0، 15/0حاوي سطوح 

درصد  14/0و  17/0، 22/0سنتتیک و همچنین سطوح 
هاي آغازین، رشد و متیونین گیاهی به ترتیب براي دوره

نمودند، بهترین عملکرد را از لحاظ تغذیه  پایانی
از  هاي مرتبط با افزایش وزن و خوراك مصرفیفراسنجه

با نتایج نشان داد همچنین ). P>05/0خود نشان دادند (
افزایش  متیونین از دو منبع (گیاهی و سنتتیک)، 

یابد، اما افزایش وزن و خوراك مصرفی پرندگان بهبود می
و  23/0، 29/0اوي سطوح هاي حجیرهپرندگان مرتبط با 

هاي درصد متیونین سنتتیک به ترتیب براي دوره 19/0
آغازین، رشد و پایانی با وجود افزایش سطح متیونین 
دریافتی کاهش خوراك مصرفی و کاهش افزایش وزن را 

 .Xie et al اند. این نتایج در تطابق با نتایج آزمایشداشته
ودند با افزایش باشد. این محققین گزارش نممی )2006(

سطح متیونین اضافه شده در جیره اردك، ابتدا افزایش 
شود. همچنین وزن و سپس کاهش وزن مشاهده می

 & Hanنتایج این آزمایش در تطابق با نتایج آزمایش 

Baker )1993( باشد. این محققین اظهار داشتند می
درصد مازاد بر نیاز متیونین پرنده   در  5/0افزودن 

گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت و  هايجوجه
باشد. از طرفی نتایج حاصله از این کنجاله سویا مضر نمی

 & Halder آزمایش با نتایج حاصله از تحقیقات آزمایش

Roy )2007 در تضاد است. این محققین گزارش نمودند (
داري بین سطوح مشابه متیونین سنتتیک و تفاوت معنی

رسد که افزودن متیونین ه نظر میگیاهی وجود ندارد. ب
برابر بیشتر از نیاز متیونین، به جیره  2سنتتیک به مقدار 

 شود.ها میهاي گوشتی باعث ایجاد سمیت در آنجوجه
در حالیکه متیونین گیاهی مشکلی را در این سطح ایجاد 

نماید. این مسئله احتماالً به علت سمیت کمتر نمی
ونین سنتتیک است یا به متیونین گیاهی نسبت به متی

علت خلوص کمتر و کارآیی کمتر متیونین گیاهی نسبت 
باشد. برخی تحقیقات نشان به متیونین سنتتیک می

تواند روي مصرف مقادیر نامناسب متیونین میدادند 
اثر منفی داشته و حتی سبب ایجاد  پرندگان رشد

 ,Harter & Baker( شودها در آنهاي بافتی آسیب

هاي مختلف درباره علت این عوارض فرضیه. )1978
 کاهش -1ها عبارتند از: مطرح است که برخی از آن

ATP کبدي براي تبدیل متیونین به فرم فعال آن)s-
کمبود  -2 ، (Hardwick et al., 1970))آدنوزیل متیونین

 -sبه آدنوزیل متیونین  -sهاي متیل براي تبدیل گیرنده
 -3  (Cohen et al., 1958)،آدنوزیل هموسیستئین

متابولیسم متیونین از مسیر دیگري غیر از مسیر تولید 
s-آدنوزیل متیونین سبب ایجاد مسمومیت می کند 

(Benevenga, 1974).  
دهد این از سوي دیگر برخی تحقیقات نشان می 

مسیر موجب تبدیل متیونین به فرم کتو آنالوگ آن و 
پروپیونات  متیل تیو -3سپس دکربوکسیله شدن آن به 

شود شود که این محصول منجر به کاهش وزن میمی
)Benevenga, 1974; Meister, 1965.(  مسیر نرمال

شود که گروه متیونین منجر به تولید هموسیستئین می
-سولفور خود را به سرین براي تولید سیستین اهدا می

 & Harter & Baker, 1978.(  Waisman Daniel(کند 
مودند که متیونین اضافی باعث افزایش گزارش ن )1969(

-Girardشود. از طرفی ترئونین دهیدراتاز می-سرین
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Globa et al. )1972( د.ــزارش نمودنــافی را گــونین اضــمتیه ـــن در نتیجــاهش ترئونیــک  
      

