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چکیده
زمینۀ مطالعه :تاکنون فیتازهای متفاوتی از منابع مختلف ،شناسایی و برای استفاده در تغذیه طیور معرفی شده است.
هدف :بررسی اثرات دو نوع آنزیم - 6فیتاز متفاوت از لحاظ منشأ تولید ،روی صفات عملکردی ،شاخصهای بیومتریک ،شیمیایی و میزان استحکام استخوان درشتنی
و همچنین برخی فراسنجههای خونی و ترکیب الشه جوجههای گوشتی انجام پذیرفت.
روشکار 216 :قطعه جوجه خروس سویه راس ،در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار غذایی و  6تکرار و  12جوجه در هر تکرار ،به مدت  42روز مورد بررسی قرار
گرفتند .تیمارهای غذایی شامل 1ـ جیره بدون آنزیم فیتاز (شاهد)2 ،ـ جیره حاوی  500واحد فعال فیتاز حاصل از قارچ آسپرژیلوسنایجر (فیتاز قارچی) در هر کیلوگرم
3ـ جیره حاوی  500واحد فعال فیتاز حاصل از آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته با استفاده از ژنهای باکتری سیتروباکتربراکی (فیتار ژنوتیپ نوترکیب) در هر
کیلوگرم ،بود.
نتایج :فسفر خون جوجههایی که فیتاز حاصل از ژنوتیپ نوترکیب دریافت کردند بیشتر از پرندگان شاهد بود ( .)P<0/05فسفر استخوان این گروه نسبت به فسفر
استخوان جوجههای دریافت کننده فیتاز قارچی ،بیشتر بود ( .)P<0/05میزان مقاومت استخوان تحت تأثیر نیروی شکست در جوجه های مصرف کننده فیتاز حاصل
از ژنوتیپ نوترکیب اگر چه تفاوت معنیداری با میزان مقاومت استخوان جوجههای دریافت کننده فیتاز قارچی نداشت ولی از میزان مقاومت استخوان پرندگان شاهد
بیشتر بود ( .)P<0/05اثر تیمارها بر صفات عملکرد ،طول ،قطر ،خاکستر ،کلسیم و وزن خشک استخوان ،همچنین غلظت  ،HDLتریگلیسرید ،کلسترول ،کلسیم و
آنزیم آلکالینفسفاتاز ،گلوکز ،پروتئینتام خون و ترکیب الشه معنیدار نبود.
نتیجهگیری نهایی :افزودن  500واحد فعال فیتاز حاصل از ژنوتیپ نوترکیب به هر کیلوگرم جیره در مقایسه با فیتاز حاصل از قارچ آسپرژیلوسنایجر ،بدون تغییر
عملکرد رشد سبب افزایش میزان فسفر خون ،استخوان درشتنی و همچنین مقاومت استخوان درشتنی جوجه خروسهای گوشتی شد.
کلمات کلیدی :فیتاز ،استخوان ،عملکرد ،جوجه گوشتی ،الشه
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
فسفر از عناصر پر مصرف برای طیور محسوب میشود که عالوه بر
نقش آن در رشد و توسعه بافت استخوانی ،نقش مهمی در
متابولیسم انرژی ،سیستم عصبی و تولید تخم مرغ دارد .بخش
اعظم جیرههای غذایی طیور را منابع گیاهی شامل میشوند که

حدود  70درصد فسفر موجود در آنها در اتصال با اسید فسفریک
و به صورت ترکیبی به نام فیتات ( )Phytateیا اسید فایتیک
( )Phytic acidاست که غیر قابل هضم و جذب میباشد ()15،30
و میتواند به شکل ترکیب با پروتئین ،اسیدآمینه ،کربوهیدرات و

