
 

     Email: azareh@ut.ac.ir  * نویسنده مسئول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 12دوره 

 3شماره  


 2318 پاییز 

 702-704های  صفحه

 

 
 

 

 
 

 های مادر گوشتیهای خونی مرغبر متابولیسم چربی و فراسنجه مؤثرمقایسه اثر دو ترکیب گیاهی یا سنتتیک 
 2زاغری، مجتبی *2، احمد زارع شحنه1مهدی حیدری عمله

 گروه علوم دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.دانشجوی دکتری، . 1

 استاد، گروه علوم دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.. 2
 92/20/1931تاریخ پذیرش مقاله:   22/22/1931 :مقاله دریافت تاریخ

 

 چکیده

قطعه مرغ  06 های مادر گوشتی با استفاده ازمرغ های خونی متابولیسم چربی و فراسنجه پیوگلیتازون و کورکومین بر اثر دو ترکیب گیاهی و سنتتیک

 یمار شاهدت (0تیمارهای آزمایشی شامل  شد. بررسیهفته  06مدت بهدر قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار  ،هفتگی 54مادر در سن 

ازای هر پرنده  گرم بهمیلی 26 میزان به کورکومین افزودن (3به جیره؛ ازای هر پرنده در روز  گرم بهمیلی 26 به میزان پیوگلیتازونافزودن  (2جیره پایه(؛ )

در جیره پیوگلیتازون یا کورکومین  پرندگانی که نتایج نشان داد کهها کشتار شدند. آوری و مرغهای خون جمع. در پایان آزمایش نمونهبه جیره در روز

شاهد  پرندگانمرغ در (. با این حال وزن زرده و تخم>64/6Pشاهد داشتند ) پرندگانپوسته باالتری نسبت به تولید تخم و ضخامت دریافت نمودند 

پیوگلیتازون و کورکومین  پرندگانی کهگلیسرول و کلسترول آسیلهای پالسمایی گلوکز، تری(. غلظت>64/6P) نسبت به دو گروه دیگر باالتر بود

 پیوگلیتازون یا کورکومیندر پرندگانی که ها قطر آدیپوسایت چنین هم(. وزن کبد و چربی شکمی و >64/6P)از پرندگان شاهد بود  تر کمدریافت کردند 

و ون یا کورکومین به جیره مرغ مادر، از طریق کم کردن لیپیدهای پالسما افزودن پیوگلیتاز براساس نتایج حاصل،(. >64/6P) بود تر کمدریافت کردند 

 را در این دسته از طیور بهبود بخشد. تواند تولیدمیمتعاقباً اثرات مثبت بر بافت چربی و کبد 

 

 .چاقی، چربی شکمی، لیپیدهای پالسما، متابولیسم چربی :ها کلیدواژه
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Abstract 
The effect of Pioglitazone and Curcumin on lipid metabolism and plasma metabolites of broiler breeder was investigated as a completely 

randomized design with three treatments and four replications by using of 60 hens at age 45 weeks during 10 weeks. Experimental treatments 
including: 1) Control (basal diet), 2) Adding 20 mg/bird/day Pioglitazone to diet and, 3) Adding 20 mg/bird/day Curcumin to diet. At the end 

of experiment, blood samples were collected, and birds were slaughtered. The results showed that hens receiving Pioglitazone or Curcumin 

had higher egg production and shell thickness when compared with control group (p<0.05). However, the yolk and egg weight of birds in the 
control group were higher than two another groups (p<0.05). Plasma concentrations of glucose, triglycerides and cholesterol were lower in 

hens feeding Pioglitazone or Curcumin than control (p<0.05). Liver and abdominal fat weight and adipocyte diameter were lower in birds 

receiving Pioglitazone or Curcumin (p<0.05). Based on current results, dietary supplementation of Pioglitazone or Curcumin, through 
lowering plasma lipids and subsequently positive influence on abdominal fat tissue and liver, could improve production in broiler breeders. 
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 مقدمه
ژنتیکی برای رشد های مرغ گوشتی انتخاب در سویه

