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چکیده
تخممرغ منبعی از ترکیبات ضروری حیاتی در نظر گرفته میشود که مواد مغذی را در یک بستهبندی بیولوژیکی فراهم میکند .امروزه با توجه به افزاای
سطح آگاهیها ،کیفیت حسی و تغذیهای تخممرغ به یک دغدغه فااینده برای مصرفکنندگان تبدیل شده اسزت .لزذا تقاضزا بزرای تخزممزرغهزای دارای
ویژگیها و اثربخشی فراتر از یک غذای معمول از جمله تخممرغهای غنیشده با مواد مغذی مانند مواد معدنی کمیاب (سزلنیوم ،آهز ،،روی ،یزد ،مز و
غیره) ،ویتامی،ها (محلول در آب و محلول در چربی) ،ترکیبات آنتیاکسیدانی (مانند کاروتنوئیدها) رو به افاای است .دستیابی به ای ،هدف بزه سزادگی
از طریق رویکردهای تغذیهای که منجر به تولید تخممرغهای طراح میشود ،ممک ،و مقرون بهصرفه است .بدی ،ترتیب تخممزرغهزای فراسزودمند بزرای
مصرفکنندگانی که خواهان تخممرغهایی با خواص تغذیهای متفاوت نسبت به تخممرغهای معمولی هستند ،گاینههای جدید و جذابی فراهم مزیکننزد.
در ای ،مقاله ،تالش شده است تا رهیافتهای تغذیهای مختلف در پرورش و مدیریت مرغان تخمگذار جهت تولید تخممزرغ طراحزی شزده شزامل اشزکال
مختلف مکملهای معدنی و آلی حاوی عناصر کمیاب ،ویتامی،ها و رنگدانهها ،مقادیر مورد نیاز روزانه و مقادیر تأمی ،شده توسط تخممرغهای غنزیشزده
جهت اعمال نق بیولوژیک اختصاصی و نیا آثار سمیت ناشی از تداخل عمل برخی مکمزل هزا در سزطوح مختلزف مزورد اسزتفاده ،بررسزی شزد .گرچزه
مشخص گردید که میتوان بهراحتی به تولید تخممرغهای غنیشده از طریق رهیافتهای تغذیهای امیدوار بود لیک ،اثبزات ادعاهزای سزالمتبخز ایز،
تخممرغهای طراح در مدلهای انسانی نیازمند توجه به ترکیب و سازگاری آنها در جمعیتهای مختلف و انجام آزمایشات تخصصی است.
واژههای کلیدی :تخممرغ طراح ،عناصر کمیاب ،غذای فراسودمند ،غنیسازی ،کاروتنوئیدها

مقدمه
اگرچه تولیزد غزذا در حزال افزاای اسزت ،هم نزان
میلیونها نفر در سراسر جهان غذای کزافی بزرای داشزت،
یک زندگی فعال عادی دریافت نمیکنند .بزرای مقابلزه بزا
چنی ،شرایطی ،تخممرغ میتوانزد گاینزه مناسزبی باشزد.
تخممرغ یکی از ارزانتری ،منابع پروتئی ،حیوانی است که
در سراسر جهان مصرف مزیشزود .البتزه مصزرف جهزانی
تخممرغ همواره با چال هایی همراه بوده اسزت و عزواملی
مانند محتوای کلسترول و مشکل آلودگی به سزالمونال بزر
مصرف تخممرغ تأثیر گذاشزته اسزت .بنزابرای ،،تحقیزق و
توسعه فرآیندهای جدید و محصوالت جدید تخزممزرغ بزا
ارزش افاوده ،موجب گسترش صنعت تخممرغ خواهد شد.
یک تخممرغ  04گرمی ،با حزدود  14کیلوکزالری انزرژی،
طیززف وس زیعی از ویتززامی،هززا و مززواد معززدنی ضززروری و
ترکیبات زیستفعال را تأمی ،میکند .تخزممزرغ عمزدتاا از

پروتئی ،و لیپیدها تشزکیل شزده اسزت .بخز پزروتئی،
بسیار قابل هضم است و حاوی مهمتری ،اسزیدهای آمینزه
ضروری است .لیپیدهای زرده تخممرغ از تزریگلیسزیرید،
فسفولیپیدها ،کلسزترول و اسزیدهای چزرب آزاد تشزکیل
شده است .برخی از لیپیدهای زرده مانند اسیدهای چزرب
امگا  3برای تغذیه یا سالمتی مناسزب هسزتند .عزالوه بزر
ای ،،تخممرغ حاوی ویتامی،ها و مواد معدنی اصلی اسزت.
از آنجاییکه تخممزرغ تعزادلی از مزواد مغزذی ضزروری را
فراهم میکند که به حفظ زندگی و رشد کمزک مزیکنزد،
اغلب بهعنوان غذای کامل شناخته میشود.
بهمنظور بهبود رژیم غذایی انسزان مزیتزوان برخزی از
ای ،مواد مغذی موجود در تخممرغ را با تغییراتی در جیره
غذایی آنها دستکاری کرد .با دستکاری مواد مغزذی تخزم-
مرغ میتوان تخممرغهایی با زرده و سفیده غنیشده تولید
کرد .از ای ،رو شزرکتهزای تولیدکننزده برنزدهای اصزلی
تخممرغ ،برای برآورده کردن تقاضای مصزرفکننزدگان در
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سراسر جهان" ،تخممرغهای طراح" را تولید میکنند .بزه-
طورکلی تخممرغهای طراح آنهایی هستند که محتواشان
مطابق با انتخاب مصرفکننده یا تقاضای بازار از تخزممزرغ
استاندارد ،اصالح یا طراحی شده است ( .)1تخممزرغهزای
طراح از طریق دسزتکاری جیزرههزای طیزور و بکزارگیری
افاودنیهایی مانند آنتیاکسیدانها ،مواد معدنی ،اسیدهای
چرب امگا ،ویتامی،ها و افاودنیهای غیزر مغزذی مختلزف
تولید میشوند (.)9
امروزه کیفیت حسزی و تغذیزهای تخزممزرغ بزه یزک
دغدغه فااینده برای مصرفکننزدگان تبزدیل شزده اسزت.
هم نی ،جدای از قیمت ،ویژگیهای فیایکی مانند انزدازه
تخممرغ ،رنگ زرده و هم نی ،تازگی ،معیارهزای مهمزی
برای مصرفکننده هنگام خرید تخممرغ میباشد .در حزال
حاضر تقاضای فاایندهای برای تخممرغهزای غنزیشزده از
مواد مغذی ماننزد اسزیدهای چزرب غیراشزبا چندگانزه،
ویتامی،ها ،مواد معدنی ،ترکیبزات آنتزیاکسزیدانی وجزود
دارد ،زیرا ای ،غنیسازی میتواند وضعیت سزالمت و رفزاه
مصرفکنندگان را بهبود بخشد .عالوه بر ای ،،باید در نظزر
داشت که معموالا تخممرغ یک غذای سنتی و مقزرون بزه-
صرفه در بسیاری از کشزورها و فرهنزگهاسزت ،بنزابرای،،
تخممرغهای غنیشده باید بزهطزور واقعزی مزورد پزذیرش
عموم قرار گیرد ( .)3در طراحی باید امکانات تولیزد ،مزواد
موجود ،دان فنی ،منابع اقتصادی تولیدکنندگان و اثزرات
زیست محیطی با مسائل رفزاهی در نظزر گرفتزه شزود .در
ای ،مقاله تالش شده است تزا دسزتکاری اجزاای مختلزف
جیره مرغان تخمگزذار شزامل موادمعزدنی ،ویتزامی،هزا و
رنگدانهها برای تولید تخممرغهای غنی شده مورد بررسزی
قرار گیرد.

