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 چکیده

دهد. در مقایسه با ثیر قرار میأهای محیطی است که طیور تجاری را تحت تتنش گرمایی یکی از چالش عاتی:مطالزمینه 

یک اسیدآمینه ضروری لوسین  گرمایی دارند. های گوشتی حساسیت بیشتری نسبت به تنشهای حیوانات، مرغسایر گونه

اسکلتی و بافت  در ماهیچهmTOR1سیگنالینگ مسیر سازی به وسیله فعالرا سنتز پروتئین و هموستازی انرژی است که 

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف لوسین بر عملکرد رشد، صفات الشه،  هدف:.. ندکتحریک می چربی

قطعه جوجه  200برای این منظور تعداد  روش کار:های گوشتی انجام گرفت. های خونی و کیفیت گوشت جوجهفراسنجه

قطعه جوجه  ۸، پنج تکرار و مایشیزجیره آدر قالب یک طرح کامالً تصادفی، با پنج  ۳0۸گوشتی نر یک روزه سویه راس 

 آزمایشی حاوی سطوح هایجیره ( نگهداری شدند.سیلسیوسدرجه ۳2تنش گرمایی مزمن )روزگی تحت  42در هر تکرار تا 

 2/0و  1/0: نتایج نشان داد که استفاده از سطوح نتایج درصد لوسین بودند. 4/0و  ۳/0، 2/0، 1/0، )شاهد(صفر  افزودنی

های تغذیه شده . جوجه(>05/0P) به طور قابل توجهی وزن نسبی چربی محوطه بطنی را کاهش داددر جیره درصد لوسین 

. چربی گوشت (>05/0P) داشتند شاهدهای مقایسه با جوجهدرصد لوسین، پروتئین گوشت سینه بیشتری در  4/0با سطح 

های تغذیه شده با جوجهداری کمتر از درصد لوسین به طور معنی ۳/0و  2/0، 1/0سطوح  کنندهدریافتهای سینه جوجه

استفاده از نتایج نشان داد که به طور کلی، : نهاییگیری نتیجه. (>05/0P) درصد لوسین و جیره شاهد بود 4/0سطح 

و  2/0 و 1/0 به ویژه در سطوح پایین کاهش چربی الشه ش گرمایی موجبهای گوشتی تحت تنلوسین در جیره جوجه

 شود.درصد می 4/0افزایش پروتئین سینه در سطح 

 

 های خونیکیفیت گوشت، فراسنجهعملکرد، ، لوسین گوشتی،جوجهکلیدی:  واژگان

 

 مقدمه

 به دنبال افزایش مصرف محصوالت طیور و تولید گسترده

توانند اثرات منفی بر زا میاین محصوالت، عوامل تنش

                                                            
1. Mammalian target of rapamycin 

ها داشته باشند و به موجب آن تولید و سالمت جوجه

برای دهند. انتخاب ژنتیکی را تحت تأثیر قرار  تغذیه انسان

های گوشتی، عملکرد و بازده خوراک را تا حد جوجه
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های جوجهرسد که زیادی افزایش داده است اما به نظر می

های محیطی، به ویژه به تنش به چالشگوشتی امروزی 

به (. 201۳تر هستند )الرا و روستاگنو گرمایی حساس

دلیل گرمایش جهانی، گرمازدگی حیوانات در حال رشد 

توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی با بیشتر مورد 

های هدف یافتن راه حل برای کاهش تنش گرمایی جوجه

گوشتی حساس صورت گرفته است )اکسی و همکاران 

های ای زیادی )مانند عصارهتغذیه(. راهکارهای 2015

ها و مواد معدنی کم مصرف و تغییرات گیاهی، ویتامین

ر تنش گرمایی و اثرات مض رژیم غذایی( برای کاهش

توانند موثر های گوشتی میافزایش تحمل حرارت جوجه

(. 2012و رنادا و همکاران  2006ان باشند )لین و همکار

برای اضافی چربی از قبیل افزودن ای جیره هایدستکاری

 کاهش اثرات منفی تنش گرمایی توصیه شده است.