  ی سه دوره پرورشیهاي عملکرد تولیدي طفراسنجهمتیونین سنتتیک و گیاهی بر  مقایسه سطوح مختلف  -3جدول 
 روزگی) 10-3آغازین (                  روزگی) 24-11رشد ( روزگی) 42-25پایانی (

ضریب 
تبدیل 
غذایی 

 (گرم/گرم)

خوراك 
مصرفی 

روزانه 
 (گرم)

افزایش 
  وزن

روزانه  
 (گرم)

ضریب 
تبدیل 
غذایی 

 (گرم/گرم)

خوراك 
  مصرفی

روزانه  
 (گرم)

افزایش 
  وزن 
روزانه 
 (گرم)

ضریب 
تبدیل 
غذایی 

 (گرم/گرم)

خوراك 
  مصرفی
روزانه 
 (گرم)

افزایش 
  وزن

روزانه 
 (گرم)

 *تیمار

89/1 c 3/147 d 0/78 c 34/1 c 7/66 d 0/50 c 04/1 c 3/19 d 5/18 c 1  

95/1 b 7/153 c 30/81 b 50/1 b 2/81 c 3/54 b 04/1 c 9/19 c 1/19 b 2 

95/1 b 7/166 b 50/85 a 53/1 b 0/89 b 2/58 a 07/1 b 1/21 b 7/19 a 3 

07/2 a 0/175 a 70/84 a 67/1 a 8/95 a 6/57 a 12/1 a 9/21 a 6/19 a 4 

30/2 d 8/159 e 57/69 d 50/1 b 6/72 e 0/48 d 98/0 d 1/17 e 5/17 d 5 

89/1 c 6/147 d 10/78 c 33/1 c 4/67 d 7/50 c 05/1 c 4/19 d 5/18 c 6 

96/1 b 0/159 c 2/81 b 51/1 b 8/81 c 2/54 b 05/1 c 9/19 c 9/18 b 7 

97/1 b 8/166 b 7/84 a 54/1 b 5/89 b 2/58 a 11/1 a 8/21 a 6/19 a 8 

07/2 a 6/175 a 7/84 a 71/1 a 0/98 a 4/57 a 13/1 a 9/21 a 5/19 a 9 

02/0  7/0  7/0  03/0  3/1  5/0  01/0  2/0  2/0  SEM 

a-e05/0(دار هاي هر ستون نمایانگر وجود اختالف معنیوجود حروف غیر مشابه در میانگینP<( .است  
: جیره 4درصد،  10/0و  11/0، 15/0: جیره پایه+ 3درصد،  05/0و  06/0، 07/0: جیره پایه+ 2: جیره پایه، 1*

ونین سنتتیک به ترتیب براي درصد متی 19/0و  23/0، 29/0: جیره پایه+ 5درصد،  14/0و  17/0، 22/0پایه+ 
 10/0و  11/0، 15/0: جیره پایه+ 7درصد،  05/0و  06/0، 07/0: جیره پایه+ 6هاي آغازین، رشد و پایانی، دوره

درصد متیونین گیاهی به  19/0و  23/0، 29/0: جیره پایه+ 9درصد،  14/0و  17/0، 22/0: جیره پایه+ 8درصد، 
  و پایانی. هاي آغازین، رشدترتیب براي دوره

  
  سیستم ایمنی

و  28نتایج حاصل از پاسخ سیستم ایمنی در سنین 
ارائه شده است. نتایج  5و  4روزگی در جداول  42

حاصله از این آزمایش نشان داد که پاسخ اولیه سیستم 
) و سلولی SRBCروزگی) هومورال ( 28ایمنی (

)DNCB تحت تاثیر افزایش سطح متیونین سنتتیک و (
). نتایج این آزمایش با <05/0Pار نگرفت (گیاهی قر

 ,Takahashi et al. )1993نتایج حاصله از تحقیقات 

هماهنگ بود. این ) 2000( Swain & Johriو  )1994
محققین بیان نمودند کمبود متیونین و همچنین 

ها را تحت تاثیر باديمتیونین اضافی، تولید اولیه آنتی
اصل از پاسخ ثانویه به دهند. از طرفی نتایج حقرار نمی

SRBC )IgM+IgGهاي ) و مقدار ایمنوگلوبینG و M  در
روزگی تحت تاثیر سطوح مختلف متیونین  42سن 