موادمعدنی
غنیسازی تخممرغ با مواد معزدنی کمیزاب بزهعنزوان
راهکاری جهزت پیشزگیری از سزو تغذیزه ایز ،دسزته از
ریامغذیها در نظر گرفته میشود که در چند سزال اخیزر
بهشدت افاای یافته است .سو تغذیه ریامغذیها بر همه
گروههای سنی تأثیر منفی میگذارد ،اما خطر کمبود ریزا
مغذیها در میان کودکان و زنان جوان در سزنی ،بزاروری
تا حدودی باال است .غنیسازی تخممرغ یک راه مؤثر برای

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

رساندن ای ،مواد معدنی مهم به بدن انسان است .هم مواد
معدنی پرنیاز و هم کمیاب اضافه شده به جیره طیزور بزه-
طور سنتی از منابع غیر آلی مانند اکسزیدها ،سزولفاتهزا،
کلریدها ،کربناتها و فسفاتهزا بزهدسزت مزیآینزد .مزواد
معدنی کمیاب آلی ترکیباتی هستند متشکل از یزونهزای
فلزای متصزل بززه مزواد آلزی ،از جملززه اسزیدهای آمینززه،
پپتیدها ،یا کمپلک های پلیساکارید ،که زیستفراهمزی،
پایداری و حاللیت باالیی برای ای ،یونها فراهم میکننزد.
از آنجاییکه زیستفراهمی مواد معدنی آلی در تأمی ،مواد
معدنی بدن بسیار مؤثر است ،غنیسازی تخممرغ با مولتی
مینرالها میتواند راه مؤثری برای تأمی ،مزواد معزدنی بزه
انسان باشد ( .)0ای ،نکته هم حزائا اهمیزت اسزت کزه در
یک مکمل معدنی موفق ،سزطوح و ترکیزب مزواد معزدنی
مزورد اسزتفاده نبایززد تزاثیر منفزی بززر پارامترهزای تولیززد
تخممرغ و کیفیت تخممرغ در حی ،غنیسزازی تخزممزرغ
داشته باشد .لذا در بکارگیری نو و مقدار مکملهای مزواد
معدنی ای ،موضو را نیا باید در نظر داشت.

سلنیوم
سلنیوم بهعنزوان یزک عنصزر کمیزاب ضزروری بزرای
سالمتی ،دارای خواص آنتیاکسیدانی است .عالوه بزر ایز،
ای ،عنصر بخشی جداییناپذیر از برخی آنایمهزا از جملزه
گلوتززاتیون پراکسززیداز ،یززدوتیرونی ،دییززدیناز نززو  Iو
تیوردوکسی ،ردوکتاز است که به کنترل سطوح پراکسزید
هیدروژن و پراکسیدهای لیپیدی که در طول فعالیتهزای
متابولیک طبیعی تولید میشوند ،کمزک مزیکنزد .ضزم،
اینکه ،سلنیوم برای فعالیت سیستم ایمنی ضزروری اسزت.
بنابرای ،،سلنیوم ماایایی فراتر از برآوردن نیازهای اساسزی
تغذیهای دارد ( .)0در حال حاضر ،میاان توصزیه شزده در
رژیم غذایی بارگساالن حدود  00میکروگرم در روز اسزت
( .)6با ای ،حال ،شواهدی وجود دارد کزه دریافزت بیشزتر
سزززلنیوم در رژیزززم غزززذایی در محزززدوده  144تزززا 344
میکروگرم در روز ممک ،است ماایزای سزالمتی احتمزالی
مانند جلوگیری از خطر سرطان داشته باشد .ایز ،افزاای
مصرف سلنیوم را میتزوان از طریزق مکمزل یزا از طریزق
مصرف غذاهای غنیشده با سزلنیوم بدسزت آورد .الزم بزه
ذکر است که اگرچه سزلنیوم یزک مزاده مغزذی ضزروری

تخممرغهای فراسودمند؛ الف) غنیشده...
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است ،مصرف بی از حد آن می تواند اثرات سمی داشزته
باشد ( .)1در ایز ،رابطزه نتزایج مطالعزهای نشزان داد کزه
تغذیه تا  0/1میکروگرم بر گزرم سزلنیوم آلزی (مخمزری)
تأثیری بر تولید تخممرغ و رفاه مزرغ تخمگزذار نداشزت و
روشی عملی برای تولید تخم مرغ غنزی شزده بزا سزلنیوم
برای مصرفکنندگان است (.)3
مطالعات متعددی نشان دادند کزه بزا تغییزر محتزوای
سلنیوم جیره طیور ،محتوای سلنیوم در تخمها بزهراحتزی
قابل دستکاری کردن است .نشان داده شده است که تخم-
مرغ های غنیشده بزا سزلنیوم منبزع خزوبی از ایز ،مزاده
معدنی برای انسان هستند ( .)8امروزه استفاده از مکمزل-
های جیرهای سزلنیوم بزه اشزکال معزدنی ماننزد سزلنیت
سدیم ،سلنیت و نانوسلنیوم ،و نیا اشکال آلی ،مانند مخمر
سززلنیوم ،سززلنیوم متیززونی OH-SeMet ،)SeMet( ،و
 Zine-SeMetدر صنعت طیور رواج یافته است .در ایز،
رابطه سلنیوم آلی نسبت به انوا معدنی بهطزور مزؤثرتری
در تخممرغها رسوب میکند .مکملسازی بهینزه سزلنیوم
نه تنها برای سالمتی طیور بلکه برای اطمینان از دسترسی
گوشت و تخممرغ غنیشده با سلنیوم به مصزرفکننزدگان
نیا ضروری است .مطالعات قبلی نشان دادند کزه عزوار
بالینی ناشی از نارسزی در نزوزادان انسزان را مزیتزوان بزا
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مصرف مکمل سلنیوم به حداقل رساند .ضم ،اینکه اثزرات
مثبت سلنیوم بر روی بیمزاران مبزتال بزه بیمزاری عزرو
کرونر ،برای جلوگیری از تغییرات متابولیکی ناشی از عزدم
فعالیت بزدنی و رشزد و تمزایا طبیعزی میوکزارد گزاارش
گردید .بنابرای ،،افاای محتوای سلنیوم در غذاهای رایزج
انسان برای بهبود سالمت کلی ضروری است (.)2 ،0
انتقال سلنیوم به تخزممزرغ بزه منبزع و میزاان آن در
جیره بستگی دارد .نشان داده شد که محتوای سزلنیوم در
زرده تخممرغ با افاودن  4/10تا  4/3میلیگرم بر کیلوگرم
در جیره افاای مییابد ( .)14ضم ،اینکزه ارائزه سزلنیوم
آلی در غلظتهزای  4/3 -4/0میلزیگزرم بزر کیلزوگرم در
جیره منجر به تجمع حدود  34درصد سزلنیوم بیشزتر در
مقایسه با غلظتهای مشزابه از سزلنیوم معزدنی مزیشزود
( .)11در عی ،حال سطح مکمل سلنیوم و محتوای آن در
زرده ممک ،است به گونههای پرندگان ،س ،،ترکیب جیره،
منبع سلنیوم ،سطح سلنیوم و شرایط سالمت پرنده نیا در
ارتباط باشد ( .)19نتایج تحقیقات نشزان داد کزه افزاودن
سلنیوم به میاان  4/0میلیگرم در کیلوگرم جیره بزه فزرم
آلی (مخمری) منجر به رسوب بیشتر سلنیوم در تخم مرغ
نسبت به سلنیت سدیم و تولید تخزممزرغ غنزی شزده بزا
سلنیوم شد (( )19جدول .)1