ها نتوانند خوراک سریع باعث شده است تا این مرغ

 مصرفی خود را کنترل کنند و در نتیجه به مصرف خوراک

های مادر گوشتی . در مرغ[01] دارندتمایل نیاز بیش از 

عدم کنترل مصرف خوراک به یک معضل تبدیل شده است 

چاق  د سریعاًنصورت آزاد تغذیه شو به این پرندگانو اگر 

 مؤثرد. اگرچه محدودیت خوراکی یک ابزار مدیریتی نشومی

تولید  اوجحال بعد از  باشد، با اینبرای پیشگیری از چاقی می

در محوطه بطنی  یتر بیشچربی  ،های مادر گوشتیمرغ

 جسمیکه یک حیوان به بلوغ . در واقع، زمانییابد تجمع می

عمدتاً از تجمع چربی رسد، اگر افزایش وزنی داشته باشد می

های مادر . با توجه به کتابچه مدیریت مرغ[00]شود ناشی می

روزگی(  202تولید ) اوجها بعد از ، مرغ361 سویه راس

کنند. این مشکل در شروع به افزایش تجمع چربی می

تر است و چاقی سریعاً های با تعادل مثبت انرژی شایع پرنده

مواد مغذی به  تر بیشمنجر به کاهش تولید و حتی ارسال 

اغلب مسئول افت خیلی  چرخهشود و این بافت چربی می

تولید بیش از  اوجهایی است که بعد از  ناگهانی در تولید گله

  .[00]شوند حد نیاز تغذیه می

طورکلی، کاهش تولید ناشی از مصرف خوراک  به

های مادر گوشتی در نتیجه بروز نیاز در مرغمازاد بر 

دهد. مسمومیت چربی یا لیپوتوکسیسیتی رخ می

کند تجمع ای است که بیان میمسمومیت چربی نظریه

آسیل گلیسرول اضافی در بافت اسیدهای چرب و تری

سلولی، رسانی درونمنجر به تغییر در پیام غیرچربی

شود. براساس این عملکرد ناقص سلول و مرگ سلولی می

نظریه، خوراک مازاد بر نیاز موجب افزایش سطح گلوکز 

شود و این نیز به نوبه خود موجب افزایش خون می

هایی غیر از کبد و ذخیره چربی در سلول ساخت لیپید در

. بنابراین با توجه به مطالب [0]شود بافت چربی می

سمت  ذکرشده در باال، اگر بتوان متابولیسم پرنده را به

های محیطی چربی در حفره بطنی و اندام تر کمتجمع 

( تغییر داد شاید بتوان کاهش لوزالمعده و )تخمدان، کبد

 اوجهای مادر بعد از عملکرد تولیدی و تولیدمثلی مرغ

 .را به تأخیر انداخت تولید

است  هادایونعضوی از خانواده تیازولیدنپیوگلیتازون 

باشد. این ها به انسولین میکننده بافت داروی حساس و

کننده  ترکیب از طریق اثر بر گیرنده خود یعنی گیرنده فعال

( باعث تنظیم PPARγنوع گاما ) -هاتکثیر پروکسیزوم

های خاص و درگیر در متابولیسم رونویسی و بیان ژن

صورت رایج برای کنترل دیابت نوع دو مورد  و به شود می

سازی این گیرنده باعث فعال. [23]گیرد استفاده قرار می

شود. این گلوکز میهموستاز  های چربی و تمایز سلول

های بتای های چربی، سلولزیاد در سلول میزان بهگیرنده 

شود و عالوه بر نقش خود و ماکروفاژها بیان می لوزالمعده

ها، در متابولیسم خارج در ذخیره چربی در آدیپوسایت

-های غنی از تریویژه در لیپوپروتئین ورطبهسلولی و 

عالوه بر ترکیبات سنتتیک، . [4، 5]گلیسرید نیز نقش دارد 

-نیز وجود دارند که میگیاهی  فعالزیستبرخی مواد 

ها باشند. کورکومین، کننده این دسته از گیرنده توانند فعال

جزء فعال زردچوبه، یکی از این دسته مواد است که 

متصل شده و باعث  PPARγطور مستقیم به گیرنده  به

اند که برخی مطالعات نشان داده شود.سازی آن میفعال

اکسیدانی، ضد التهابی، ضد کورکومین دارای خواص آنتی

، کاهنده کلسترولهای دارای فعالیت چنین همو  یدیابت

 .[05، 02، 1] باشدمی انسولینو  گلوکز

و  اثرات پیوگلیتازون بررسی، مطالعهاین هدف از  

بر برخی  گاما،PPAR هایعنوان آگونیست ه، بکورکومین

مرتبط با  هایفراسنجهبرخی های خونی و از متابولیت

های مادر گوشتی در زمان بعد از مرغبافت چربی و کبد 

 باشد. تولید می اوج
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 هامواد و روش

سویه قطعه مرغ مادر گوشتی  06این آزمایش با استفاده از 

طرح در قالب هفتگی  54از سن  با وزن مشابه 361 راس

در  قطعه مرغ پنج و و چهار تکرار تیمار سهتصادفی با  کامالً

در ایستگاه دامپروری پردیس هفته  06مدت بههر تکرار 

ی . تیمارهاانجام شدکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

افزودن  (2تیمار شاهد )جیره پایه(؛ ( 0آزمایشی شامل: 

ازای هر پرنده در روز به  گرم بهمیلی 26پیوگلیتازون به میزان 

ازای هر  گرم به میلی 26افزودن کورکومین به میزان  (3 ؛جیره

سطح انتخابی پیوگلیتازون براساس آزمایش  .پرنده در روز

مقدماتی که نویسندگان انجام داده بودند و سطح انتخابی 

 شدانتخاب  در جوجه گوشتی ایکورکومین براساس مطالعه

صورت  به )شرکت داروپخش، ایران( پیوگلیتازون .[24]