مشخص شده است که افزودن چربی به جیره از طریق 

دهنده خوراک و افزایش ارزش انرژی سایر اجزای تشکیل

کاهش نرخ عبور خوراک در دستگاه گوارش، استفاده از 

(. 19۸2و همکاران متوز دهد )مواد خوراکی را افزایش می

دهنده عملکرد عوامل کاهشترین تنش گرمایی یکی از مهم

ن است. این پدیده فعالیت کاتابولیک را در تولیدی حیوا

دهد که این منجر به تحریک موجودات افزایش می

متابولیسم گلوکز و سرکوب متابولیسم چربی همراه با 

شود )شیم و افزایش درجه حرارت بدن در طیور می

(. تغییرات 2012و چودهاری و همکاران  2006همکاران 

تیک یو ظرفیت لیپولخون لیپیدهای ترکیب الشه، پروفایل 

تحت شرایط تنش گرمایی باال است، زیرا تنش گرمایی 

های کاتابولیک و باعث افزایش قابل توجه در هورمون

بومگارد شود )نفرین، کورتیزول، گلوکاگون( میزا )اپیتنش

تنش گرمایی همچنین یکی از دالیل اصلی (. 201۳و روبرت 

عادل نوان عدم تتنش اکسیداتیو است. تنش اکسیداتیو به ع

و  چودهاریشود )ها تعریف میها و پراکسیداکسیدانآنتی

تنش گرمایی تغییرات  تشدیدهمزمان با (. 2014همکاران 

متابولیکی و فیزیولوژیکی همراه با اثرات احتمالی بر 

تمیم و افتد )متابولیسم پروتئین و اسیدآمینه اتفاق می

نسبت به (. سنتز پروتئین 2000و  199۸همکاران 

یابد که کاتابولیسم پروتئین هنگام تنش گرمایی کاهش می

شود )تمیم و این منجر به کاهش ذخیره پروتئین می

(. اخیراً گزارش شده است که غلظت چندین 199۸همکاران 

اسیدآمینه، از جمله لوسین به طور قابل توجهی در کبد و 

ان هان و همکاریابد )کاهش می مغز جنین تحت دمای باال

( گزارش کردند که تزریق 2017هان و همکاران )(. 2017

 هنگام تفریخدر  مرغی لوسین باعث هایپوترمیاتخم درون

های گوشتی نر و همچنین تحمل دما را در جوجه شودمی

 ضروری. لوسین جزو اسیدهای آمینه بخشدبهبود می

دار، به ویژه لوسین اسیدهای آمینه شاخه .دار استشاخه

هستند و سنتز  mTORسیگنالینگ مسیر فعال کننده بالقوه 

لوسین  کنند.پروتئین را به وسیله شروع ترجمه فعال می

به عنوان یک اسیدآمینه ضروری، خواص بیولوژیکی 

پروتئین، متابولیسم تأمین انرژی، تنظیم  زیادی در

و کربوهیدرات و چربی، تنظیم عملکرد سیستم ایمنی 

سازی مسیر )ازطریق فعال mRNAترجمه 

تواند بر در نتیجه می دارد و (mTORسیگنالینگ

گذارد بمتابولیسم مواد مغذی و رشد حیوانات تأثیر 

های آنزیملوسین بیان ژن  (.2012)سوریاوان و همکاران 

)اسیدچرب سنتتاز و استیل کوآ کربوکسیالز( لیپوژنیک 

را مهار کرده و اکسیداسیون اسیدچرب  های چربیسلول

(. لذا با 2007 زیمیل سان ودهد )ماهیچه را افزایش می

سازی مسیر سیگناینگ فعاللوسین در  ی کهتوجه به نقش

mTOR  انتظار می ،دارد متابولسیم پروتئین و چربیو-

رود که استفاده از لوسین در جیره منجر به بهبود عملکرد 

های گوشتی تحت تنش گرمایی و کیفیت گوشت جوجه

 گردد.
 

 هامواد و روش

قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس  200با این آزمایش

( در گرم 99/46±25/1با میانگین وزنی تقریباً مشابه ) ۳0۸

های آزمایشی در واحد آزمایشی صورت گرفت. جوجه 25

و پنج  جیره آزمایشی تصادفی با پنج قالب طرح کامالً
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تکرار برای هر یک )هشت پرنده در هر تکرار( توزیع شدند. 

-درجه ۳2±1 تبا دمای ثابروز  42به مدت  تنش گرمایی

رطوبت سالن در کل از روز اول انجام شد.  سیلسیوس

سه جیره آزمایشی در  نگهداری شد. 55-65دوره بین 

 24تا  11روزگی(، رشد ) 10تا  1آغازین ) هایدوره

روزگی( مصرف گردید.  42تا  25روزگی( و پایانی )

سویه های راهنمای های آزمایشی مطابق با توصیهجیره

آزمایشی به ترتیب  هایجیره( تنظیم شد. 2014) ۳0۸راس 

جیره شاهد  -2سویا( -جیره شاهد )برپایه ذرت -1شامل 

درصد لوسین  2/0ه شاهد + جیر -۳درصد لوسین  1/0+ 

 4/0جیره شاهد +  -5درصد لوسین  ۳/0جیره شاهد +  -4

در ها به ترتیب سطوح لوسین جیره .درصد لوسینبودند

(، رشد 09/2و  99/1، ۸9/1، 79/1، 69/1دوره آغازین )

، 56/1، 46/1( و پایانی )9۸/1، ۸۸/1، 7۸/1، 6۸/1، 5۸/1)

-افزایش لوسین در جیرهبا بود. درصد (۸6/1، 76/1، 66/1

اسیدآمینه ماند.  ها سطوح والین و ایزولوسین ثابت باقی

 از محصوالت وسین مورد استفاده در پژوهش حاضرل

کشی و وزن. گردیدتهیه ( %99)با خلوص Acrosشرکت 

 1آغازین )ای گیری مصرف خوراک به شکل دورهاندازه

تا  25)روزگی( و پایانی  24تا  11روزگی(، رشد ) 10تا 

ها در طول دوره جوجهصورت گرفت. روزگی( 42

آزمایش دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند و برنامه 

ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی در کل  2۳نوری 

پرنده  1از ورید بال گیری خون دوره آزمایشی اعمال شد.