جدول  -1تأثیر منابع و سطوح مختلف مکملسازی سلنیوم بر محتوای سلنیوم تخممرغ
فراسنجه

جیره پایه

محتوای سلنیوم
()mg/kg

4/9683±4/402 a

سلنیوم مخمری
4/0 mg/kg
4/3 mg/kg
4/0294±4/411 b

ید
ید یک عنصر ریا مغذی ضروری برای انسان و حیزوان
است و برای سزنتا هورمزونهزای تیروئیزدی تیروکسزی،،
ترییدوتیرونی ،و مولکولهای ید دار اسید آمینه تیزروزی،
مورد نیاز است .کمبزود یزد هنزوز یزک مشزکل بزارد در
سراسر جهان اسزت .بزر اسزا تخمزی ،سزازمان جهزانی
بهداشزت در سززال  ،9412حززدود  8/0درصززد از جمعیززت
جهان دریافت ید روزانه کمتر از حد مورد نیزاز دارنزد کزه
بسته به س ،،جنسزیت و عوامزل دیگزر (ماننزد بزارداری و

4/6021±4/410 c

سلنیوم سدیم
4/0 mg/kg
4/3 mg/kg
4/0184±4/490 b

4/0141±4/419 b

شیردهی) بی 60 ،تا  924میلیگرم است .اگرچه در اکثزر
کشورها منجملزه کشزورمان یزک برنامزه فشزرده کنتزرل
کمبود ید ،عمدتاا مبتنی بر غنیسزازی نمزک بزا موفقیزت
طراحی و اجرا شزده اسزت ،بزا ایز ،حزال ،اثربخشزی ایز،
رویکرد تا حد زیزادی بزه وضزعیت اجتمزاعی ،اقتصزادی و
فرهنگی جمعیت مورد نظزر بسزتگی دارد .بزا ایز ،وجزود
یافت ،راههای دیگر برای از بی ،بردن اختالالت کمبود یزد
بهشدت احسا میشود .یکی از ای ،روشها غنزیسزازی
تخممرغ با ید است .محتوای ید تخممرغ میتواند بسته به
دریافت آن از طریق جیره ،تغییر نماید .مطالعات متعزددی
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در رابطه با انتقال ید از جیره مرغان تخمگذار به تخممزرغ
گاارش شده است .با ای ،حزال ،غلظزت یزد گزاارششزده
تخممرغها بهدلیل تغییر در س ،مرغها ،میاان تخمگذاری
و روشهای شیمیایی مورد استفاده برای تعیی ،ید بهطزور
قابلتوجهی متفاوت است .بنابرای ،با توجه به ای ،واقعیزت
که مصرف بی از حد یزد مزیتوانزد از طریزق رسزوب در
زرده منجر به اختالل عملکرد تیروئید در مصرفکننزدگان
شود ،لذا امکان توصیه دقیزق سزطح خاصزی از یزد رژیزم
غذایی امکانپذیر نیست (.)13
در جیره طیور ،ید ممک ،اسزت بزه شزکل نمزکهزای
معدنی مانند یدید پتاسیم ( ،)KIیدات پتاسیم ( )KIO3و
یدات کلسیم ( )Ca(IO3)2یا نمکهای آلی ماننزد اتزیل،

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

دیآمی ،دیهیدرویدیزد ( )EDDIاسزتفاده شزود کزه در
مخلوطهای معدنی مخلوط میشوند ( .)10نتایج تحقیقات
نشان داد که مکملسزازی مخمزر یزدی در جیزره غزذایی
مرغهای تخمگذار روشی مؤثر برای افاای غلظزت یزد در
تخمهزا اسزت (جزدول  )9و در نتیجزه مزیتوانزد در رفزع
اختالالت کمبود ید در انسانهای مصرفکننده تخزممزرغ
غنی شده با ید مؤثر باشد ( .)10ضم ،اینکه بکارگیری یزد
بهصورت یدید پتاسیم و یدات پتاسیم بزه مقزدار  3 ،1و 0
میلیگرم ید مکملشزده در هزر کیلزوگرم جیزره توانسزت
تجمع ید در زرده را بهطور معنزیداری بعزد از  3و  0مزاه
دوره پرورشی افاای دهد (( )16جدول .)3

جدول  -9تأثیر مکملسازی ید مخمری بر محتوای ید در زرده و پوسته تخممرغ
شاهد ()mg of I/kg

فراسنجه
غلظت اولیه ید ()μg
در زرده تخممرغ
در پوسته تخممرغ
غلظت ید پ از  19هفته ()μg
در زرده تخممرغ
در پوسته تخممرغ

ید مخمری ()mg of I/kg
 9میلیگرم

 1میلیگرم

P-value

1/39
01/1 a

1/30
04/1 a

1/00
31/2 b

4/301
4/441

2/16 a
128 a

16/9 b
996 a

11/1 b
080 b

>4/441
>4/441

جدول  -3تجمع ید ( )μg/kgدر محتوای تخممرغ پ

از  3و  0هفته

غلظت ید

پ
پ

از  3ماه
از  0ماه

پ
پ

از  3ماه
از  0ماه

 1 mgبهصورت
KI
391
066

 3 mgبهصورت
KI
024
220

 0 mgبهصورت
KI
1168
1390

 1 mgبهصورت
KIO3
048
911

منبع ید
KI
699
816 a

 3 mgبهصورت
KIO3
634
618

 0 mgبهصورت
KIO3
1446
1311

سطح مکمل ید ()mg
KIO3
011
628 b

آهن
مصرفکننزدگان و تولیدکننزدگان تخزممزرغ همزواره
نگران کیفیت آن هستند .با افاای آگاهیهزای عمزومی و
استانداردهای زندگی ،مردم نه تنها به ویژگیهای تغذیهای