 )شرکت اکسیر نانو سینا، ایران( و کورکومینپودری 

با جیره  های محلول در چربی بودند کهصورت نانومیسل به

میزان خوراک براساس  ند.شدصورت کامالً همگن مخلوط  به

جیره . شدداده قرار ها مرغ در اختیار دفترچه راهنمااستاندارد 

 .داده شده استنشان   0جدول  در پایه

و وزن بدن صورت روزانه  مرغ بهتولید تخممیزان 

از آزمایش . در هفته آخر دگیری ش اندازهصورت هفتگی  به

 سهصورت تصادفی انتخاب و  به مرغ سههر تکرار 

و برای  شدگرفته  از سیاهرگ بال خون لیتر میلی

و تا های خونی پالسمای آن جدا فراسنجهگیری  اندازه

. شدنگهداری گراد سانتیدرجه  -26زمان آنالیز در دمای 

 ها چربیمرغ از تمامی اردر پایان آزمایش، پس از کشت

 هایآزمایش برای ها وزن وو کبد آن ناحیه شکمی

منظور بررسی قطر  . بهشدبرداری نمونه یشناسبافت

متر سانتی 3/6×0×0 ها، یک تکه به ابعاد حدودآدیپوسایت

 06فرمالین از بافت چربی شکمی هر مرغ برداشته و در 

برای  هاسازی نمونهپس از آمادهو  شد تثبیت درصد

. با [24] ندشد به آزمایشگاه منتقلارزیابی با میکروسکوپ 

شده به  استفاده از یک دوربین دیجیتال متصل

ین تر بزرگو قطر  شدگرفته  هامیکروسکوپ عکس

)نسخه  Image J فزارانرمهای چربی با استفاده از سلول

 .شدگیری نقطه اندازه پنجدر ( 1/0

 
 جیره پایه ترکیبات شیمیاییو مواد خوراکی . 2جدول 

 )درصد( مقدار ماده خوراکی

 54/26 ذرت

 05/05 کنجاله سویا

 2/6 روغن ذرت

 55/0 صدف

 23/0 کلسیم فسفاتدی

 4/6 0ویتامین و مواد معدنی مکملپرمیکس 

 01/6 سدیم بیکربنات

 65/6 متیونین-الدی

                                      محاسبه شده مواد مغذی

 2246 (کیلوگرم کیلوکالری/) انرژی قابل متابولیسم

 5/04 (درصد) پروتئین خام

 11/2 (درصد) کلسیم

 53/6 (درصد) غیرفیتاتهفسفر 

ورت هر کیلوگرم جیره فراهم شده ص پرمیکس ویتامین و مواد معدنی به. 0

، المللی(واحد بین 2666)D، ویتامین المللی(واحد بین 5466) Aویتامین بود: 

 B12، ویتامین گرم(میلی 4/2)K3، ویتامین المللی(واحد بین 26)Eویتامین 

 ، نیکوتینیک اسید، پانتوتنیک اسیدگرم(میلی 0) ، ریبوفالوینگرم(میلی 60/6)