های روزگی انجام گرفت. نمونه 42از هر تکرار در سن 

-( جمعEDTAی حاوی ماده ضدانعقادی )هاخونی در لوله

ها بعد از سانتریفیوژ به مدت آوری گردید. سرم این نمونه

آزمایش  انجام جدا شد و تا زمان 5000دقیقه در دور  5

. نگهداری شد سیلسیوسدرجه 20منفی  در دمای

گلیسرید های خونی پروتئین کل، کلسترول، تریفراسنجه

گلوکز توسط دستگاه االیزا و کیت شرکت پارس آزمون  و

روزگی، یک پرنده از هر تکرار  42گیری شد. در سن اندازه

)پنج پرنده از هر تیمار( به طور تصادفی انتخاب و کشتار 

شدند و خصوصیات الشه همچون وزن نسبی سینه و 

، کبد )بدون کیسه صفرا(، قلب، )بدون پوست( ران، الشه

، چربی محوطه بطنی، بورس و طحال زالمعدهلوسنگدان، 

بر حسب درصدی از وزن زنده بدن )وزن اندام مورد نظر 

جهت ( تعیین گردید. 100تقسیم بر وزن زنده بدن ضربدر 

گرم از سمت چپ  50تعیین خصوصیات کیفی گوشت، 

و  آوری گردیدجمعهای پالستیکی عضله سینه در پاکت

. شدنگهداری  سیلسیوسدرجه 20منفی  یدر دما

ت شامل )ظرفیت نگهداری آب، های کیفی گوششاخص

آلدهید و دی، چربی، پروتئین، مالونpH، خاکستر، رطوبت

گیری شد. برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی کل( اندازه

گرم از نمونه گوشت سینه در  5ظرفیت نگهداری آب ابتدا 

مدت  های فالکون گذاشته شد و بهکاغذ صافی داخل لوله

قرار گرفت. نمونه  ۳000دقیقه در سانتریفیوژ با دور  5

گوشت بعد از سانتریفیوژ توزین شد و سپس ظرفیت 

 نگهداری آب طبق فرمول زیر محاسبه گردید.
ظرفیت نگهداری آب

=  
(گرم) وزن اولیه  − (گرم) وزن آب از دست رفته طی سانتریفیوژ

(گرم) وزن اولیه
× 100 

pH های گوشت با استفاده از نمونهpH ( مترThermo 

Scientific, Beverly, MAای ( با وارد کردن سنسور میله

گیری دستگاه به داخل نمونه گوشت به طور مستقیم اندازه

گرم از نمونه گوشت  1شد. جهت تعیین رطوبت گوشت، 

-درجه 105در آون  گردید و تا رسیدن به وزن ثابتوزن 

 و طبق فرمول زیر محاسبه گردید نگهداری شد سیلسیوس

(AOAC2002).  

رطوبت گوشت (درصد) =  
(گرم) − وزن اولیه (گرم) وزن بعد آون

(گرم) وزن اولیه
× 100 

های خشک گرم از نمونه 1گیری خاکستر، جهت اندازه

ساعت  6سپس در کوره به مدت  .شده گوشت پودر گردید

سوزانده شد و در نهایت  گرادسانتیدرجه 500با دمای 

گیری چربی و برای اندازهمیزان خاکستر محاسبه گردید. 

 کلدالپروتئین گوشت به ترتیب از دستگاه سوکسوله و 

-برای اندازه استفاده شد. AOAC (2002)براساس روش 

گر آلدهید گوشت، ابتدا یک واکنشدیگیری مقدار مالون

 (. 197۸ بوج و آستتهیه گردید )
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Table 1- Ingredients and nutrient composition of 

the basal diet (%) 
25-42d 

finisher 
11-24d 

grower 
1-10d 

starter Ingredients 

58.39 53.56 49.54 maize 

31.62 36.23 41.27 ) Soybean meal 

6 6 4.38 Soybean oil 

0.85 0.92 1.03 Limestone 

1.78 1.86 2.23 Dicalcium phosphate 

0.25 0.25 0.25 Mineral premix 

0.25 0.25 0.25 Vitamin premix 

0.39 0.39 0.39 Salt 

0.28 0.30 0.35 DL-Methionine 

0.13 0.15 0.19 L-lysine HCL 

0.06 0.09 0.12 L- Threonine 

100 100 100 Total  
Calculated values 

3200 3100 3000 AMEn (Kcal/Kg) 