1
964 a
314 a

3
b

012
140 b

0
c

1411
1906 c

غذاها اهمیت میدهنزد ،بلکزه بزه ایمنزی و سزالمتی نیزا
اهمیت میدهند .با ای ،حال ،با توسزعه صزنعت تخزممزرغ
تجاری ،بنظر میرسد کیفیت تخممرغ تحتالشعا کمیزت
آن قرار گرفته است .در عی ،حال همزانطزور کزه پیشزتر
گفته شد؛ افاودن عناصزر کمیزاب بزه جیزره بزرای بهبزود

تخممرغهای فراسودمند؛ الف) غنیشده...
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عملکرد تولید و رسوب آنهزا در محتزوای تخزممزرغ ،یزک
رویکرد ضروری برای بهبود کیفیت تخممرغ است.
آه ،یکی از ضروریتری ،عناصر کمیزاب بزرای طیزور
است که در بسیاری از واکن های ضروری از جمله حمزل
و نقززل و ذخیززره اکسززیژن ،مشززارکت در تززأمی ،انززرژی،
متابولیسم پروتئی ،،فعالیت آنتیاکسیدانی و ایمنی شرکت
میکند Bess .و همکزاران ( )9419دریافتنزد کزه تزأمی،
غلظت مناسب آه ،میتواند غلظت ای ،عنصر در تخممزرغ
را بهبود بخشد ( .)11در حال حاضر ،مکمل آهز ،معمزول
مورد استفاده در صنعت خوراک ،سولفات آه)FeSO4( ،
است که جذب کمی دارد و باعث ضایعات و آلودگی مزی-
شود .از طزرف دیگزر ،محققزان دریافتنزد کزه منزابع آلزی
(کمپلک های اسید آمینزه) نسزبت بزه منبزع معزدنی در
حفظ مواد معدنی و کیفیزت پوسزته تخزممزرغ مؤثرترنزد.
 Sunو همکاران ( )9419اشزاره کردنزد کزه دلیزل نتزایج
متفاوت در ارزش بیولزوژیکی مزواد معزدنی ممکز ،اسزت

دوره اول/شماره چهارم/بهار 1041

ناشی از تفاوت قدرت کیالتهشدن یا لیگاندها در منابع آلی
باشد ( .)18ضم ،اینکه اثبات شد که ماده معدنی کمیزاب
آلی با یک لیگاند آلی ارزش بیولوژیکی بهتزری نسزبت بزه
اشکال سولفات برای جوجههای گوشتی دارد ،زیزرا جزذب
مواد معدنی از منابع غیرآلی ممک ،اسزت بزهدلیزل تمایزل
آنها به تشکیل کمپلک با ترکیبزات جیزره یزا تزداخل بزا
یکززدیگر محززدود شززود .در ایزز ،رابطززه  Xieو همکززاران
( )9412نشان دادند که آه ،کیالتهشزده بزا گالیسزی ،در
سطح  64میلیگرم آه ،بر کیلوگرم جیره توانست کیفیت
تخممرغ و غنیسازی آه ،تخممرغ را بهبود بخشد .ضزم،
اینکه از نظر کیفیت تخممرغ در مرغزان تخمگزذار برتزر از
سززولفات آهزز ،ب زود (( )12جززدول  .)0هم نززی Saki ،و
همکاران ( )9412توانستند با اسزتفاده از ضزایعات پوسزت
انار بهعنوان منبع آلی آه ،،محتوای آه ،زرده تخممرغ را
افاای دهند (.)94

جدول  -0تأثیر مکملسازی آه-،گالیسی ،بر غلظت آه ،در پوسته ،سفیده و زرده تخممرغ

پوسته ()mg/kg
زرده ()mg/kg
سفیده ()mg/kg

مکمل آه-،گالیسی(mg/kg) ،

شاهد بهصورت
سولفات آه،
64 mg/kg

صفر

9/98 ab
00/21 c
1/01 b

1/80 c
36/04 e
6/31 d

روی
روی به ای ،دلیل که بخشی جزداییناپزذیر از بزی از
 344سیسززتم آنایمززی اسززت کززه در متابولیسززم انززرژی،
کربوهیدراتها ،اسیدهای نوکلئیک و پروتئی ،نق دارنزد،
دارای اهمیت است .یکزی از مهمتزری ،عملکردهزای روی
مربوط به نقز آنتزیاکسزیدانی و مشزارکت در سیسزتم
دفاعی آنتیاکسیدانی است .مکانیسمی که روی در آن اثزر
آنتیاکسیدانی خود را اعمال میکند به خوبی تعریف نشده
است .با ایز ،حزال پیشزنهاد شزده اسزت کزه روی سزنتا
متالوتیونی ،را افاای میدهد که بهعنزوان یزک جزاروب-
کننده رادیکالهای آزاد عمل میکند .عالوه بزر ایز ،،روی
نق ز کلیززدی در سیسززتم ایمنززی ،انتقززال و اسززتفاده از

94
bc

04

9/43
00/02 d
6/19 dc

ab

9/96
02/81 bc
1/43 c

64
a

9/34
63/81 ab
8/16 a

84
a

9/00
60/06 a
8/34 a

ویتامی A ،ایفا میکند ( .)91کمبود روی باعث مشزکالت
بسیاری به خصوص تأخیر در رشد ب هها ،تزأخیر در بلزوغ
جنسی و کاه ایمنی میشود .کودکان بی ،یک تا هشت
سال روزانه به  0 -6میلزیگزرم و بارگسزاالن بزی از 12
سال روزانه به حدود  0-2میلیگرم روی نیاز دارند.
هماننززد سززایر عناصززر کمیززاب مززورد بررسززی قبلززی،
کمپلک های ارگانیک روی مانند روی -متیزونی ،و روی-
پروپیونات نیا منابع دردستر تر و زیستفراهمتری از آن
نسززبت بززه اکسززید روی یززا سززولفات روی بززرای مرغ زان
تخمگذار هستند ( .)99گاارش شده است کزه بزا افزاودن
 104میلیگرم روی در کیلوگرم بهشکل روی -متیونی ،به
جیره مرغان تخمگذار میتوان تخممرغ غنیشزده بزا روی
بهدست آورد که میتواند  12/00درصد از نیازهای روزانزه
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روی برای کودکان  1تا  8ساله را تأمی ،نماید .ضم ،اینکه
کارایی تجمع روی در تخممرغ به ای ،شکل بیشتر از فزرم
سولفات روی بود ( .)93عالوه بر ای James ،،و همکزاران
( )1288نشان دادند که مرغان تغذیه شده با سطوح باالی
روی ( 1169یا  1861میلیگرم در کیلوگرم جیره) تخزم-
مرغهایی تولید کردند کزه حزاوی  01تزا  20درصزد روی
بیشتر از تخممرغهزای تولیزد شزده توسزط جیزره شزاهد
(حاوی  96میلیگرم روی در کیلزوگرم جیزره) بزود (.)90
افززاای روی زرده ممکزز ،اسززت ناشززی از افززاای تولیززد
ویتیلی ،که پروتئی ،ناقل عناصر کمنیاز است ،باشد .نتزایج
تحقیق دیگری نشان داد که افاای سطح روی ( 1/0گزرم
روی غیرآلی و  1گرم روی آلی) در جیره مرغان تخمگزذار
در هفتههای  80و  81سبب افاای معنیدار مقدار آن در
کل تخم مرغ شزد .امزا بزا افزاای سزطوح مزورد اسزتفاده
افاایشی در محتوای روی تخممرغ مشزاهده نگردیزد .ایز،
فر محتمل است که استفاده از سطوح بسیار زیزاد روی
در جیره ،بهدلیل تداخل عمل روی با عناصر دیگزر ممکز،
است منجر به کاه جذب و ذخیره آن در تخممرغ و نیا
سمیت شود (.)90