. نتایج نشان داد پرندگانی  )>05/0P(مصرفی قرار گرفت 
درصد  10/0و  11/0، 15/0هاي حاوي سطوح جیرهکه 

و  17/0، 22/0متیونین سنتتیک و همچنین سطوح 
هاي صد متیونین گیاهی به ترتیب براي دورهدر 14/0

داراي بیشترین  تغذیه نمودند آغازین، رشد و پایانی
بودند، در حالی که  IgGها و تیتر مقدار ایمنوگلوبولین

 42تغذیه نمودند در سن  5پرندگانی که از جیره تیمار
 IgGها و تیتر روزگی داراي کمترین مقدار ایمنوگلوبولین

. نتایج بدست آمده با نتایج حاصله از )>05/0P(بودند 
) در توافق است. Rama Rao et al. )2003آزمایشات 
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روزگی) به  42همچنین نتایج حاصله از پاسخ ثانویه (
DNCB هاي حاوي پرندگانی که از جیرهدهد نشان می
درصد متیونین سنتتیک و  10/0و  11/0، 15/0سطوح 

متیونین درصد  14/0و  17/0، 22/0همچنین سطوح 
 هاي آغازین، رشد و پایانیگیاهی به ترتیب براي دوره
 بهبود و تقویت لحاظداري از تغذیه نمودند، به طور معنی

حاوي سیستم ایمنی بهتر از دیگر پرندگانی که از جیره 
 اندتغذیه کردند، بودهسطوح مختلف دو منبع متیونین 

)05/0P<(  تورم بافتی .DNCB  نشان دهنده پاسخ
ها و ها به این محلول بوسیله تجمع هتروفیلهجوج

اي در ناحیه سطحی پوست تزریق هاي تک هستهسلول
 ). همچنینHuynh & Chubb, 1987باشد (شده می

Awadhiya et al.  (1982) گزارش نمودند، پاسخ پرندگان
اي هاي چند هستهبه علت نفوذ گرانولوسیت DNCBبه 

  باشد.ها میو لنفوسیت
هاي مرتبط با اصل از تجزیه و تحلیل دادهنتایج ح

ان ــ،) نشSRBC ،DNCBهاي سیستم ایمنی (تست
تواند که مصرف مقادیر نامناسب متیونین می دهدمی

سیستم ایمنی اثر منفی داشته باشد و  پاسخروي 
استفاده از سطوح باالتر متیونین از دو منبع استفاده 

نی به طور سیستم ایم شده در این بررسی باعث کاهش
تواند به کنترل ). این امر می>05/0P( ودداري شمعنی

سوخت و ساز آمینواسیدهاي گوگرددار و تغییرات 
متابولیک در پاسخ به تغییرات در متیونین مصرفی 

  ).Huynh & Chubb, 1987( مربوط باشد
Ditscheid et al. )2005(  در ارتباط با متابولیسم

ابولیسم شامل فعال متیونین گزارش نمودند این مت
آدنوزیل  -Sآدنوزیل متیونین و تبدیل آن به  -Sسازي

شود. همچنین هموسیستئین و سپس هموسیستئین می
این محققین بیان داشتند، مسیرهاي متابولیکی شامل 
متیالسیون مجدد و ترانس سولفوراسیون در این ارتباط 

متیل تتراهیدروفوالت، توسط -5وجود دارد. بصورتی که 
شود یکی از ین که خود بوسیله گالیسین تولید میسر

هاي گروه متیل براي مسیر متیالسیون مجدد دهنده
باشد که براي تبدیل هموسیستئین به متیونین می

باشد. همچنین بتائین نیز یکی از اهدا ضروري می
  باشد.هاي گروه متیل میکننده

در مسیر ترانس سولفوراسیون، سیستین ساخته  
باشد و نیز ساز تائورین و گلوتاتیون میکه پیششود می

کند. همچنین سولفات و تائورین نقش مهمی ایفا می
هاي آمینه گوگرددار محصوالت اصلی متابولیسم اسید

اسخ ایمنی ــود پــذا شاید بتوان گفت بهبــلباشند. می
تواند در ارتباط با اثرات مثبت متیونین و محصوالت می

   سم آن باشد.ناشی از متابولی
هاي ایمنی را هایی که متیونین جیره پاسخمکانیسم

االت این ــکند نامشخص است. یکی از احتمتنظیم می
گرهاي سیستم ایمنی تواند میانجیاست که متیونین می