19.5 21.5 23 Crude protein 

0.78 0.87 0.96 Calcium 

0.39 0.43 0.48 Available phosphorus 

0.18 0.18 0.18 Sodium 

0.29 0.29 0.30 Chlorine 

0.54 0.59 0.65 L-Methionine 

1.02 1.15 1.28 L-Lysine 
0.68 0.77 0.86 L-Threonine 

0.20 0..29 0.25 L-Tryptophan 

1.16 1.29 1.43 L-Arginine 

0.73 0.80 0.88 Isoleucine 

1.46 1.58 1.69 Leucine 

0.80 0.88 0.96 Valine 

Premix provided: vitamin A (retinol), 9000 IU; vitamin D3 

(cholecalciferol), 2000 IU; vitamin E (dl-α- tocopheryl acetate), 26 

IU; vitamin K3 (menadione), 2 mg; vitamin B6 (pyridoxine), 3 mg; 

vitamin B12 (cyanocobalamin), 0.015 mg; vitamin B3 (niacin), 9.8 

mg; vitamin B5 (pantothenic acid), 29 mg; vitamin H (biotin), 0.1 

mg; Choline chloride: 500 mg; Thiamin: 1.75 mg; Mn (manganese 

sulfate), 99 mg; Fe (iron sulfate) 500 mg; Zn (zinc oxide) 7.84 mg; 

Cu (copper sulfate) 10 mg; Se (sodium selenite) 0.2 mg and Iodine 

(calcium iodate) 0.9 mg.  
 

درصد  15گر از تری کلرواستیک اسید با برای تهیه واکنش

درصد وزن  ۳7۸/0وزن حجمی، تیوباربیتوریک اسید با 

نرمال استفاده شد.  25/0هیدروکلریک حجمی و اسید 

سی از سی 5های گوشت سینه در گرم از نمونه 1سپس 

های گر مخلوط و هموژنیزه شدند. محلولمحلول واکنش

 100دقیقه در دمای  10آماده شده در بن ماری به مدت 

-سیلسیوس حرارت داده شدند. در مرحله بعد نمونهدرجه

سانتریفیوژ شدند و  ۳000دقیقه با دور  5ها به مدت 

آلدهید )میکروگرم در گرم( با دیمقدار مالونسپس 

نانومتر جذب  5۳2استفاده از دستگاه االیزا در طول موج 

طبق دستور  اکسیدانی کلنوری محاسبه شد. فعالیت آنتی

( و به Frap Kitاکسیدانی کل )کیت تجاری فعالیت آنتی

 گیری گردید.وسیله دستگاه االیزا اندازه

 

 آنالیز آماری

آزمون  و بعد از تست نرمالیتهآوری شده های جمعداده

 SASافزارهای به ترتیب با نرمها همگنی واریانس

و رویه مدل خطی  SASبا استفاده از نرم افزار  ،SPSSو

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و مورد ( GLMعمومی )

دانکن در ای ها از آزمون چند دامنهبرای مقایسه میانگین

. مدل (SAS 2000) درصد استفاده شد 5سطح احتمال 

   آماری طرح به شرح زیر است:
Yij = µ +ai+ εij 

jiY ،مقدار صفت مورد نظر : ،میانگین کل :iaاثر جیره :-

: اثر خطای آزمایشی یا عوامل ijεهای آزمایشی، 

 ناشناخته در هر مشاهده

 

 نتایج و بحث

نتایج مربوط به اثرات سطوح مختلف لوسین بر مصرف 

-و ضریب تبدیل خوراک جوجهبدن خوراک، افزایش وزن 

-تفاوت معنیآورده شده است.  2جدول های گوشتی در 

، افزایش وزن بدن و ضریب مصرف خوراکداری بین 

آزمایشی مشاهده نشد  هایجیره تبدیل خوراک

(05/0<P.) های تغذیه شده با این حال افزایش وزن جوجه

با لوسین در دوره پایانی و کل دوره از لحاظ عددی بیشتر 

های تغذیه شده با جیره شاهد از مقادیر مربوط به جوجه

سازی لوسین در در اکثر مطالعات، مکمل (.P=06/0) بود

خوراک یا آب آشامیدنی تغییری در مصرف خوراک ایجاد 

نگ و همکاران ژاو  2006نکرده است )دوناتو و همکاران 

 ،موافق با نتیجه حاضر(. 2011و ماکوتال و همکاران  2007
و  5/0( گزارش کردند که افزودن 2009روان و همکاران )ا

پروتئین درصد  20درصد لوسین به جیره حاوی  67/0

، افزایش وزن و خام اثر قابل توجهی بر مصرف خوراک

 42تا  21گوشتی از  هایجوجه وراکضریب تبدیل خ

( نیز 19۸7)باکر و ادموندز روزگی نداشت. بعالوه، 
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حاوی  درصد لوسین اضافی در جیره 4گزارش کردند که 

های گوشتی را تحت جوجه عملکرد ،درصد پروتئین 2۳

( نشان دادند که 1970دملو و لوییس ) .تأثیر قرار نداد

 20در یک جیره با پروتئین درصد(  5/2لوسین اضافی )

 های گوشتی نداشت.تأثیری در عملکرد رشد جوجهدرصد 

، 5/0، 0( نیز با مصرف سطوح 2015چنگ و همکاران )

تفاوت قابل توجهی  درصد لوسین در جیره 41/1و  9/0

 از طرفی کردند.های گوشتی گزارش ندر عملکرد جوجه

بر اگرچه هیچ تحقیقی در رابطه با اثرات افزودن لوسین 

وجود در شرایط تنش گرمایی های گوشتی جیره جوجه

 بر عملکرد طیور در دمای د لوسینندارد ولی اثرات سودمن

و  زیتزعادی توسط چندین محقق گزارش شده است. 