Journal of Veterinary Research

421

شقایق رسولی و همکاران\ اثر فیتاز در تغذیه جوجههای گوشتی

یا مواد معدنی مانند کلسیم ،منیزیم و روی ،وجود داشته باشد و
آنها را نیز برای پرنده غیرقابل دسترس نماید ( .)5،37برای فیتات
اثرات ضد تغذیهای نیز مطرح است زیرا روی دینامیک فرایند هضم
و جذب دستگاه گوارش تأثیر بازدارنده دارد ( .)13تجمع زیاد اسید
فایتیک در کانال گوارش باعث افزایش ترشح غیرطبیعی موسین
میشود و مانعی برای تبدیل پپسینوژن معده به شکل فعال خود
میباشد ،این ترکیب به واسطه تمایل به ایجاد کمپلکسهای معدنی
سبب افزایش  pHکانال گوارش میشود ( )36به این ترتیب بخش
زیادی از فسفر و برخی مواد مغذی متصل با آن دست نخورده از
کانال گوارش حیوان دفع میشوند .این رفتار فیتات عالوه بر کاهش
ارزش اقتصادی جیره غذایی ،موجب آلودگی محیط زیست نیز
میشود (.)5
اسید فایتیک بیش از یک درصد جیره غذایی طیور را تشکیل
میدهد ( )36که با توجه به مشکالت مطرح شده ،نیاز به استفاده
از راه حلهایی برای کاهش اثرات منفی آن میباشد .فیتاز آنزیمی
است که قادر به هیدرولیز فیتات میباشد .یک واحد فعال فیتاز
( )FTUمعادل مقدار آنزیمی است که در هر دقیقه موجب آزاد
سازی  1میکرومول فسفر از سوبسترای سدیم فیتات در یک محلول
 5میکرومول بر لیتر با دمای  37درجه سلسیوس و اسیدیته 5/5
میشود ( .)24اهمیت آنزیم فیتاز در تغذیه طیور اولین بار در سال
 1967مطرح شد ( .)5بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که
اگرچه در کنار فیتازی که توسط برخی از میکروارگانیزمهای روده
سنتز میشود ،سلولهای انتروسیت ژوژنوم نیز قادر به تولید این
آنزیم هستند ولی پرندگان نمیتوانند فیتات را به طور کامل
هیدرولیز نمایند ( .)16تاکنون محققین توانستهاند در منابع
متفاوت گیاهی و میکروبی مانند قارچها و باکتریها ،آنزیمهای
فیتاز را شناسایی نمایند .اگرچه محققین روی اثرات مفید آنزیم
فیتاز در جیرههای با کمبود فسفر تأکید دارند ولی نتایج بررسیها
نشان میدهد که استفاده از فیتاز به شکل سرک ()over the top
در جیرههایی که بر اساس استانداردهای تغذیهای و بدون هیچگونه
تغییری در مواد مغذی تنظیم شده است نیز میتواند با کاهش
دادن اثرات زیانبار ضدتغذیهای فیتات ،موجب بهبود شرایط
اکولوژیک روده ،هضم مواد خوراکی و در نهایت افزایش قابلیت
استفاده از مواد مغذی جیره شود ( ،)2،20زیرا فیتات قادر است به
برخی مواد مغذی مهم و آنزیمها در کانال گوارش متصل شده و به
ترتیب مانع جذب و کاهش کارآیی آنها شود ( .)1،13ولی باید
توجه داشت که به واسطه تفاوت خصوصیات فیزیکوشیمیایی میان