سایر عناصر معدنی
کروم یک عنصر ضروری برای متابولیسم کربوهیدرات،
لیپید ،پروتئی ،و اسید نوکلئیک ،فعزالکزردن آنزایمهزای
خاص و تثبیت پروتئی،ها و اسیدهای نوکلئیک اسزت .اثزر
مفید کروم در سالمت انسان بهدلیل نق آن بهعنوان یک
جا جداییناپذیر از فاکتور تحمل گلزوکا کزه بزا افزاای
اثرات انسولی ،در متابولیسم گلوکا شرکت میکنزد ،حزائا
اهمیت است .مصرف  04تا  944قسمت در بیلیزون کزروم
سززه فرفیتززی بززرای انسززان بززالص توصززیه مززیشززود.
 Moghanapryaو همکاران ( )9418گاارش کردند کزه
محتوای کروم در زرده تخم بلدرچی ،با اسزتفاده از کزروم
آلی بهطور معنزیداری افزاای یافزت .محتزوای کزروم در
گروه حاوی کروم معدنی در مقایسه با گزروه حزاوی کزروم
آلی بسیار کم بود .در بی ،گزروههزای حزاوی کزروم آلزی،
بلدرچی،هایی که با کروم آلی همراه با مخمر تغذیه شدند،
محتوای کروم بیشتری در زرده داشتند (.)96

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

م بهعنزوان کوفزاکتور در بسزیاری از سیسزتمهزای
آنایمززی از جملززه سزیتوکروم اکسزیداز ،لیایززل اکسزیداز،
سرولوپالسمی ،و سوپراکسزید دیسزموتاز حضزور دارد .بزا
توجه به فعالیت ضدمیکروبی ،تقویت رشد و اثزرات آن بزر
متابولیسم لیپید ،م چندی ،دهه بزا غلظزتهزای نسزبتاا
باالیی به جیره طیور اضافه شده است .با ای ،حال ،حداکثر
سطح قابل تحمل م در جیره برای طیور  344میلیگرم
بر کیلوگرم تعیی ،شده است ( .)91اغلب مطالعات صزورت
گرفته در مورد استفاده از م در جیره طیزور بزا کزاه
محتوای کلسزترول زرده در ارتبزاط اسزت .در عزی ،حزال
 Dobrzanskiو همکاران ( )9448در بررسی بکزارگیری
انوا معدنی و آلی عناصر م  ،آه ،و منگنا بزر محتزوای
ای ،عناصر در مرغان تخمگذار گاارش کردند که محتزوای
م در تخممرغهای دریافت کننده م آلزی (مخمزری)
بززهطززور معنززیداری بیشززتر از سززولفات م ز بززود (.)98
هم نی ،گاارش شد که بکارگیری سولفات م در جیره
نیا توانست محتوای ای ،عنصر را در زرده ،سفیده و پوسته
افاای دهد (.)92

ویتامینها
کاه برخی نگرانیهای ناشی از ارتباط بزی ،مصزرف
گوشت و تخممرغ با بروز برخی بیماریهزا و تزالش بزرای
افاای مصرف آنها ،نیازمند بهبود در فعالیتهای آموزشی
و بازاریابی ،انتخاب ژنتیکی بزرای کیفیزت مطلزوب الشزه/
تخممرغ و توسزعه برنامزههزای تغذیزه دام و طیزور جهزت
افاای ویژگیهای تغذیهای محصوالت حیزوانی اسزت .بزا
توجه به برنامههای تغذیهای ،یکی از راههای بهبود چنزی،
شرایطی ممک ،است از طریق افزاای محتزوای ویتزامی،
میسر باشد .در طزول دو دهزه گذشزته ،تمرکزا تحقیقزات
ویتامی،ها از جلوگیری از کمبود بهسمت شناسایی نقز -
هایی که ای ،مواد مغذی کلیدی در فرآیندهای متابولیزک
و در نتیجه حفظ سالمت و عملکرد بهینه انسان ایفا مزی-
کنند ،تغییر کرده است.
تخممرغهای به اصطالح طزراح اکنزون حزدود  3تزا 0
درصد از کل تخممرغهای فروختزه شزده را تشزکیل مزی-
دهند .کارایی بالقوه انتقال ویتامی،ها از خوراک بزه تخزم-
مرغ مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شزد کزه رانزدمان
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ای ،اننتقال در محدودهای از  0تا  84درصد متغیزر اسزت.
اگرچه برخی از فعل و انفعاالت بی ،جذب برخی ویتامی-،
ها وجود دارد ،به نظر نمیرسد مشکل بالقوهای در عملکرد
مرغان تخمگذار با تغذیه بسزیار بزاالتر از سزطوح طبیعزی
ویتامی،ها وجود داشته باشد (.)34