نیازهای درصد لوسین  ۳5( با افزودن 2019همکاران )

بهبود  ،جیره بهراس سویه گوشتی جوجه توصیه شده

در دوره آغازین و رشد مشاهده را افزایش وزن بدن 

( طی آزمایشی جهت 2017صفیاری و همکاران )کردند. 

های تعیین سطوح لوسین مورد نیاز در جیره جوجه

درصد مشاهده  21/1بهبود عملکرد را با سطح گوشتی 

دار راندمان انرژی بیشتری اسیدهای آمینه شاخه کردند.

نسبت به گلوکز دارند. برای مثال، اکسیداسیون کامل 

لوسین در ماهیچه، انرژی بیشتری نسبت به اکسیداسیون 

فروند و هانانی ) کندفراهم می ATPکامل گلوکز به شکل 

2002). 

 

Table 2- Effect of adding leucine on feed intake, body weight gain and feed conversion ratio in broiler chickens 

under heat stress 

P-Value SEM 0.4 0.3 0.2 0.1 0 
Leucine 

(%) 

Feed intake(g/bird) 
0.26 7.39 234.58 211.70 232.33 224.70 221.15 1-10d 

0.89 34.80 969.50 958.50 952.50 969.37 921.73 11-24d 

0.85 99 2409.9 2364.9 2342.1 2310.4 2238.9 25-42d 

0.82 100 3614 3535.1 3526.9 3504.4 3381.8 1-42d 

Weight gain(g/bird) 

0.30 9.74 174.6 184.65 175.50 189.45 158.45 1-10d 

0.57 26.56 623.33 629.50 636.67 671.14 607.05 11-24d 

0.06 41.84 1340.47 1303.06 1300 352.213 1168.57 25-42d 

0.09 63.06 2138.5 2117.2 2112.17 9.2218 1934.06 1-42d 

Feed conversion ratio (%) 

0.10 0.08 1.36 1.14 341. 1.18 441. 1-10d 

0.43 0.04 1.54 1.52 1.51 1.44 1.51 11-24d 

0.58 0.07 1.80 1.81 1.80 1.74 1.92 25-42d 

0.42 0.05 1.69 1.67 71.6 1.60 741. 1-42d 

SEM: standard error of the means 

 ها، الشه، چربینتایج مربوط به وزن نسبی سینه، ران

سنگدان، بورس و لوزالمعده، محوطه بطنی، قلب، کبد، 

داری نشان داده شده است. تفاوت معنی ۳طحال در جدول 

های مختلف و اجزای الشه به جز وزن نسبی اندامبین 

وزن چربی محوطه بطنی مشاهده نشد. چربی محوطه 

درصد  2/0و  1/0سطح های تغذیه شده با بطنی جوجه

تر از تیمار شاهد بود داری پایینلوسین به طور معنی

(05/0P<.) روان و همکاران ا هایاین نتایج موافق با یافته

( است که عدم تأثیر لوسین جیره را بر وزن نسبی 200۸)

های داخلی به جز چربی محوطه بطنی )کاهش چربی( اندام

عدم تأثیر  نیز( 2019و همکاران ) زیتز گزارش کردند.

لوسین توصیه شده نیازهای درصد  60و  ۳5 سطوح

های رشد ماهیچه و وزن اندام را بر ۳0۸راس سویه 

( 2016اوسپینا روجاس و همکاران )کردند. گزارش داخلی 

در  لوسیندرصد  ۸/1و  6/1، 4/1، 2/1، 1سطوح  تأمینبا 

با کاهش چربی محوطه بطنی را های گوشتی جیره جوجه

گزارش کردند. والدروپ و همکاران افزایش سطح لوسین 

 ۸۳/۳و  9/1( بیان داشتند که لوسین جیره بین 2002)
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قلب و کبد نداشت وزن نسبی درصد اثر قابل توجهی بر 

. را کاهش داداما به طور قابل توجهی چربی محوطه بطنی 

تعدادی از مطالعات آزمایشگاهی نشان دادند که لوسین 

های سلولتجمع چربی را به وسیله اکسیداسیون چربی در 

دهد )سان و کاهش می های چربیسلولو  ایماهیچه

دار ینه شاخهوسین، یک اسیدآمل(. 2009و  2007زیمیل 

که نقش اساسی در متابولیسم انرژی عالوه بر  است

کند اش در سنتز پروتئین بازی میعملکرد بالقوه

(. برای 2011و ماکوتال و همکاران  2007)استیپانوک 

به  های چربیسلولبندی انرژی را از مثال، لوسین تقسیم

کند که موجب کاهش ای تقویت میهای ماهیچهسلول

و افزایش استفاده از  های چربیسلولذخیره چربی در 

 زیمیلشود )سان و ای میهای ماهیچهچربی در سلول

-چربی سلولبه عبارت دیگر، لوسین متابولیسم (. 2007

را احتماالً با فراهمی و افزایش جریان چربی به  های چربی

نرژی ماهیچه اسکلتی و بنابراین فراهمی سوبسترای ا

برای حمایت از سنتز پروتئین تحریک شده با لوسین 

( و تیز و 201۳لی و همکاران )برعکس، دهد. افزایش می

-را با مکملچربی ( افزایش نسبت بافت 2014همکاران )