منابع فیتاز ،میزان کارآیی آنها در کانال گوارش حیوان یکسان
نیست .فیتاز گیاهی و میکروبی برای این که بتوانند حداکثر فعالیت
خود را داشته باشند به ترتیب نیاز دارند تا در محیطی با  pHحدود
 5و  2/5-5/5قرار داشته باشند ( .)35از اینرو فیتازهای تولید شده
بر اساس الگوی ژنوتیپی میکروبی ،با شرایط کانال گوارش پرنده
بهتر سازگار هستند .فیتازهای میکروبی به دو شکل  -3فیتاز و -6
فیتاز موجود هستند که به ترتیب پیوندهای کربن  3و  6فیتات را
هیدرولیز مینمایند .به عنوان مثال اشریشیاکوالی قادر به سنتز -6
فیتاز و آسپرژیلوسفیکوم قادر به سنتز  3فیتاز میباشند (.)5
بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد کارآیی استفاده از فیتاز
بستگی به عوامل مختلفی دارد که منبع تولید فیتاز یکی از آنها
است ( .)3،21،24،25اگر چه تاکنون بررسیهای زیادی در
خصوص تأثیرات مصرف فیتاز روی عملکرد رشد و شاخصهای
بیولوژیک پرنده به عمل آمده است ولی به دلیل این که امروزه
فیتازهای متفاوتی از نظر منشأ تولید و در دسترس میباشند،
محققین معتقدند در خصوص کارآیی فیتازهای متفاوت از نظر
منشأ تولید نیاز به بررسیهای بیشتر میباشد ( .)5از این رو هدف
از مطالعه حاضر مقایسه اثر استفاده از دو نوع فیتاز متفاوت از نظر
منشأ تولید ،بر عملکرد و برخی شاخصهای بیولوژیک
(فراسنجههای بیوشیمیایی خون ،شاخصهای بیومتریک ،شیمیایی
و میزان استحکام استخوان و ترکیب الشه) جوجههای گوشتی بود.
مواد و روشکار
مطالعه حاضر با  216قطعه جوجه خروس یکروزه نژاد
گوشتی راس 3 ،تیمار غذایی 6 ،تکرار برای هر تیمار و  12جوجه
گوشتی در هر تکرار ،طی مدت  42روز انجام شد .کلیه برنامههای
مدیریت براساس راهنمای پرورش جوجههای گوشتی نژاد راس
( )24در مزرعه آزمایشی شرکت بنیان دانش انجام گرفت.
تیمارهای غذایی شامل1 :ـ جیره بدون آنزیم فیتاز (گروه شاهد)،
 -2جیره حاوی فیتاز قارچ آسپرژیلوسنایجر (فیتاز قارچی) و -3
جیره حاوی فیتاز قارچ آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته با
استفاده از ژنهای باکتری سیتروباکتربراکی (فیتار ژنوتیپ
نوترکیب) ،بود .جیره غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای همه
گروهها از نظر اجزا و ترکیب شیمیایی مشابه بود و تفاوت میان
گروهها فقط در استفاده از نوع آنزیم فیتازی بود که به صورت سرک
به جیره اضافه شده بودند .جیره غذایی در سه مرحله تغذیهای
شامل ،آغازین (از  1تا 10روزگی) ،رشد (از  11تا  24روزگی) و
پایانی (از  25تا  42روزگی) ،در اختیار جوجهها قرار گرفت.
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نوع آنزیم  -6فیتاز ،حاصل از قارچ آسپرژیلوسنایجر با نام
تجاری ناتافوس (شرکت  BASFآلمان) و فیتاز حاصل از قارچ
آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته با استفاده از ژنهای
سیتروباکتربراکی با نام تجاری)Ronozym Hiphos (GT
(شرکت  Royal DSMهلند) مورد مقایسه قرار گرفتند .بر اساس
دادههای شرکتهای سازنده ،هر گرم محصول فیتاز حاصل از
آسپرژیلوسنایجر و آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته ،به ترتیب
حاوی  1000و 10000واحد فعال آنزیمی بود که برحسب مقادیر
توصیه شده کمپانیهای مربوطه ،فیتاز حاصل از آسیرژیلوسنایجر
و آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته به ترتیب در مقادیر  50و
 5گرم به هر  100کیلوگرم جیره آزمایشی اضافه شدند .از اینرو
میزان هر یک از آنزیمها بر اساس واحد فعال آنزیمی در هر کیلوگرم
خوراک با هم مشابه ( 500واحد فعال در هر کیلوگرم جیره) بود.
در ابتدای ورود جوجهها به داخل سالن پرورش ،انفرادی وزنکشی
شدند و جوجههای با وزن مشابه به صورت تصادفی در درون پنها
به مساحت  1متر مربع قرار گرفتند .در مطالعه حاضر از برنامه
نوردهی دائمی و از رول کاغذی به عنوان بستر در درون پنها
استفاده شد.
در هنگام تغییر مرحله تغذیهای طی سنین  24 ،11و  42روزگی
(پایان آزمایش) نیز جوجهها به صورت انفرادی وزنکشی شدند.
رکوردهای مربوط به مصرف خوراک بر اساس هر پن به صورت روزانه
در طول دوره آزمایش ثبت گردید .ضریب تبدیل خوراک به صورت
میانگین هر قطعه پرنده در طول دورههای رکوردگیری محاسبه شد
( .)2در انتهای مطالعه (سن 42روزگی) تعداد  2قطعه پرنده از هر واحد
آزمایشی ( 12پرنده از هر گروه آزمایشی) به طور تصادفی انتخاب و
بعد از وزنکشی و خونگیری از ورید بال ،به روش بریدن گردن از
ناحیه بین مهره اول و دوم کشتار شدند .خون جمعآوری شده از ورید
بال به مدت  60دقیقه در بنماری با دمای  39درجه سلسیوس قرار
داده و سپس بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد .در آزمایشگاه با استفاده
از سانتریفیوژ ( 3000دور در دقیقه) طی مدت  15دقیقه از نمونههای
خونی ،سرم تهیه شد .سرمها تا زمان انجام آزمایشهای مربوطه در
دمای  -24درجه سلسیوس قرار گرفتند ( .)7غلظت گلوکز ،کلسترول،
تریگلیسرید ،پروتئینتام ،لیپوپروتئین با چگالیباال ،کلسیم ،فسفر و
آلکالینفسفاتاز سرم با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر ( ،Ra-xtشرکت
تکنیکون-آمریکا) و کیتهای اختصاصی شرکت پارس آزمون در
آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل و بنیان دانش قائمشهر
اندازهگیری شد (.)16
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پس از کشتار ،پرکنی ،تخلیه دستگاه گوارش ،وزن اجزای
مختلف الشه (ران  ،سینه  ،بال و پشت) توسط ترازوی دیجیتال
(  0±/01گرم ) اندازه گیری و درصد اجزا الشه محاسبه شد.
استخوان درشت نی پای چپ دو الشه از هر تکرار ( 12استخوان
از هر تیمار) جدا شد و پس از برداشت عضالت و بافت های قابل
استحصال ،قطر دیافیز و همچنین طول استخوان با استفاده از
کولیس ( ) ±0/01اندازه گیری شد و بالفاصله درون کیسه های
پالستیکی قرار داده و تا زمان اندازه گیری خاکستر در دمای
 20ـ درجه سلسیوس نگهداری شدند ( .)25برای اندازه گیری
خاکستر استخوان ،نمونه ها ابتدا با استفاده از دی اتیل اتر و
دستگاه سو کسله چربی زدایی شد ند و در ادامه درون آون با
دمای  105درجه سلسیوس به مدت  24ساعت خشک شدند.
وزن ماده خشک بدون چربی استخوا ن با ترازو دیجیتال
( )0±/001اندازه گیری شد و در نهایت درون کوره الکتریکی با
دمای  600درجه سلسیوس به مدت  6ساعت قرار گرفت
( .)18،25برای اندازه گیری کلسیم و فسفر خاکستر حاصل از
استخوان ،به ترتیب از روش تیتراسیون و رنگ سنجی با معرف
مولیبدات وانادات در طول موج  420نانومتر استفاده شد (.)4
برای اندازه گیری میزان مقاومت استخوان از دستگاه مخصوص
کشش و فشار ( ،STM_250شرکت طراحی مهندسی سنتام،
ایران) در آزمایشگاه پژوهشکده متالوژی رازی تهران ،استفاده
شد .استخوان پس از قرارگیری در درون دستگاه ،ابتدا در یک
موقعیت ثابت قرار گرفت و سپس با وارد آوردن فشار بر نقطه
میانی آن با سرعت  5میلی متر در دقیقه ،قدرت مقاومت بر
اساس واحد نیوتون توسط دستگاه ثبت گردید ( .)31نقطه پیک
در نمودارهای  2 ،1و  3نشان دهنده نیروی الزم برای شکست
کامل استخوان می باشند.
مدل آماری طرح :دادههای حاصل از مطالعه حاضر با
استفاده از رویه  GLMنرم افزاز آماری (SAS Institute SAS