، گرم(میلی 3) ، پیرودوکسینگرم(میلی 1/6) ، فولیک اسیدگرم(میلی 02)

 ، مس(گرممیلی 466) ، کولینگرم(میلی 0/6) بیوتین-D، گرم(میلی 2) تیامین

 2/55) ، منگنزگرم(میلی 16) ، آهنگرم(میلی 10/6) ، یدگرم(میلی 0)

 .گرم(میلی 2/6) ، سلنیومگرم(میلی 06) ، رویگرم(میلی

 
 3از هر تکرار  های خونی،گیری متابولیتاندازه ظورنمهب

پالسمای هر مرغ جداگانه ارزیابی شد. برای  مرغ انتخاب و

گلوکزسنج سنجش گلوکز، از خون کامل و دستگاه 

( استفاده شد. یک قطره از خون هر مرغ وی، ژاپن آرک)
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گلوکز خون را  و غلظت شدبه داخل دستگاه مکش 

گیری کلسترول و داد. برای اندازهنشان می بالفاصله

های تجاری )پارس آزمون،  گلیسرول از کیت آسیل تری

. شداستفاده  (هیتاچی، ژاپن) تهران( و دستگاه اتوآناالیزر

مرغ با استفاده از ریزسنج با دقت ضخامت پوسته تخم

ه نقطه مرغ و در سمتر در وسط تخممیلی 660/6

ضخامت نهایی  نوانعهبگیری شد و میانگین آن  اندازه

مرغ های تولید و وزن تخمدادهپوسته در نظر گرفته شد. 

های تکرار شده در برای داده Mixedاز رویه با استفاده 

در  GLMرویه  ازبا استفاده و برای سایر داده زمان 

 و 0 هایرابطه) تجزیه شدند (5.5نسخه ) SASافزار  نرم

استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج  با ها میانگین .(2

 درصد مقایسه شدند.

 Yijk=μ+Ti+Dj+(T×D)ij+eijk                        (0رابطه 

 Yij=μ+Ti+eij         (2رابطه 

، میانگین µ، مقدار هر مشاهده؛ Y هادر این رابطه

( اثر متقابل D×T، اثر دوره، )Dj ؛تیمار، اثر Tiجامعه؛ 

 اثرات خطای آزمایش است.، eو دوره در تیمار 

 نتایج

در مرغ های مرتبط با تخمفراسنجهدرصد تولید و برخی از 

مرغ و تخمکل درصد تولید  نشان داده شده است. 2 جدول

ضخامت پوسته در  چنین همکشی و مرغ قابل جوجهتخم

دریافت کرده بودند  کورکومین یا که پیوگلیتازون ییهامرغ

مرغ و وزن . وزن تخم(>64/6P) بودداری باالتر طور معنی به

 بوداز سایر تیمارها  باالترگروه کنترل  پرندگانزرده در 

(64/6P<)قرار نگرفت تیمارهاتحت تأثیر  . وزن پوسته.  