ویتامینهای محلول در چربی
ویتامی D ،برای تشکیل طبیعی استخوان بسیار مهزم
است .کمبود ،زمانی که طوالنی و شزدید باشزد ،مزیتوانزد
منجر بزه استئوماالسزی در بارگسزاالن یزا راشیتیسزم در
کودکان شود .کمبود شدید ای ،ویتامی ،میتواند منجر بزه
پوکی استخوان پ از یائسزگی شزود و هم نزی ،ممکز،
است خطر شرو و پیشرفت سرطان پروسزتات را افزاای
دهد .از طرفی ای ،ویتامی ،هم نی ،نق ثابتی در حفزظ
پاسخ ایمنی دارد ،بنابرای ،نیاز غذایی به ویتزامی D ،را در
مواجهه با همهگیری کووید  12-تقویت میکند ( .)31ای،
ویتامی ،میتواند از رژیم غذایی یا در اثر نزور خورشزید در
پوست تأمی ،یا تولید شود .مصرف آن در اکثر کشورها کم
است زیرا مواد غذایی کمی وجود دارنزد کزه غنزی از ایز،
ویتامی ،باشند .کمبود ویتزامی D ،در کشزورهایی کزه در
محدودیت قرارگیری در معر اشعه ماورا بنف هسزتند،
شایعتر است و نیاز به شناسایی استراتژیهای رژیم غذایی
برای بهبود ای ،موضو وجود دارد (.)39
تخزممززرغ در کنززار مززاهی و گوشززت از معززدود منززابع
طبیعی قوی ای ،ویتامی ،برای انسان محسوب مزیشزوند.
تحقیقات نشان داده است که میزاان ویتزامی( D3 ،کولزه
کلسیفرول) تخممرغ را میتوان با مکملسازی آن در جیره
مرغ افاای داد .به نظر میرسزد کزه ویتزامی D3 ،بزرای
غنیسازی تخممرغ مناسبتر از ویتزامی D2 ،اسزت ،زیزرا
مکملهای غزذایی ویتزامی D3 ،میزاان ویتزامی D ،زرده
تخممرغ را مؤثرتر از ویتامی D2 ،افاای میدهد ( .)33با
توجه به نتایج آزمایشزات صزورت گرفتزه ،مصزرف چنزی،
تخززممرغزی (حززدود  64گززرم) در روز حززدود  1/2تززا 9/8
میکروگرم ویتامی D3 ،را به بدن میرساند که  9تا  3برابر
بیشتر از تخممرغهای معمولی و معادل  38تا  06درصد از
 0میکروگرم توصیه شده است ( .)30افاای محتوای -90
هیدروکسی کولهکلسیفرول در زرده همراه با کاه ترک-
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خوردگی و آلودگی پوسته با دریافت مکمل ایز ،ویتزامی،
در جیززره مرغززان تخمگززذار گززاارش شززد ( .)30در سززال
 9410پروژهای با عنوان تخممرغهای آفتابی ( Sunshine
 )Eggsدر بریتانیا راهاندازی شد .در ای ،پروژه نشزان داده
شد که تغذیه گلههای مرغهای تجاری تا  10میکروگرم از
مکمل ویتامی D ،خوراک به مدت  6هفتزه باعزث بهبزود
محتوای کل ای ،ویتامی ،تخممرغ تا  04درصد شزد .ایز،
نتایج به ارائه فرمول جدیدی جهت تولیزد و عرضزه تخزم-
مرغهای غنیشده با ویتامی D ،با نام تجزاری "تخزممزرغ
شاد" در اکتبر سال  9418کمک کرد (.)36
ویتزامی K ،عملکردهززای فیایولزوژیکی مهمزی چززون
انعقاد خون (نقز کالسزیک آن) ،مهزار کلسیفیکاسزیون
شریانی و اثرات ضد التهابی دارد .نقز ایز ،ویتزامی ،بزه
عملکرد مولکولی آن به عنوان کوفاکتور آنایم -γگلوتامات
کربوکسززیالز مربززوط مززیشززود کززه تبززدیل گلوتامززات بززه
گلوتامات -γکربوکسیله ( )Glaرا در حداقل  11پزروتئی،
مختلف کاتالیا میکند و فعالیت کامل آنها را تسهیل مزی-
کند .بررسیها نشان داد که کمبود ای ،ویتامی ،در جوامع
مختلف وجود دارد و چنی ،کمبزود طزوالنی مزدت تحزت
بالینی ویتامی K ،یک عامل خطر برای پزوکی اسزتخوان،
تصلب شرایی ،و سرطان در نظر گرفته می شود (.)31
واضح است ،در حالیکه اسزتراتژیهزایی بزرای بهبزود
مصرف ویتامی K ،مورد نیاز اسزت ،موانزع مهمزی وجزود
دارد که نیاز به ارائه راهحلهزای خالقانزه مبتنزی بزر غزذا
اشاره میکند .غنیسازی زیستی مواد غذایی با ویتامیK ،
می تواند یک رویکرد مهم جهت پرداخت ،بزه مصزرف کزم
ای ،ویتامی ،در کل جمعیت باشد .گاارش شده که تخزم-
مرغ وسیلهای ایدهآل برای تقویت زیستی با ویتزامی،هزای
 Dو  Aاست .بزههمزی ،ترتیزب  Suzukiو Okamoto
( )1221نشان دادند که در یک آزمزای تغذیزهای نسزبتاا
کوتززاه مززدت ( 31روز) ،افززاای سززطح ویتززامی K1 ،یززا
منززادیون ( )K3در جیززره مززرغ باعززث افززاای محتززوای
ویتامی K1 ،و /یا مناکینون  )MK-4( 0در تخممرغ شزد
( O’Sullivan .)38و همکزززاران ( )9494طزززی یزززک
آزمای تغذیهای  19هفتزهای نشزان دادنزد افزاودن سزه
سطح مکمل ویتامی 93/1 ،19/2( K3 ،و  00/1میلیگزرم
در کیلوگرم به فرم منادیون نیکوتی ،آمید بیسولفیت) بزه
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جیره مرغان تخمگذار بههمان اندازه در افزاای محتزوای
ویتامی K ،کل تخممرغ کامل (تقریباا دو برابر) نسزبت بزه
تخممرغهای تغذیزه شزده بزا جیزره شزاهد حزاوی سزطح
تجاری ( 3میلیگرم در کیلوگرم) مؤثر بود (.)32
گرچه تقریباا در هر ویتامینی ،محتوای ویتامی ،تخزم-
مرغ با افاای سطح ویتامی ،در جیره غذایی افاای می-
یابد ،شاخص تناسب محاسبه شده نشان میدهد که سطح
ویتززامی ،تخززممززرغ معمززوالا بززا افززاای محتززوای جیززره
هماهنگ نیست .در مورد ویتامی ،E ،تغذیه ده برابزر ایز،
مقدار منجر به افاای پنج برابری ویتامی E ،در تخممزرغ
شد که شاخص تناسب آن  04است .سطوح ویتزامی A ،و
 Dتخممرغ بهطور قابلتوجهی در پاسخ به افزاای سزطح
آنها در جیره افاای مزییابزد ،امزا ایز ،نسزبت مسزتقیم
نیست .راندمان انتقال یک ویتزامی ،از یزکسزو بزه سزطح
جیره و از سوی دیگر به تولید تخممرغ با در نظزر گزرفت،
وزن و میاان تولید تخممرغ بستگی دارد .رانزدمان انتقزال
ویتامی A ،زمانی که ای ،ویتامی ،یک یزا دو برابزر سزطح
مورد نیاز توصیه شده استاندارد تغذیه شد بسیار بزاال بزود،
اما بهطور قابزلتزوجهی در چهزار برابزر سزطح مزورد نیزاز
کاه یافت .راندمان انتقال ویتامی D ،بزهطزور متوسزط
حدود  94درصزد بزود ،امزا در سزطح بزی از  144برابزر
جیره ،تنها کاه اندکی در بازده انتقال ای ،ویتامی ،دیده
شد .کارایی انتقال ویتامی E ،در سزه مطالعزه مختلزف تزا
حدودی متغیر بود اما در محدوده مشابه ویتزامی D ،بزود.
راندمان انتقال ویتامی K1 ،بزر اسزا دادههزای محزدود
پایی ،بود (.)04
محتوای ویتامی A ،و  Eجیزره بزر میزاان رتینزول و
توکوفرول زرده تخممرغ تأثیر میگذارد .گزاارش شزد کزه
میاان ویتامی A ،زرده تخممرغهایی که با  16444واحزد
بی ،المللی در کیلوگرم تغذیه شدند 90 ،واحد بزی،المللزی
در گرم ،یعنی بی از دو برابر مقدار در تخزممزرغ مرغزان
تغذیهشده با سطوح استاندارد توصزیهشزده بزود .از طرفزی
نتایج مطالعزات نشزان داد کزه مصزرف زیزاد ویتزامیA ،
ممک ،است با سایر ویتامی،های محلول در چربی ،بهویزژه
ویتامی E ،تداخل داشزته باشزد .در آزمایشزی نشزان داده
شد که مکملسازی جیزره مرغزان تخمگزذار بزا دو سزطح
ویتززامی 14444( A ،و  04444واحززد بززی،المللززی در