) Inc., 2003برای مدل ذیل تجزیه شدند .برای مقایسه میانگینها
نیز از آزمون دانکن در سطح  0/05استفاده شد.
Yij= µ+Ti+ eij

در این مدل  Ti، µ، Yijkو  eijبه ترتیب مقدار هر مشاهده،
میانگین کل جمعیت ،اثر فیتاز و خطای آزمایش میباشد .قبل از
تجزیه دادهها ،نرمال بودن توزیع آنها با استفاده رویه Univaraite
آزمون شد.
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جدول  .1ترکیب و آنالیز شیمیایی جیره آزمایشی.
اجزاء جیره
ذرت
سویا
روغن
کربنات کلسیم
دیکلسیم فسفات
نمک طعام
مکمل ویتامینه1
مکمل معدنی2
ال  -HCL -لیزین
دی -ال -متیونین
ال -ترئونین
آنالیز شیمیایی محاسبه شده جیره
انرژی قابل متابولیسم
(کیلوکالری در کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین (درصد)
متیونین+سیستیین (درصد)
ترئونین (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)
( DEBمیلیاکیواالن در کیلوگرم)

آغازین
( 0تا  10روزگی)
53/88
40/78
1/1
0/87
1/87
0/38
0/25
0/25
0/22
0/35
0/38

مقادیر (درصد)
رشد
( 11تا  24روزگی)
57/33
36/98
1/84
0/81
1/64
0/38
0/25
0/25
0/16
0/31
0/05

پایانی
( 25تا  42روزگی)
62/20
31/82
2/41
0/75
1/47
0/38
0/25
0/25
0/16
0/28
0/03

2800

2900

3000

21/47
1/37
0/66
0/01
0/90
0/90
0/40
222

20/11
1/2
0/61
0/93
0/82
0/81
0/35
210

18/28
1/11
0/55
0/86
0/73
0/75
0/31
190

 1مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم خوراک شامل :ویتامینهای  9000 ،Aواحد بین المللی 1/8 ،B1 ،میلیگرم0/015 ،B2 ،میلیگرم ،بیوتین  0/1میلیگرم2000 ،D3 ،
واحد بین المللی 18 ،E ،واحد بینالمللی 2 ،K3 ،میلیگرم ،کولینکلراید 500میلیگرم 2 .مکمل معدنی در هر کیلوگرم خوراک شامل :اکسید منگنز 100میلیگرم ،سولفات
آهن 50میلیگرم ،اکسیدروی100میلیگرم ،سولفات مس 10میلیگرم ،یدات کلسیم  1میلیگرم ،سدیم سلنیت  0/2میلیگرم.

نتایج

شاخصهای بیومتریک ،شیمیایی و میزان استحکام

صفات عملکردی :جدول  2رکوردهای صفات عملکردی

استخوان :براساس نتایج ارائه شده در جدول  ،5تفاوتی بین تیمارها

ثبت شده در سنین  24 ،11و  42روزگی را نشان میدهد .تفاوتی
در وزن بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک و رشد در
گروههای مختلف آزمایشی در دورههای مختلف پرورش مشاهده
نشد.

از نظر طول و قطر استخوان ،درصد خاکستر ،کلسیم و وزن خشک
استخوان مشاهده نشد ولی میزان فسفر استخوان در جوجههای
مصرف کننده فیتاز ژنوتیپ نوترکیب (گروه  )3به طور معنیداری
نسبت به جوجههای دریافت کننده فیتاز قارچی (گروه  )2بیشتر بود
( .)P<0/05میزان مقاومت استخوان تحت تأثیر نیروی شکست در
جوجههای مصرف کننده فیتاز ژنوتیپ نوترکیب (گروه  )3اگر چه
تفاوت معنیداری با جوجههای دریافت کننده فیتاز قارچی نداشت ولی
نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری بیشتر بود (.)P<0/05

فراسنجههای بیوشیمیایی خون :بر اساس نتایج ارائه شده
در جدول  3مقدار فسفر خون در جوجههای مصرف کننده فیتار
ژنوتیپ نوترکیب (گروه  )3به طور معنیداری نسبت به گروه کنترل
بیشتر بود ( )P<0/05ولی تفاوتی بین تیمارها از نظر غلظت ،HDL
تریگلیسرید ،کلسترول ،کلسیم و آنزیم آلکالینفسفاتاز ،گلوکز،
پروتئینتام خون مشاهده نشد.