 ,Klasing & Barnes() 1-مثل سیتوکینازها (اینترلوکین

-، تريIفاکتور رشد  -ها (انسولینیا هورمون )1988
 et al., 1996(نین و تیروکسین) را تنظیم کند وریتیدو

Rosebrough.(  سازي غنی نمودندبیان بعضی محققین
میلی گرم به ازاي  60متیونین به مقدار -Znره با ــجی

هر کیلوگرم جیره باعث افزایش پاسخ آنتی بادي و تیتر 
شود آنتی بادي و بهبود عملکرد سیسیتم ایمنی می

)Hamidi & Pourreza, 2009(.   
ساخت پروتئین  مشخص شده متیونین عالوه بر 

هاي دیگري در تقسیم سلولی و کاهش داراي نقش
باشد که نقش آن در کاهش اکسیژن اکسیژن فعال می

 Kalbande et( تواند در بهبود ایمنی موثر باشدفعال می

al., 2009.(  در ارتباط با پاسخ پرندگان بهDNCB  نشان
و  ١آلفا -ل نکروز کننده تومورعامداده شده است 

هاي عمده ایجاد تورم گردوتا از میانجی 12٢اینترلوکین 
عامل . شوندهستند که بوسیله ماکروفاژها ترشح می

  ها مثلباعث ترشح سیتوکینازآلفا  -نکروز کننده تومور
و فعال  10و اینترلوکین  6، اینترلوکین 1اینترلوکین 
). از Locksley et al., 2001شود (می Tهاي سازي سلول

هاي تورمی سازي سلولباعث فعال 12طرفی اینترلوکین 
عی ـــده طبیــي کشناــهو سلول Tهاي مثل سلول

 .(Trinchieri, 2003)ود ـــشمی
زایش ــده است افـــطی تحقیقاتی نشان داده ش 

و  اـــآلف -ده تومورـــعامل نکروز کنن دازهـــبیش از ان
-اريـــی از بیمــرش بعضــــبا گست 12ن ـــاینترلوکی

                                                                              
1. TNF-α 
2. IL-12 
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. همچنین )Locksley et al. 2001(رتبط است ــــها م
ده ــروز کننــل نکـــعامدازه ــش از انــد بیـــتولی

ود ـــشی میــاي بافتــهبــب آسیــموج آلفا -تومور
)Pasparakis et al., 1996.(  

  
) در DNCBو  SRBC) بر پاسخ سیستم ایمنی (H-Met) و متیونین گیاهی (DL-Met(اثر سطوح مختلف متیونین سنتتیک  -4جدول

  روزگی 28سن 
منبع  سطوح اضافه شده (%) تیتر هماگلوتیناسیون افزایش ضخامت پوست (%)

 متیونین
 تیمار

DNCB SRBC (Log 2) آغازین رشد پایانی   
48h* 24h* IgG IgM      

 1 یره پایهج - - - 46/2 85/1 83/0 08/0

08/0 83/0 87/1 54/2 05/0 06/0 07/0 DL-Met 2 
09/0 84/0 98/1 54/2 10/0 011/ 15/0 DL-Met 3 
08/0 84/0 94/1 47/2 14/0 17/0 22/0 DL-Met 4 
07/0 81/0 83/1 45/2 19/0 23/0 29/0 DL-Met 5 
08/0 83/0 86/1 48/2 05/0 06/0 07/0 H-Met 6 
08/0 83/0 90/1 51/2 10/0 011/ 15/0 H-Met 7 
09/0 84/0 97/1 55/2 14/0 17/0 22/0 H-Met 8 
09/0 84/0 91/1 54/2 19/0 23/0 29/0 H-Met 9 
04/0 04/0 11/0 10/0     SEM 

  ساعت بعد از تزریق 48و  24* 
 

یمنی ) بر پاسخ سیستم اH-Met) و متیونین گیاهی (DL-Metاثر سطوح مختلف متیونین سنتتیک (  -5جدول
)SRBC  وDNCB روزگی 42) در سن  

تیتر  افزایش ضخامت پوست (%)
 هماگلوتیناسیون

 تیمار منبع متیونین سطوح اضافه شده (%)