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

کیلوگرم) همراه با سطوح صفر 144 ،04 ،یزا  104میلزی-
گززرم ویتززامی E ،بززر کیلززوگرم موجززب کززاه غلظززت
توکوفرول پالسما در پرندگان تغذیه شده با سطح ویتامی،
 Aباالتر شد .هم نی ،نشان داده شزد کزه مکمزلسزازی
جیره با بتاکاروت ،موجب کاه رسوب آلفا توکزوفرول در
زرده تخممرغ مرغان تخمگذار شد (.)01

ویتامینهای محلول در آب
مکمل جیره غذایی مرغ تخمگذار میتوانزد منجزر بزه
افزاای سزطح ویتزامی،هزای خزاص در تخزممزرغ شزود.
ویتامی،های محلول در چربی به راحتی از طریق گنجاندن
در فرموالسیون جیره به زرده تخممرغ وارد می شزوند کزه
در قسمت قبل به آنها اشاره شد .در یزک مطالعزه  3ماهزه
برای بررسزی پتانسزیل غنزیسزازی تخزممزرغ بزا بیشزتر
ویتامی،ها بهمنظور تولیزد تخزممرغزی جهزت تزأمی04 ،
درصد از مصرف روزانه توصیه شده برای همه ویتزامی،هزا
نشززان داده شززد کززه تنززو قابززل تززوجهی در غنزیسززازی
ویتامی ،تخممزرغ وجزود داشزت .فقزط در مزورد بیزوتی،،
ویتامی B12 ،و ویتامی K ،هدف مذکور با یک تخزممزرغ
محقززق شززد .در حززالیک زه محتززوای نیاسززی ،،تیززامی ،و
پیریدوکسی ،تخممرغ به دسزتکاری جیزره حسزا نبزود
( .)34با توجه به دادههای کنونی ،بعید به نظر میرسد که
تخممرغها را بتوان بهطور همامان با تمام ویتامی،ها غنزی
کرد.
محتوای ریبوفالوی ،تخممرغ بهطزور قابزل تزوجهی بزا
افاای مقدارش در جیره افاای مییابزد امزا در سزطوح
باالی جیره بهشدت کزاه مزییابزد .بزه نظزر مزیرسزد
محتوای اسید پانتوتنیک تخممرغ بزه نسزبت مسزتقیم بزا
سزطح آن در جیزره افزاای یابزد .در حزالیکزه محتزوای
فوالسی ،تخممرغ با افزاای فوالسزی ،در جیزره افزاای
مییابد ،روابط مربوط به تناسب چنزدان سزازگار نیسزت و
ممک ،است تحت تزأثیر تغییزرات در سزنج ویتزامی ،و
سنتا رودهای فوالسی ،باشد .سطح بیوتی ،در زرده تخزم-
مرغ در پاسخ به افاای محتوای جیره ،سطح فاایندهای را
نشان میدهد ،اما شاخص تناسب کاه مییابد .در مزورد
ویتامی ،B12 ،افزاای زیزادی در محتزوای تخزممزرغ بزا
افاای سطوح جیرهای مشزاهده مزیشزود .ضزم ،اینکزه
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تناسب با افاای  90برابری محتوای جیره نیا حفظ مزی-
شود .انتقال تیامی ،به تخممرغ نیا کارایی پایینی را نشزان
میدهد .انتقال ریبوفالوی ،در سزطح یزک و دو برابزر نیزاز
استاندارد مزرغ تخمگزذار نسزبتاا خزوب اسزت ،امزا ماننزد
ویتامی A ،در سطوح باالتر جیره به شدت کاه مییابزد
(.)04
با توجه به اهمیت اسید فولیک ،تخممرغهای غنیشده
با فوالت از طریق مکملهای اسید فولیک در جیزره طیزور
تولید شدهاند که حاوی تا  9/0برابر فوالت بیشتری نسبت
بززه تخززممززرغ معمززولی بودنززد .امززا پتانسزیل آنهززا بززرای
تأثیرگذاری بر وضعیت فوالت مصزرفکننزدگان ناشزناخته
است زیرا اشکال طبیعی فزوالت موجزود در تخزممزرغهزا
ممک ،است لاوماا در طول نگهداری و پخت حفظ نشزوند.
امزززا  Alticو همکزززاران ( )9416گزززاارش کردنزززد کزززه
فوالتهای طبیعی موجود در تخممرغهزای غنزیشزده بزا
فوالت بسیار پایدار باقی میمانند و پ از ذخیزرهسزازی و
پخت ،با هدر رفت ناچیا یا بدون هدر رفت باقی مزیماننزد
( .)09ای ،یافتهها مهم هستند زیرا امکزانپزذیری معرفزی
تخززممززرغهززای غنززیشززده بززا فززوالت در رژیززم غززذایی
مصرف کنندگان به عنزوان غزذاهای کزاربردی بزا محتزوای
فوالت غنیشده را نشان میدهند.