ترکیب الشه :در مطالعه حاضر اثر تیمارها بر بازده الشه و
وزن نسبی سینه ،ران ،بال و پشت معنیدار نبود (جدول .)5
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جدول  .2تأثیر فیتاز با منابع مختلف بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی در سنین متفاوت ( ± SDمیانگین).
صفات عملکردی

مصرف خوراک
(گرم)

رشد
(گرم)

ضریب تبدیل خوراک

گروه

آزمایش*

سن
(روز)
10-1
24-11
42-25
42-1

1
183 ± 8
1034 ± 77
1965 ± 234
3181 ± 248

2
185 ± 13
1048 ± 65
1997 ± 172
3229 ± 205

3
187 ± 7
1064 ± 91
2274 ± 243
3524 ± 312

0/826
0/809
0/052
0/076

10-1

154 ± 14

162 ± 16

161 ± 7

0/497

24-11
42-25
42-1

679 ± 63
922 ± 166
1755 ± 136

675 ± 44
945 ± 140
1781 ± 188

681 ± 58
1010 ± 133
1853 ± 155

0/981
0/572
0/564

10-1

1/20 ± 0/10

1/15 ± 0/06

1/16 ± 0/02

0/427

24-11
42-25
42-1

1/53 ± 0/05
2/19 ± 0/48
1/82 ± 0/22

1/55 ± 0/04
2/14 ± 0/27
1/82 ± 0/14

1/56 ± 0/05
2/27 ± 0/26
1/90 ± 0/12

0/374
0/817
0/638

P Value

* -1جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز (کنترل) -2 ،جیره شاهد همراه با فیتاز قارچی -3 ،جیره شاهد با فیتاز ژنوتیپ نوترکیب.
جدول  .3تأثیر فیتاز با منابع مختلف بر فراسنجههای بیوشیمیاییخون جوجههای گوشتی در  42روزگی ( ± SDمیانگین).1
شاخصهای بیوشیمیایی خون
گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)
تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر)
( HDLمیلیگرم در دسیلیتر)
پروتئین تام (میلیگرم در دسیلیتر)
آلکالینفسفاتاز (واحد در لیتر)
کلسیم (میلیگرم در دسیلیتر)
فسفر (میلیگرم در دسیلیتر)

آزمایشی*

1
197/8 ± 12/6
126/4 ± 14/8
102/8 ± 11/7
75/8 ± 5/3
4/5 ± 0/5
1955 ± 161
8/8 ± 0/7
4/3 ± 0/5b

گروههای
2
195/8 ± 14/7
125/9 ± 22/1
103/0 ± 10/9
76/1 ± 6/4
4/1 ± 0/6
1916 ± 199
8/1 ± 0/7
4/7 ± 0/9ab

3
190/9 ± 16/4
127/0 ± 16/3
98/33 ± 10/3
74/3 ± 6/7
4/2 ± 0/7
2006 ± 174
8/8 ± 0/9
5/1 ± 0/5a

P value

0/509
0/973
0/504
0/763
0/142
0/504
0/071
0/030

 1نتایج ارائه شده برای هر تیمار ،میانگین  12تکرار میباشد .در هر ردیف میانگینهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیداری دارند (-1* .)P<0/05
جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز (کنترل) -2 ،جیره شاهد همراه با فیتاز قارچی -3 ،جیره شاهد با فیتاز ژنوتیپ نوترکیب.
جدول  .4تأثیر فیتاز با منابع مختلف بر شاخصهای بیومتریک ،شیمیایی و میزان استحکام استخوان درشتنی جوجههای گوشتی در سن  42روزگی ( ± SDمیانگین).1
شاخصهای استخون درشتنی
طول دیافیز (میلیمتر)
قطر دیافیز (میلیمتر)
طول استخوان (میلیمتر)
نیرو مقاومت استخوان (نیوتون)
وزن خشک استخوان (گرم)
خاکستر (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)

1
54/65 ± 2/58
7/78 ± 0/14
89/88 ± 1/88
324/96 ± 64/35b
5/34 ± 0/41
40/63 ± 1/14
31/47 ± 0/60
20/43 ± 0/64ab

گروههای آزمایشی
2
55/70 ± 3/57
7/78 ± 0/12
90/48 ± 2/52
372/88 ± 65/78ab
5/57 ± 0/53
41/24 ± 3/15
31/28 ± 0/84
20/07 ± 0/83b

3
56/25 ± 3/56
7/82 ± 0/15
90/27 ± 2/95
413/58 ± 104/59a
5/45 ± 0/67
40/37 ± 2/98
30/74 ± 0/74
21/35 ± 1/62a

P value

0/496
0/099
0/858
0/049
0/594
0/701
0/072
0/028

 1نتایج ارائه شده برای هر تیمار ،میانگین  12تکرار میباشد .در هر ردیف میانگینهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیداری دارند (-1* .)P<0/05
جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز (کنترل) -2 ،جیره شاهد همراه با فیتاز قارچی -3 ،جیره شاهد با فیتاز ژنوتیپ نوترکیب.
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جدول  .5تأثیر فیتاز با منابع مختلف بر بازده الشه و وزن نسبی (درصدی از وزن الشه) اجزاء الشه جوجههای گوشتی در سن 42روزگی ( ± SDمیانگین).1
مشخصات الشه
بازده الشه (درصد)
سینه (درصد)
ران (درصد)
بال و پشت (درصد)

1
66/2 ± 1/8
37/2 ± 2/2
29/9 ± 1/6
32/9 ± 1/7

گروه آزمایش
2
65/9 ± 1/8
37/5 ± 1/29
30/00 ± 1/1
32/6 ± 1/31

3
65/6 ± 2/4
38/7 ± 2/31
29/04 ± 1/4
32/3 ± 1/75

P Value
0/763
0/168
0/199
0/657

 1نتایج ارائه شده برای هر تیمار ،میانگین  12تکرار میباشد -1* .جیره شاهد بدون استفاده از فیتاز (کنترل) -2 ،جیره شاهد همراه با فیتاز قارچی -3 ،جیره شاهد با فیتاز
ژنوتیپ نوترکیب.