 در پالسمای گلیسرید و کلسترولغلظت گلوکز، تری

 ،یا کورکومین گرم پیوگلیتازونمیلی 26کننده  های دریافتمرغ

 .(3جدول ؛ >64/6P) بود شاهد پرندگان از تر کم

 

 های مرتبط با چربی و کبدفراسنجه

وزن و کورکومین کننده پیوگلیتازون  های دریافتمرغ

ی نسبت به تر کم )نسبی و مطلق( چربی بطنی و وزن کبد

ها در . قطر آدیپوسایت(5جدول ) داشتند شاهد پرندگان

نسبت به  و کورکومین کننده پیوگلیتازون های دریافتمرغ

 .(> 64/6P) بودند تر کوچک شاهدهای مرغ

 

 مرغتخم صفات فیزیکیتولید و میزان بر  و کورکومین پیوگلیتازون تأثیر. 1 جدول
 SEM P-Value کورکومین پیوگلیتازون شاهد فراسنجه

 b42/04 a14/02 a05/02 24/6 65/6 مرغدرصد تولید تخم
 b20/03 a05 / 02 a00 14/6 63/6 کشیهای قابل جوجهمرغدرصد تخم

 a52/01 b14/05 b61/05 4/6 63/6 مرغ )گرم(وزن تخم
 a50/05 b05 b55/01 04/6 65/6 وزن زرده )گرم(
 b3563/6 a3551/6 a3550/6 6602/6 63/6 (مترمیلی) ضخامت پوسته

 31/6 60/6 26/4 22/4 20/4 وزن پوسته )گرم(
a-b: است دارمعنی ردیف هر در مشابه غیر حروف با هامیانگین تفاوت (64/6P<.) 

 
 لیتر(دسیبر  گرم)میلی های خونیبرخی از فراسنجهغلظت بر  و کورکومین . اثر پیوگلیتازون3جدول 

 SEM P-Value کورکومین پیوگلیتازون شاهد فراسنجه

 a055 b056 b056 0 65/6 گلوکز
 a0142 b0256 b0166 04 60/6 آسیل گلیسرولتری

 a052 b013 b014 2 63/6 کلسترول
      a-b :است دارمعنی ردیف هر در غیرمشابه حروف با هامیانگین تفاوت (64/6P<). 
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 های چربی و کبدهای مرتبط با بافتفراسنجهبر  و کورکومین . اثر پیوگلیتازون7جدول 
 SEM P-Value کورکومین پیوگلیتازون شاهد فراسنجه

 50/6 14 5626 5065 5665 وزن بدن

24/23 وزن کبد )گرم( a 4/01 b 02/26 b 24/0 65/6 
13/0 وزن نسبی کبد )درصد(  a 02/0  b 23/0  b 63/6 65/6 

12/042 وزن چربی شکمی )گرم( a 24/055 b 46/054 b 24/2 60/6 
55/3 )درصد( وزن نسبی چربی شکمی  a 42/3  b 42/3  b 62/6 60/6 

 23a 42b 44b 2/3 65/6 قطر آدیپوسایت )میکرومتر(
a-b: است دارمعنی ردیف هر در غیرمشابه حروف با هامیانگین تفاوت (64/6P<.) 

 

 بحث
 تر بیش و کورکومین پیوگلیتازون در این آزمایش،

مرغ، درصد تولید تخمهمچون شده  های ارزیابیفراسنجه

کشی، ضخامت پوسته، های قابل جوجهمرغدرصد تخم

گلیسرول و آسیلهای خونی گلوکز، تریغلظت فراسنجه

در وزن کبد و وزن چربی شکمی  چنین همو  ،کلسترول

. یکی از مشکالت اصلی مزارع دادندها را بهبود این مرغ

گذاری، کاهش کیفیت پوسته، مرغ مادر کاهش تداوم تخم

مرغ بعد از سن زه تخمکاهش نرخ باروری و افزایش اندا

باشد. گزارش شده است که افزایش اندازه هفتگی می 56

تر هایی با پوسته نازکمرغمرغ منجر به تولید تخمتخم

نوبه خود باعث کاهش باروری و  و این نیز بهشده 

. از طرف دیگر [05]شود در تخم مرغ می درآوری جوجه

نشان داده شده است که وزن زرده به میزان زیادی با وزن 

نظر  . بنابراین، به[3] گی داردهمبستو اندازه تخم مرغ 

 های پایانی تولید کاهشرسد که اگر وزن زرده در هفته می

شود که ممکن ی تولید میتر کوچکهای مرغ، تخمیابد

درآوری جوجه تر و متعاقباً باروری وخیمضاست پوسته 

های مرغدر این آزمایش، باالتری داشته باشند. 