 5/4و  ۳، 5/1، 0به ترتیب )سطوح سازی 

های تغذیه در موشلوسین گرم در لیتر(  15و ) درصد(

مطالعات  برخی گزارش کردند.شده با جیره چربی باال 

است تجمع چربی  د که لوسین اضافی ممکنندهنشان می

تیز ) افزایش دهدحساس به انسولین  تقریباً  را در حیوانات

(. دلیل این اثر هنوز به خوبی درک نشده 2014و همکاران 

است، اما احتماالً مربوط به اثر مستقیم لوسین بر بافت 

را در  mTORمسیر سیگنالینگ . لوسین چربی است

( و 2002لینچ و همکاران کند )میفعال  های چربیسلول

ها ذخیره چربی در این سلولتواند می mTOR سیگنالینگ

برخی اگرچه  (،200۸پوالک و همکاران ) کندرا تقویت 

تواند بیان ژن نویسندگان نشان دادند که مکمل لوسین می

های سلولگلیسرید را در اسیدچرب سنتتاز و محتوی تری

 (.2012دهد )زیمیل و بروکبوار کاهش  چربی

Table 3- Effect of adding leucine on carcass traits (% of body weight) in broiler chickens under heat stress in 42 

day 

Bursa Spleen Gizzard Heart pancreas Liver Abdominal fat 
Dressing 

percentage 
Thighs Breast  

   Leucine (%) 
0.10 0.14 1.61 0.47 0.18 2.12 a1.55 64.54 19.29 25.35 0 
0.11 0.09 1.70 0.40 0.18 1.84 b1.16 65.52 19.82 26.56 0.1 

0.13 0.09 1.75 0.46 0.22 1.85 b1.23 64.25 18.83 26.04 0.2 
0.15 0.11 1.69 0.38 0.19 2 ab1.30 62.09 19.81 24.29 0.3 
0.14 0.07 1.57 0.39 0.18 1.79 ab1.31 63.80 20.13 26.12 0.4 
0.02 0.1 0.08 0.03 0.1 0.14 0.09 1.23 0.43 1.02 SEM 
0.45 0.16 0.57 0.14 0.34 0.48 0.05 0.41 0.27 0.57 P-value 

a,bMeans with different letters in each column are significantly different (P <0.05). 

SEM: standard error of the means 

نشان  4های خونی در جدول نتایج مربوط به فراسنجه

-داری بین میزان گلوکز، تریداده شده است. تفاوت معنی

پروتئین کل و کلسترول خون پرندگان گلیسیرید، 

(. P>05/0تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد )

، 1ایبا سطوح جیره( 2016اوسپینا روجاس و همکاران )

اثر قابل توجهی بر  درصد لوسین ۸/1و  6/1، 4/1، 2/1

گلیسیرید مشاهده گلوکز و پروتئین کل خون به جز تری

-بیان داشتند که مکملنیز  (201۳نکردند. لی و همکاران )

درصد  5/4و  ۳، 5/1، 0سطوح سازی طوالنی مدت 

های تغذیه شده با چربی باال اثر موش لوسین در جیره

گلیسیرید و کلسترول قابل توجهی بر سطح سرمی تری

 نداشت.
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Table 4-Effect of adding leucine on some blood parameters in broiler chickens under heat stress  

 
Total Protein 

 (mg/dl) 
triglyceride 

(mg/dl) 
Cholesterol 

 (mg/dl) 
Glucose 

(mg/dl)  

     Leucine (%) 
 2.53 50.36 140.57 194.40 0 
 3.11 37.20 116.56 153.56 0.1 

 3.22 48.94 123.16 159.56 0.2 
 2.57 46.12 125.36 166.98 0.3 
 2.84 49.90 132.40 174.06 0.4 
 0.39 6.68 11.04 26.75 SEM 
 0.64 0.62 0.65 0.84 P-value 