بحث
بر اساس نظر برخی محققین آنزیم فیتاز طی هیدرولیز پیوند
میان فسفر و اسید فایتیک ،باعث افزایش قابلیت دسترسی فسفر و
برخی مواد مغذی از جمله آمینواسیدها در لوله گوارش میشود و
از این رو ممکن است سبب بهبود عملکرد رشد جوجهها نیز شود
( )10،14،27ولی با این حال بر اساس نظر برخی دیگر از محققین
میزان مصرف فیتاز در جیره یکی از عوامل مهمی است که برای
بهبود عملکرد جوجههای گوشتی قابل توجه است ( .)21در مطالعه
حاضر با افزودن فیتازهای مورد آزمون ،به مقدار  500واحد فعال
در هر کیلوگرم جیره ،تأثیری روی شاخصهای عملکردی مشاهده
نشد .بر اساس اظهارات برخی از محققین اگر فیتاز به مقدار بیش
از  1500واحد فعال در هرکیلوگرم جیرههای متعادل استفاده شود،
آن وقت میتوان شاهد بهبود عملکرد پرنده بود ( )21که این مقدار
معادل بیش از  3برابر مقدار آنزیم فعال استفاده شده به ازاء هر
کیلوگرم خوراک در این مطالعه میباشد .کفایت فسفر جیره مطابق
نیاز پرنده ،شاید مانعی برای عدم بروز توانایی منابع فیتاز برای
بهبود صفات مهمی چون عملکرد باشد .گزارشهایی وجود دارد که
نشان میدهد طی استفاده از جیرههایی که مواد مغذی آنها ،مانند
فسفر ،در حد استاندارد نیاز پرنده بود ،فیتاز تغییری در عملکرد
حیوان ایجاد ننمود ( .)19،26در مطالعه حاضر نیز به هنگام تهیه
جیرههای غذایی ،نیاز همه مواد مغذی از جمله فسفر ،بر حسب
توصیه استاندارد محاسبه گردید .لذا مقدار مواد مغذی جیره از
عواملی میباشد که میتواند عملکرد حیوان را با استفاده از فیتاز
متأثر نماید .در این رابطه  Babatundeو همکاران در سال 2020
طی بررسی با سه نوع فیتاز متفاوت گزارش نمودند در صورتی که
میزان کلسیم و فسفر جیرههای غذایی کمتر از حد نیاز پرنده باشد
استفاده از فیتاز موجب افزایش وزن بدن جوجههای گوشتی
میشود .در مطالعه  Boneyو  Moritzدر سال  2017نیز مشاهده
شد که افزودن فیتاز به جیرههایی که میزان کلسیم و فسفر آنها

کمتر از حد توصیه شده بود ،سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک
شد.
برخی محققین نشان دادند استفاده از فیتاز ،افزایش غلظت
فسفر خون و احتمال ترسیب فسفر در بافت استخوان را ممکن
میسازد ( .)10در مطالعه حاضر نیز افزودن فیتار ژنوتیپ نوترکیب
باعث افزایش معنیدار میزان فسفر خون نسبت به گروه شاهد شد،
هر چند که با استفاده از فیتاز قارچی تغییر معنیداری در میزان
فسفر خون ایجاد نشد و همچنین گزارشهایی نیز موجود است که
طی استفاده از فیتاز ،تغییری در میزان فسفر خون مشاهده نشد
( .)26،32بر اساس مطالعات انجام شده استفاده از فیتاز در
جیرههای متعادل از نظر مواد مغذی ،بر حسب میزان کارآیی آن،
اگر چه باعث افزایش آزاد سازی فسفر اسید فایتیک در روده و
افزایش قابلیت دسترسی فسفر میشود ،ولی در صورتیکه میزان
فسفر خون بیش از نیاز برای ترسیب به همراه کلسیم در استخوان
باشد ،زمینههای دفع بیشتر فسفر از طریق ادرار فراهم میآید (.)26
از اینرو توصیه میشود برای رسیدن به نتیجه کاملتر ،در مطالعات
بعدی میزان فسفر دفعی پرنده نیز اندازهگیری شود .همچنین بر
اساس یافتههای محققین اگر میزان کلسیم مصرفی در جیرههای
بر پایه ذرت و سویا برای تأمین نیازهای پرنده کافی باشد استفاده
از فیتاز در جیره بر میزان کلسیم خون تأثیری ندارد ( .)9در این
مطالعه نیز میزان کلسیم خون تحت تأثیر مصرف فیتاز قرار نگرفت.
برخی محققین نیز گزارش نمودند که کلسیم خون تحت تأثیر فیتاز
جیره قرار نگرفت (.)33
آلکالینفسفاتاز اگرچه یکی از آنزیمهایی است که برای
سنجش آسیب کبد مورد اندازهگیری قرار میگیرد ولی از جمله
فسفاتازهای آندوژن بوده که در روده کوچک موجب آزادسازی
فسفر از اینوزیتولمنوفسفات و تولید اینوزیتول میشود (.)36
 Daramolaدر سال  2017طی مطالعهای گزارش نمود که افزایش
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قابلیت دسترسی فسفر طی استفاده از فیتاز ممکن است نیاز پرنده
به استفاده از فسفاتازهای آندوژن را کاهش دهد لذا با استفاده از
فیتاز میزان آلکالینفسفاتاز خون کاهش مییابد .اما مطالعاتی نیز
در دسترس است که نشان میدهد افزودن فیتاز به جیره تأثیر
معنیداری در غلظت آنزیم آلکالینفسفاتاز خون ندارد ( )10در این
مطالعه نیز مقدار آلکالینفسفاتاز خود تحت تأثیر مصرف فیتازهای
مورد بررسی قرار نگرفت.