هایی با مرغتخم و کورکومین کننده پیوگلیتازون دریافت

این احتماالً  و کردندتری تولید و پوسته ضخیم تر کموزن 

 نوانعهب، این دو ترکیبنتیجه اثرات مستقیم تغییرات 

ها است که منجر کاهنده لیپید، بر متابولیسم چربی عوامل

ها و متعاقباً گلیسریدها به فولیکولتری تر کمبه انتقال 

 است.  شده تر کوچکهای تشکیل زرده

صورت آزاد تغذیه های مادر که بهمرغ باای در مطالعه

که افزایش در وزن زرده با کاهش  داده شدشان ن شده بودند،

بیان کردند که تولید  گران پژوهشاین شود. تولید همراه می

 هاتواند از ابقای طوالنی فولیکولمی تر کممرغ تخم

در سلسله مراتب  ریزی( تر شدن زمان تخمک )طوالنی

دهد تا نوبه خود اجازه می فولیکولی ناشی شود که این نیز به

ی تر بزرگی در زرده قرار گیرد و زرده تر بیشلیپوپروتئین 

که  گزارش شده استر . از طرف دیگ[0] تشکیل شود

شود می تر کمهای تخمدانی با پیشرفت چاقی در مرغ فعالیت

تخمدان که از این چاقی ناشی شده است  صو عملکرد ناق

ها و در های گرانولوزا، آترزی فولیکولباعث مرگ سلول

ها )ابر . تیازولیدودایون[02] شودنهایت تحلیل تخمدان می

بیش قاومت به انسولین و خانواده پیوگلیتازون( با کاهش م

شود و انسولین به تخمدان می تر کممنجر به تحویل  انسولینی

های جنسی و نوبه خود باعث ترشح طبیعی هورمون این به

. بنابراین، [06]شود ریزی می تسهیل فرایند نرمال تخمک

کننده  های دریافتشده در مرغ مرغ مشاهدهبهبود تولید تخم

از اثرات غیرمستقیم و سودمند این  پیوگلیتازون ممکن است

های جنسی و بهبود ساختار فولیکولی، دارو بر ترشح هورمون

 . [25] گزارش شده است، باشد مشابه آنچه در پستانداران

های بیوشیمیایی فراسنجهدر مطالعه دیگری که سطوح 
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هفتگی ارزیابی  06تا  56های مادر در سنین پالسما در مرغ

ها، نشان داد که همزمان با افزایش سن مرغ شده بود، نتایج

یابد. مطالعه ها افزایش میترکیبات لیپیدی در پالسمای آن

رابطه بین لیپیدهای که یک  دادنشان می چنین هممذکور 

ها پالسما و عملکرد تولیدی و تولیدمثلی وجود دارد )داده

داد که تغذیه مطالعه حاضر نشان می منتشر نشده است(.