SEM: standard error of the means 

-پارامترهای کیفیت گوشت سینه جوجهنتایج مربوط به 

نشان داده شده است. پروتئین  5های گوشتی در جدول 

درصد  4/0های تغذیه شده با سطح گوشت سینه جوجه

مقدار مربوط به داری باالتر از لوسین به طور معنی

های آنزیمی فعالیت(. >05/0Pتیمار شاهد بود )های جوجه

دار عمدتاً در مسئول متابولیسم اسیدهای آمینه شاخه

 .شودقلب،کلیه و اما کمتر در کبد یافت میماهیچه اسکلتی، 

دار به طور مستقیم در کبد بنابراین اسیدهای آمینه شاخه

ها در دسترس متابولیسم در شوند و اکثر آنتجزیه نمی

)اسکی و  گیرندهای دیگر قرار میماهیچه اسکلتی و بافت

دار نه . در ماهیچه، اسیدهای آمینه شاخه(1990همکاران 

کربنی غیر اختصاصی اکسیداسیون را برای  تنها منبع

سازی برای کنند، بلکه به عنوان پیشتولید انرژی فراهم می

لوسین کنند.سنتز پروتئین ماهیچه نیز عمل می

دار در میان اسیدهای آمینه شاخهترین اسیدآمینه مشهور

سازی مسیر سیگنالینگ برای عملکرد خاص خود در فعال

mTOR ( که منجر به ترجمه مسیر سیگنالینگیmRNA  و

و  2010)وو و همکاران  استشود( سنتز پروتئین می

 های منحصر بهاز نقش(. یکی 2006کیمبال و جفرسون 

تنظیم سنتز پروتئین ماهیچه اسکلتی است  ،فرد لوسین

(. به خوبی مشخص شده است که 1975 ریدز)بواس و 

ها را از طریق هر دو تزریق لوسین سنتز پروتئین بافت

-تحریک می mTORمسیرهای وابسته و غیر وابسته به 

همچنین لوسین یک اثر ضد تجزیه پروتئین دارد که  .کند

کروزیر و همکاران این اثرات در ماهیچه غالب هستند )

درصد لوسین به  ۳/0و  2/0، 1/0(. افزودن سطوح 2005

در مقایسه با جیره منجر به کاهش چربی گوشت سینه 

(. >05/0Pگردید )درصد لوسین و تیمار شاهد  4/0سطح 

روان و همکاران انتیجه تحقیق اخیر سازگار با مطالعه 

سطح مصرف تر را با ( بود که چربی الشه پایین2011)

 67/0 صفر و درصد لوسین در مقایسه با سطح 5/0

( 2006درصد لوسین مشاهده کردند. دوناتو و همکاران )

گرم در  9/5) ح پایینسط سازیشان دادند که مکملنیز ن

لوسین اتالف چربی بدن موش را افزایش  -ال کیلوگرم(

-صادقندارد.  ا تأثیری بر اندازه ماهیچه موشدهد اممی

درصد  110سازی با مکمل( 2019) زاده و همکاران

نیازهای والین توصیه شده سویه راس کاهش چربی 

نتایج مربوط به اثر سطوح گوشت سینه را گزارش کردند. 

اکسیدانی دی آلدهید و فعالیت آنتیمختلف لوسین بر مالون

نمایش داده شده است. استفاده  1 شکلگوشت سینه در 

و فعالیت  آلدهیددیاز لوسین در جیره اثری بر مالون

های گوشتی نداشت اکسیدانی کل گوشت سینه جوجهآنتی

(05/0<P). 
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Table 5- Effect of adding leucine on breast meat quality in broiler chickens heat stress in 42 day 

pH  (%)Fat Protein (%) 
 (%)Water 

holding capacity 
 (%) Ash (%)Moister  

      Leucine (%) 
5.97 a8 b20.84 79.36 4.41 73.83 0 
6.18 b5.25 ab21.76 81.35 5.59 74.48 0.1 

6.13 b5.5 ab21.82 78.32 5.14 74.43 0.2 
6.16 b6 ab21.95 78.08 4.87 75.29 0.3 
6.39 a7.5 a22.80 78.64 5.20 75.30 0.4 
0.10 0.46 0.39 2.06 0.38 0.66 SEM 

0.09 0.002 0.03 0.83 0.30 0.44 P-value 
a,bMeans with different letters in each column are significantly different (P <0.05). 

SEM: standard error of the means 
 

 

 
Figure 1- The malondialdehyde content (g/g) and total antioxidant status (mmol/l) in broilers breast meat under 

heat stress and fed with adding levels of leucine (0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4%).  

SEM for malondialdehyde and total antioxidant status are 0.23 and 0.48, respectively. 

گیری کلینتیجه

،تحت شرایط تنش گرمایی تحقیق اخیر براساس نتایج

تاثیری بر های گوشتی لوسین در جیره جوجه سازیمکمل

درصد(  2/0و 1/0ندارد. مصرف سطوح پایین )دعملکر

دهد ولی سطوح باالتری را کاهش میچربی الشه  لوسین

تحریک سنتز پروتئین  برای درصد( 4/0) از این اسید آمینه

 است. نیاز
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Introduction: Studies have shown the negative effect of stress (e.g., climatic, environmental, 

nutritional, social and psychological stress) on animal welfare, performance, and immunological 

parameters. Following the increase in consumption of poultry products and the widespread production 

of these products, stressors can have a negative impact on the production and health of chickens, 

thereby affecting human nutrition. Heat stress is one of the most challenging environmental 

conditions affecting commercial poultry. Compared with other species of domestic animals, broiler 