نمودار  .1میزان مقاومت استخوان درشتنی گروه کنترل (شکست کامل
استخوان تحت نیروی  318نیوتون بر میلیمتر).

نمودار  .2میزان مقاومت استخوان درشتنی گروه مصرف کننده فیتاز بر پایه
قارچی (شکست کامل استخوان تحت نیرو  349نیوتون بر میلیمتر).

نمودار  .3میزان مقاومت استخوان درشتنی گروه مصرف کننده فیتاز ژنوتیپ
نوترکیب (شکست کامل استخوان تحت نیرو  392نیوتون بر میلیمتر).
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متغیرهای بیوشیمیایی خون در واقع شاخصهای ناپایداری
هستند که تغییرات آنها میتواند متأثر از عوامل داخلی و خارجی
مانند تغذیه حیوان باشد ( .)10برخی از محققین نتیجه گرفتند
مصرف فیتاز باعث افزایش پروتئینتام ،گلوکز و  HDLخون
میشود ( .)10،12ولی در این مطالعه ،غلظت پروتئینتام،HDL ،
تریگلیسرید ،کلسترول و گلوکز خون تحت تأثیر مصرف فیتاز قرار
نگرفت .این نتایج مشابه با گزارشهای برخی محققین میباشد
( .)6،26بررسیهای انجام شده نشان میدهد که تفاوت در نتایج
حاصل از مطالعه شاخصهای بیوشیمیایی خون متأثر از مصرف
فیتاز در آزمایشهای گوناگون ،میتواند ناشی از تفاوت منبع آنزیم
فیتاز ،مقدار آنزیم مصرفی ،چگونگی افزودن آنزیم به جیره و
روشهای اندازهگیری شاخصهای بیوشیمیایی خون باشد
(.)10،26
بیش از  30درصد فسفر جیره ( )34و  80درصد فسفر بدن
( )22در استخوانها ذخیره میشود .بر اساس نتایج مطالعه حاضر
میزان فسفر استخوان در گروه مصرف کننده فیتار ژنوتیپ نوترکیب
(گروه  ،)3به طور معنیداری بیشتر از گروه فیتاز قارچی (گروه)2
بود .پیشتر نیز محققین نشان دادند قدرت آزادسازی فسفر از
مولکول اسید فایتیک به منظور استفاده در بدن ،میتواند متأثر از
نوع آنزیم فیتاز متغیر باشد و فیتازهای حاصل از ژنوتیپ باکتریایی
در  pHمتفاوت قسمتهای مختلف کانال گوارش ،از چینهدان تا
بخشهای پایینتر ،در این رابطه از فعالیت خوبی برخودار هستند
( .)5میزان فسفر استخوان در فرآیند معدنی شدن و مقاومت
استخوان در برابر نیروی شکست تأثیر مهمی دارد ( .)36از این رو
میزان استحکام استخوان شاخص مهمی است که میتواند معرف
میزان آزاد سازی فسفر تحت تأثیر آنزیم فیتاز و استفاده از آن
توسط پرنده باشد ( .)5نتایج مطالعات محققین نشان داد که با
کاهش فسفر غیر آلی جیره غذایی ،در برخی شرایط و حتی بدون
تغییر عملکرد پرنده ،میزان خاکستر و استحکام استخوان کاهش
مییابد ( .)11،25،26برخی از محققین گزارش نمودند ،با استفاده
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از آنزیم فیتاز و افزایش دسترسی فسفر مقاومت استخوان افزایش
مییابد ( .)8،21در این مطالعه نیز میزان مقاومت استخوان تحت
تأثیر نیروی شکست در گروه مصرف کننده فیتاز ژنوتیپ نوترکیب
(گروه  ،)3که از فسفر بیشتری در خون نیز برخوردار بود ،نسبت به
گروه کنترل بیشتر بود .افزایش فسفر خون میتواند زمینهساز
افزایش مقاومت استخوان باشد (.)11
برخی محققین ،عنوان نمودند که افزودن فیتاز به جیره باعث
افزایش درصد خاکستر ،کلسیم و شاخصهایی مانند طول و قطر
استخوان درشتنی میشود ( .)13،23اما در این مطالعه فیتازهای
با منشأ متفاوت ،تأثیری روی قطر دیافیز ،طول استخوان ،درصد
خاکستر ،درصد کلسیم و وزن خشک استخوان نداشت .نتایج این
مطالعه مشابه با برخی از محققین میباشد ( )23،35بر اساس نظر
پژوهشگران نوع استخوان مورد آزمون و نژاد جوجههای گوشتی
نقش مهمی روی نتایج حاصل از فیتاز بر شاخصهای مورفولوژیک
و شیمیایی استخوان دارد ( .)17،25،29ساختمان استخوان در
نژادهای مختلف جوجههای گوشتی متفاوت از هم بوده ( )8،10و
نشان داده شده است که استفاده از استخوان ران نسبت به دیگر
استخوانهای بدن برای مطالعه در سن  42روزگی مناسبتر از
استخوان درشتنی است زیرا در این سن هنوز استخوان لگن در
مقایسه با دیگر استخوانها در حال مینراله شدن میباشد (.)29
براساس نتایج مطالعات به عمل آمده ،استفاده از فیتاز به
واسطه بهبود قابلیت هضم پروتئین و جذب آمینواسیدهای ضروری،
خصوصاً لیزین ،ممکن است سبب افزایش استحصال گوشت و الشه
جوجههای گوشتی شود .طی مطالعه  Marchalو همکاران در
سال 2020با استفاده از فیتاز میزان گوشت سینه افزایش یافت.
ولی در مطالعات برخی از محققین با استفاده از فیتاز تغییری در

