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(اسیدآمینه برتر)ایزولوسین –ال 

رد پس ایزولوسین در عضالت صورت می گی-والین ، متابولیسم اسیدآمینه ال-همانند ال▪
.نقش مهمی در ساخت عضالت سینه و ران دارد

سیار به دلیل اثرات مشترک این دو اسیدآمینه در بدن، حفظ تعادل آنها در جیره غذائی ب
سیب زمانی که این تعادل از بین برود عملکرد پرنده ، رشد و سیستم ایمنی آ. مهم است

. می بیند
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ترکیب جیره ترکیب مواد مغذی

کنترل CP-1% CP-2% CP-3% کنترل CP-1% CP-2% CP-3%

گندم  39/64 30 30 30/29 AME(kcal/kg) 3025 3025 3025 3025

ذرت 20/56 33/02 36/49 40 CP% (آنالیز شده) 19/1 18/4 17/6 16/8

کنجاله سویا 24/99 22/55 18/41 14/62 Lys 9/9 9/9 9/9 9/9

کنجاله کلزا 4/28 4/4 5 5 Met+Cys 7/5 7/5 7/5 7/5

MCP 0/15 0/19 0/22 0/26 Thr 6/4 6/4 6/4 6/4

Lys 0/16 0/24 0/36 0/47 Trp 2/17 2/17 2/17 2/17

Met 0/21 0/24 0/27 0/31 Ile 7 7 7 7

Thr 0/05 0/08 0/14 0/19 Val 7/9 7/9 7/9 7/9

Val 0/02 0/07 0/14 0/2 Arg 11/3 11/3 11/3 11/3

Arg 0/08 0/19 0/3 Gly+Ser 2/8 2/8 2/8 2/8

Ile 0/04 0/11 0/18 اسیدهای آمینه شاخه دار

Gly 0/09 0/04 0/06 Val:Lys 0/8 0/8 0/8 0/8

Trp 0/02 0/04 0/06 Ile:Lys 0/71 0/71 0/71 0/71

Van Harn et.al (2019)
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روزگی0-35 (روز)دوره

P value 16/8(16/8) 17/6(17/8) 18/4(18/8) 19/1(19/8) (محاسبه شده)پروتئین خام درصد

0/595 2448 2447 2431 2416 (گرم)وزن زنده 

0/595 68/9 68/8 68/4 68 (گرم در روز)افزایش وزن بدن

0/002 1/510bc 1/505c 1/542ab 1/549a (گرم بر گرم)ضریب نبدیل غذائی

0/147 103/9 103/6 105/4 105/2 (گرم در روز)خوراک مصرفی 

روزگی جوجه های گوشتی35-0شاخص های عملکردی در سنین 

Van Harn et.al (2019)
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(اسیدآمینه برتر)تریپتوفان–ال 

.یاز استتریپتوفان برای توازن اسیدآمینه ها، رشد طبیعی وافزایش ترشح آنتی بادی های بدن مورد ن-ال▪

ا بازدهی این هورمون ها اثرات آرام بخشی در پرنده ایجاد نموده و لذ. پیش ساز سرتونین و مالتونین می باشد▪

.می بخشدافزایش وزن و راندمان غذائی را بهبود 

تم ایمنی نظیر ویتامین نیاسین را تولید می کند که باعث تنظیم سیسkynurenineمتابولیت های مسیر ▪

.و سالمت و بهبود وضعیت روحی روانی پرنده می شود

. دوموثر استتریپتوفان برای جوجه های گوشتی بسیار مفی-در شرایط تنش گرمائی و فصول گرم سال ، ال▪

ن زمان با توجه به کاهش خوراک مصرفی در آب و هوای گرم بنابراین میزان تریپتوفان جیره را باید در ای▪

.افزایش داد
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Opoola et al. (2017)
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نتیجه گیری

شرنیاز روزافزون پروتئین ها و اسیدآمینه ها در تغذیه حیوانات مزرعه با توجه به افزایش جمعیت ب▪

.   اسیدآمینه های برتر به دلیل روش تولیدشان نسبت به سایراسیدآمینه ها مزیت دارند▪

.اسیدآمینه های برتر دوست دار محیط زیست هستند▪

 توجهی کاهش با جایگزین کردن تعداد بیشتر اسید آمینه های برتر مصرف پروتئین جیره به میزان قابل▪

.خواهد یافت

زایش سیستم استفاده از اسیدآمینه های برتر باعث بهبود عملکرد، ضریب تبدیل غذائی، تولید مثل و اف▪

.ایمنی بدن طیور می شود

. استفاده از اسیدآمینه های برتر  باعث کاهش هزینه جیره غذائی می شود▪
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