chickens are more sensitive to high ambient temperatures. High temperature imposes severe stress on 

birds and leads to important economic losses in the poultry industry. Heat stress, one of the concerning 

problems in poultry industry, results in poor welfare, low performance, inferior meat quality, and 

high mortality of chickens. High ambient temperature is a major problem in many parts of the world 

such as Iran, especially during summer. Exposure to high temperature has been reported to cause 

undesirable changes in growth rate, meat yield and breast protein content of broilers. In-ovo 

administration of L-leucine on embryonic day (ED) 7 has caused the hypothermia at hatching, and 

thermotolerance in young broiler chicks under heat stress. Branched-chain amino acids, especially 

leucine, potentially activate the mTOR signaling pathway and activate protein synthesis by initiating 

translation. As an essential amino acid, leucine has certain biological properties, such as providing 

energy, regulating protein, carbohydrate and lipid metabolism, adjusting immune function and 

mRNA translational origination (by activating the mTOR signaling pathway). Leucine inhibits the 

expression of lipogenic enzymes (fatty acid synthetase and acetyl-CoA carboxylase) in adipose cells 

and enhances muscle fatty acid oxidation (Sun and Zemel 2007). Therefore, considering the role of 

leucine in activating the mTOR signaling pathway and the metabolism of protein and fat, it is 

expected that leucine will improve the performance and quality of meat in broiler chickens under heat 

stress. 

Material and methods: Two hundred, one-day-old, male broiler chicks (Ross 308) were obtained 

from a commercial hatchery. The birds were initially weighed, so that the pens had similar initial 

weight distribution. Birds were randomly assigned to five experimental treatments, with five 

replicates of 8 chicks per pen. Experimental diets were the control diet (corn-soybean based diet), 

control diet + 0.1% (w/w) leucine, control diet + 0.2% (w/w) leucine, control diet + 0.3% (w/w) 

leucine and control diet + 0.4% (w/w) leucine. Lighting program was used according to the guidelines 
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of the Ross 308. Environmental temperature was maintained at 32 ± 1°C throughout the experiment. 

The diet was based on corn and soybean meal and formulated according to Ross 308 requirements 

for three period of starter (1-10 d), growth (11-24 d) and finisher (25-42 d) days. Body weight gain 

and feed intake was measured periodically and calculated during the whole experiment on pen basis, 

and the feed conversion ratio was subsequently calculated. At day 42 of age, two birds per pen were 

randomly selected, weighed, and slaughtered. After slaughter, percentage of carcass, breast, thigh, 

abdominal fat, pancreas, liver, heart, bursa of fabricius and spleen were calculated as a ratio of the 

live weight. To determine the meat quality, 50g of left breast muscle was collected in plastic bags and 

stored at a negative temperature of 20°C. Meat quality parameters including water holding capacity, 

moisture, ash, pH, fat, protein, malondialdehyde and total antioxidant activity were measured. Data 

were analyzed using the general Linear Model procedures of SAS 9.1. When the analysis of variance 

was significant, Duncan's multiple-range test was used to separate the means. Statements of statistical 

significance were based on P<0.05.  

Results and discussion: There was no significant difference between feed intake, body weight gain 

and feed conversion ratio of experimental diets (P>0.05). Our results did not agree with the 

observations of Erwan et al. (2009) reporting the positive effect of leucine supplementation (0.5% 

and 0.67% leucine to the diet containing 20% crude protein) on feed intake, weight gain and feed 

conversion ratio of broilers. Moreover, relative weights of the different organs and the carcass 

components (except the abdominal fat) were not affected by the dietary treatments. Abdominal fat of 

0.1% and 0.2% leucine fed birds was significantly lower than that of the control birds (P<0.05). 

Addition of 0.1%, 0.2% and 0.3% dietary leucine resulted in a lower breast fat as compared to 0.4% 

leucine and control diet fed birds (P<0.05). Possibly leucine increases fat metabolism of adipocytes 

by increasing fat flow to skeletal muscle and therefore increases the energy substrate to support 

leucine-stimulated protein synthesis which results in decreased abdominal fat weight. Breast meat 

protein of 0.4% leucine fed birds was significantly higher than that of control chicks (P<0.05). The 

enzymatic activities responsible for the metabolism of branched amino acids are found mainly in the 

skeletal muscle, heart, kidney, but less so in the liver. Thus, branched amino acids do not break down 

directly in the liver and most are available for metabolism in skeletal muscle and other tissues. No 

significant differences were observed between the treatments for blood levels of glucose, 

triglycerides, total protein, uric acid and cholesterol (P>0.05). The use of dietary leucine had no effect 

on breast meat malondialdehyde and total antioxidant activity of broiler chickens (P>0.05). 

Conclusion: According to the results of current experiment, dietary leucine supplementation in the 

diet of broiler chickens under heat stress conditions had no effect on performance of broiler chickens. 

Leucine supplementation at low levels (0.1 and 0.2%) reduces the meat fat, while higher levels of the 

amino acid (0.4% leucine) stimulates the protein synthesis. 
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