شاخصهای الشه ایجاد نشد ( .)10،28در مطالعه حاضر نیز با
استفاده از فیتازهای با منشأ متفاوت ،تغییری در میزان شاخصهای
اندازهگیری شده الشه مشاهده نشد .با مالحظه به نتایج حاصل از
بررسیهای مختلف باید توجه داشت که از لحاظ فیزیکی و
شیمیایی ارتباطات پیچیدهای میان فیتاز ،فیتات ،مواد معدنی و
دیگر مواد مغذی در کانال گوارش وجود دارد ( )24و نتایج متفاوت
حاصل از مصرف فیتاز در مطالعات محققین مختلف را میتوان در
دو بخش عوامل تغذیهای مانند مقدار ،نوع و منشأ فیتاز مصرفی،
ترکیب جیره ،مقدار کلسیم ،فسفر و ویتامین  D3جیره غذایی و
عوامل بیولوژیک مانند مقدار فیتاز طبیعی بدن ،وضعیت سالمتی و
نژاد جوجههای گوشتی مورد ارزیابی قرار داد (.)3،5،17،19،21،25
به طور کلی براساس نتایج مطالعه حاضر افزودن  500واحد
فعال فیتاز حاصل از آسپرژیلوساوریزا تغییر ژنوتیپ یافته با ژنهای
باکتری سیتروباکتربراکی ،به هر کیلوگرم جیره جوجه خروسهای
گوشتی در مقایسه با فیتاز حاصل از قارچ آسپرژیلوسنایجر،
میتواند سبب افزایش میزان فسفر خون و فسفر استخوان درشتنی
و همچنین مقاومت استخوان شود ولی تفاوتی بین این دو آنزیم از
نظر تأثیرگذاری بر عملکرد جوجههای گوشتی وجود ندارد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از آقای دکتر رامشگر مدیریت آزمایشگاههای
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل و همکاران مربوطه به جهت همکاری
در اجرای مطالعه حاضر تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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Abstract
BACKGROUND: There are different kinds of phytase from different sources used in poultry nutrition.
OBJECTIVES: The present study aimed to evaluate the effects of addition of 2 sources of 6- phytase to the diet of male

broilers in terms of growth performance, Tibia biometric, breacking straight, mineralization, blood biochemical
parameters, and carcase yield.
METHODS: Herein, we recruited 216 1-d-old male Ross broilers and divided them to three experimental groups and

six replications for 42 D. The treatment (T) diets included: T1 (without phytase (control)), T2 (supplemented with 500
FTU/kg diet of Aspergillus niger phytase (fungi phytase)), T3 (supplemented with 500 FTU/kg diet of phytase
produced by a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by doner Citrobacter braakii gene (genetically
modified phytase)).
RESULTS: Serum P in the birds supplemented by genetically modified phytase was higher compared with that in the

control birds (P<0.05). Additionally, Tibia P in this group was higher than that of birds supplemented by fungi phytase
(P<0.05). However, Tibia breaking straight in birds supplemented by genetically modified phytase did not differ
significantly with those fed with a diet with fungi phytase. Meanwhile, Tibia breaking straight in birds supplemented
by genetically modified phytase was higher than control (P<0.05). Growth performance, Tibia length, diameter, ash,
Ca, dry weight, average serum HDL, Triglyserid, Cholesterol, Ca, Alkalin phosphatase, Glucose, Total Protein, and
Carcase yeild were not significantly different among any of the treatments.
CONCLUSIONS: Supplementation of male broilers diet with genetically modified phytase (500 FTU/kg), without any
differences in terms of performance, could increase P of serum, P of Tibia and breacking straight of Tibia compared to
supplementation diet with Aspergillus niger phytase.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Composition and calculated analysis of the experimental diets.
Table 2. Effects of different sources of phytase on growth performance of the studied broilers at different ages (mean±SD).
Table 3. Effects of different sources of phytase on biochemical blood parameters of the broilers at the age of 42 days (mean±SD).
Table 4. Effects of different sources of phytase on strength and chemical and biometric characteristics of Tibia in the broilers at
the age of 42 days (mean±SD).
Table 5. Effects of different sources of phytase on Carcass characteristics of the broilers at the age of 42 days (mean±SD).
Graph 1. Tibia strength in the control broilers (energy to fracture is 318 N/mm).
Graph 2. Tibia strength in the broilers supplemented with fungi phytase (energy to fracture is 349 N/mm).
Graph 3. Tibia strength in the broilers supplemented with genetically modified phytase (energy to fracture is 392 N/mm).
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