DNCB SRBC (Log 2) پ
 ایانی

   آغازین رشد

48h* 24h* I
gG 

IgM      

16/0b 98/0b 9
4/3e 

34/2d - - - 1 جیره پایه 

17/0b 99/0b 0
3/4d 

43/2c 05/0 06/0 07/0 DL-Met 2 

28/0a 23/1a 1
4/4a 

54/2a 10/0 011/ 15/0 DL-Met 3 

27/0a 23/1a 1
3/4bc 

53/2ab 14/0 17/0 22/0 DL-Met 4 

11/0c 82/0c 7
5/3f 

21/2e 19/0 23/0 29/0 DL-Met 5 

16/0b 99/0b 9
4/3e 

34/2d 05/0 06/0 07/0 H-Met 6 

17/0b 99/0b 0
2/4d 

43/2c 10/0 011/ 15/0 H-Met 7 

28/0a 23/1a 1
4/4ab 

54/2a 14/0 17/0 22/0 H-Met 8 

27/0a 23/1a 1
2/4c 

53/2b 19/0 23/0 29/0 H-Met 9 

04/0 004/0 0 03/0     SEM 
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3/0 
  ساعت بعد از تزریق 48و  24* 

a-f05/0(دار هاي هر ستون نمایانگر وجود اختالف معنیوجود حروف غیر مشابه در میانگینP<( .است  

  
 موجود در متیونین گیاهی به نام گیاه

Andrographolide که ازpaniculata  andrographis 
 ,.Qin et alداراي خواص دارویی است (شود مشتق می

2006; Chiou et al., 2000 .( Andrographolide  مانع از
ریک ــد نیتــها که منجر به تولیساکاریدفعالیت لیپوپلی

 ,.Chiou et alشود (اژ میهاي ماکروفدر سلول ١کسایدا

2000(. Andrographolide هاي با سرکوب تولید سیگنال
، تولید 2و  1هاي خارج سلولی مرتبط با پروتئین کیناز

را  12و اینترلوکین  آلفا -عامل نکروز کننده تومور
 ). همچنین عصارهQin et al., 2006کند (سرکوب می

ها، ترپنوئیدشامل دی paniculata  andrographisگیاه 
اما ترکیب عمده آن  شودها میها و استروئیدفالوونوئید

% Andrographolide 70باشند که ها میدیترپن الکتون
 ,.Siripong et al)دهد عصاره این گیاه را تشکیل می

رسد که متیونین گیاهی با داشتن به نظر میلذا . (1992
بهبود  تواند درمی paniculata  andrographisگیاه 

  سیستم ایمنی نقش داشته باشد. 
  قیمت اقتصادي

رسد با در نظر گرفتن نتایج این آزمایش به نظر می
که اگر قیمت متیونین گیاهی اقتصادي در نظر گرفته 

تواند جایگزین مناسبی براي متیونین سنتتیک شود، می
 3دهد تیمار طور که نتایج آزمایش نشان میباشد. همان

(متیونین گیاهی)  8یک) و تیمار (متیونین سنتت
اند و با در بیشترین افزایش وزن را به خود اختصاص داده

نظر گرفتن تعداد روزهاي آزمایش براي هر دوره و 
 دوره 3میانگین سطوح افزوده شده به جیره پایه در 

% از متیونین سنتتیک و سطح 11/0آزمایشی، سطح 
فزوده شده به % از متیونین گیاهی بهترین سطوح ا 17/0

جیره در کل دوره آزمایشی بوده است. بنابراین، متیونین 
برابر متیونین سنتتیک باید استفاده شود تا  55/1گیاهی 

عملکردي برابر عملکرد متیونین سنتتیک حاصل شود. از 

                                                                              
1. NO 

% متیونین سنتتیک 45اینرو، اگر قیمت متیونین گیاهی 
  در نظر گرفته شود، اقتصادي خواهد بود.

  کلی جه گیري ینت 
متیونین با احتماالً نتایج این پژوهش نشان داد که 

تواند جایگزین مناسبی براي متیونین گیاهی می منشاء
(متیونین ساخته شده با فرآورده هاي نفتی)  سنتتیک

 باشد.
  

  سپاسگزاري
نویسندگان از شرکت گلبار شیمی دانه به خاطر 

مایش سپاهاي آزفراهم نمودن متیونین گیاهی و هزینه
  کنند. سگزاري می
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