در روز  یا کورکومین گرم پیوگلیتازونمیلی 26ها با  مرغ

های پالسمایی گلوکز، تواند غلظتی میمؤثرطور  به

گلیسرول و کلسترول را کاهش دهد. تغییرات آسیل تری

شده بر لیپیدهای پالسما در این مطالعه با نتایج  مشاهده

و  [2]گذار های تخم مرغ باآمده در مطالعاتی که  دست هب

. همخوانی دارد ،انجام شده بود [25، 00، 5، 0]پستانداران 

گذار بر تأثیرهای رونویسی ژنو کورکومین پیوگلیتازون 

دهد و منجر به ها و لیپیدها را تغییر میمتابولیسم کربوهیدارت

. گرچه انسولین [20] شود میتغییرات متابولیکی 

متابولیسمی هورمون در فرایندهای  ترین شده شناخته

خوبی مشخص  هباشد، اما نقش آن در پرندگان بپستاندارن می

. بنابراین، هرچند در این مطالعه بررسی [03]نشده است 

شده از  نشده است، اما ممکن است که اثرات مشاهده

ها از بر گلوکز و دیگر متابولیت و کورکومین پیوگلیتازون

 د. هایی غیر از تنظیم انسولین باشطریق مکانیسم

در مطالعه حاضر وزن بافت چربی شکمی و وزن کبد در 

-از مرغ تر کم کورکومینو  های تیمارشده با پیوگلیتازونمرغ

 گاماPPARبود. گزارش شده است که بیان  شاهدهای 

( در چربی زیر و کورکومین پیوگلیتازون ای برای)گیرنده

شود و بیان می تر بیشپوستی نسبت به چربی احشایی 

ها در ساز آدیپوسایتهای پیشظرفیت تمایز سلول چنین هم

. [04]از چربی حفره شکمی است  تر بیشچربی زیرپوستی 

اند که مصرف خوراک بیش از برخی مطالعات گزارش کرده

تر شدن کبد و عارضه سندروم کبد تواند باعث سنگیننیاز می

نشان داده شده است  چنین هم. [02، 0]ها شود چرب در مرغ

های حیوانی گاما در مدلPPARهای که استفاده از آگونیست

، بافت و سالمت کبد غیر الکلیو افراد با بیماری کبد چرب 

 چنین همبا توجه به مطالب ذکرشده و  .[2]بخشد را بهبود می

آمده از مطالعه حاضر، ممکن است  دست هبا توجه به نتایج ب

کننده  در چربی شکمی و کبد پرندگان مصرف تر کمکه وزن 

خاطر تغییر مسیر ذخیره چربی از  به و کورکومین پیوگلیتازون

به ها به سمت بافت چربی زیر پوستی بوده باشد. این بافت

روی چربی زیر  تر بیشحال این فرضیه نیازمند تحقیق  هر

 باشد.پوستی می

نشان داده شد که قطر  چنین همدر این مطالعه 

یا  کننده پیوگلیتازون های مصرفهای چربی در مرغ گویچه

که میزان  بود. زمانی شاهدهای گروه از مرغ تر کم کورکومین

گلیسریدها به بافت چربی برای ذخیره در آن باال ورود تری

ها(، باشد، به جای فرایند هایپرپالزیا )افزایش تعداد سلول

)افزایش اندازه سلول بدون زیاد شدن  فرایند هایپرتروفی

افتد که فرایند اخیر منجر به توسعه ها( اتفاق میتعداد سلول

نامطلوب بافت چربی و ایجاد شرایط پاتولوژیکی همچون 

ها مقاومت به انسولین و التهاب در این بافت و دیگر بافت

های کننده گزارش شده است که استفاده از فعال .[22]شود می

PPAR سازهای سلول چربی به تواند با تکثیر پیشگاما می

)از نظر  شدن فرایند هایپرپالزیا و تعدیل بافت چربی تر بیش

در زمان چاقی کمک کند  ها(ها و سایتوکین ترشح آدیپوکین

شناسی بافت چربی در این  شده روی بافت . نتایج انجام[26]

خوبی نشان  هبود و ب [26]مطالعه با مطالعات پیشین سازگار 

به  یا کورکومین گرم پیوگلیتازونمیلی 26داد که افزودن می

ها را کاهش دهد و تواند قطر آدیپوسایتجیره هر مرغ می

 ها را نیز افزایش دهد.تعداد آن

پیوگلیتازون و استفاده از  با توجه به نتایج حاصل،

تولید  اوجهای پس از متابولیسم مرغ با هدایت کورکومین

کاهش ذخیره چربی در بافت چربی شکمی و به سمت 

 .دنبخشمی کبد صفات تولیدی مرغ را بهبود
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