رنگدانهها
محتوای پروتئی ،،لیپید ،ویتامی،ها و ترکیبات معزدنی
تخممرغ ،پتانسزیل آن را بزهعنزوان یزک غزذای کزاربردی
افاای میدهد .نتیجه بسیاری از تالشها برای غنیسازی
تخم مرغ ،موفقیت قابل توجه در ارائه ترکیبات زیستفعزال
مانند اسیدهای چرب امگا  ،3کاروتنوئیزدها ،ویتزامی،هزا و
مواد معدنی بوده اسزت .قزرنهزا ،رنزگ زرده تخزممزرغ و
گوشت مهمتری ،معیار برای انتخزاب فزرآوردههزای طیزور
بززوده اس زت و از کاروتنوئیززدها بززرای بهبززود ایزز ،پززارامتر
استفاده شده است .از آنجزایی کزه طیزور قزادر بزه تولیزد
کاروتنوئید نیسزتند ،بزرای تزأمی ،آنهزا از منزابع مختلزف
گیاهی در جیره استفاده میشود .گاارش شزده اسزت کزه
کاروتنوئیدها دارای خواص آنتیاکسیدانی نیا هستند و لذا
غنیسازی تخممرغ با کاروتنوئید بزرای پرنزدگان و انسزان
مفید هستند .در دهزه گذشزته ،از جملزه ترکیبزات مزورد
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استفاده برای غنیسازی تخممزرغ ،کاروتنوئیزدها هسزتند.
همانطور که گفته شد؛ تخممرغ غنزیشزده یزک محصزول
غذایی حاوی مواد مغذی با خزواص مفیزد بزرای سزالمتی
اسزت .در عززی ،حززال بایززد توجزه داشززت کززه نززژاد مززرغ،
غنی سازی جیره ،روشهای پخت و پزا و هضزم گوارشزی،
قابلیت زیستفراهمی ترکیبات زیستفعال در تخممزرغهزا
را تعدیل میکند .بهطورکلی روشهای فرآوری حرارتی به-
دلیل اکسیداسیون و تخریب میتواند باعث کاه خزواص
آنتیاکسزیدانی در تخزممزرغ شزود ،در حزالیکزه فعالیزت
هضمی در دستگاه گوارش بهدلیل تشکیل آنتیاکسزیدان-
های جدیزد (اسزیدهای آمینزه و پپتیزدهای آزاد) خزواص
آنتیاکسیدانی را افاای میدهد (.)00 ،03
دریافت آنتزیاکسزیدانهزا از طریزق جیزره غزذایی در
کاه آسزیب اکسزیداتیو در سزلولهزا و بهبزود سزالمت
انسان مهم است .اگرچه تخممرغ بهدلیل کیفیت استثنایی
و تغذیهای خود شناخته شده است ،اما بهطورکلی بهعنوان
غذاهای آنتیاکسیدانی در نظر گرفته نمیشزود .تخزممزرغ
دارای ترکیبات طبیعزی مختلفزی از جملزه پزروتئی،هزای
اووالبززومی ،،اووترانسززفری ،و لیززاوزیم موجززود در سززفیده
تخممرغ ،و هم نی ،فسویتی ،،کاروتنوئیزدها و اسزیدهای
آمینه معطر آزاد در زرده تخممرغ اسزت .برخزی از آنتزی-
اکسیدانهای چربیدوست مانند ویتامی ،E ،کاروتنوئیدها،
سلنیوم ،ید و غیره را میتوان برای تولید تخممزرغ غنزی-
شده با آنتیاکسیدان از جیره به زرده تخممرغ منتقل کرد.
شناخته شدهتری ،گروههای آنتزیاکسزیدانهزای طبیعزی
ویتززامی ،C ،ویتززامی ،E ،کاروتنوئیززدها و فالونوئیززدها و
اخیراا پپتیدهایی با خواص آنتیاکسزیدانی مشزتق شزده از
منابع مختلف گیاهی و حیوانی هسزتند .بیشزتر ترکیبزات
آنتیاکسیدانی مشتق شده از گیاه ،فیتوکمیکالها از جمله
فنولها ،فالونوئیدها و کاروتنوئیدها هسزتند .کاروتنوئیزدها
دستهای از ترکیبات محلزول در چربزی بزا خزواص آنتزی-
اکسیدانی هسزتند .کاروتنوئیزدها هم نزی ،مزیتواننزد از
پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری کرده و نق محزافظتی
در بروز سرطان ایفا کنند .اگرچه مکمل بتزا-کاروتنوئیزدها
در غلظتهای باال میتواند بهعنوان یک پرواکسیدان عمزل
کند لیک ،در غلظت متوسط مفید است (.)03
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آستاگزانتین
در مقایسزززه بزززا بتزززا-کاروتنوئیزززد و کانتزززاگاانتی،،
آسزتاگاانتی ،در مرغزان تخمگزذار بزا کارآمزدی بیشززتری
رسوب میکند .آستاگاانتی ،یزک کاروتنوئیزد گاانتزوفیلی
است که به دو شکل مصنوعی و طبیعزی یافزت مزیشزود.
آستاگاانتی ،سنتتیک با وجزود داشزت ،فرمزول شزیمیایی
مشابه با نو طبیعی ،دارای عملکرد فیایولوژیکی ،بهعنوان
مثال ،توانایی حذف رادیکالهای آزاد ،بسیار کمتری است.
سازمان غذا و داروی ایزاالت متحزده ،آسزتاگاانتی ،را بزه-
عنوان رنگدانه خوراکی در خوراک حیوانات و مزاهی تأییزد
کرده است .در میان کاروتنوئیدها ،آستاگاانتی ،قویتزری،
خواص آنتیاکسزیدانی را از خزود نشزان مزیدهزد .نتزایج
استفاده از سطوح مختلف صفر 04 ،90 ،و  144میلیگزرم
درکیلوگرم آسزتاگاانتی ،بزه مزدت  6هفتزه نشزان داد در
مقایسه با گروه شاهد ،مکمل غذایی آسزتاگاانتی ،بزهطزور
قابل توجهی غنی سازی آستاگاانتی ،را در زرده تخزممزرغ
در پایزان هفتززههززای  0 ،9و  6افزاای داد .ضززم ،اینکززه
فرفیت آنتیاکسیدانی کل ،سطح سوپراکسید دیسزموتاز و
سطح گلوتاتیون پراکسیداز در پالسما ،کبزد و زرده تخزم-
مرغ در گروههای آستاگاانتی ،نسبت به گروه شاهد بهطور
معنیداری افاای یافته است (.)00
بززر خززالف سززایر کاروتنوئیززدها ،ماننززد بتاکززاروت ،و
لیکوپ ،،که اثر پرواکسیداسیونی را در مکملسازی بزا دوز
باال نشان میدهند ،اثزر پرواکسیداسزیون آسزتاگاانتی ،در
افززراد در معززر آن دیززده نشززد .مطالعززه  Spillerو
 )9443( Dewellبر روی انسان نشان داد کزه مصزرف 6
میلیگرم در روز آستاگاانتی ،مشتق شزده از ریزا جلبزک
هماتوکوکو پلویالی برای انسان بالص بیخطر است .به-
همی ،ترتیب ،سازمان ایمنی غذای اروپا نیا بیان کرد کزه
آستاگاانتی ،از همزاتوکوکو پلویزالی مزیتوانزد بزدون
خطر به غزذاها تزا  4/9میلزیگزرم در کیلزوگرم وزن بزدن
اضافه شود (.)06
در طیور ،مطالعات مربوط به آستاگاانتی ،عمدتاا حزول
محورهای کیفیت تخممرغ یا گوشت و بهبود سالمت انجام
شده است .در مطالعه  Gaoو همکاران ( )9413مشزخص
شد که مکمل گاانتوفیل ( 04درصد لزوتئی ،و  64درصزد
زئآگاانتی )،با دوزهای  94و  04میلیگرم در کیلزوگرم در

کیفیت و ماندگاری تولیدات...

جیرههای غذایی مرغان تخمگذار فرفیت آنتزیاکسزیدانی
آنها را افزاای داده و پراکسیداسزیون لیپیزدی را کزاه
میدهد ( .)01بههمی ،ترتیب ،مطالعات دیگر با استفاده از
دوزهای بسیار کمتر مکمل آستاگاانتی ،در جیزره غزذایی
مرغان تخمگذار عمدتاا بهمنظور افاای رنزگ زرده تخزم-
مززرغ انجززام شززده اسززت .علیززرغم اسززتفاده روزافززاون از
آسززتاگاانتی ،در صززنعت طیززور ،دوز توص زیه شززده بززرای
مکملهای غذایی مرغهای تخمگذار هنوز مشزخص نشزده
است .عالوه بر ای ،،مطالعزات انجزامشزده بزر روی مرغزان
تخمگذار تأثیر مکملسازی بزا دوز بزاالی آسزتاگاانتی ،در
جیره را در نظر نگرفت.
در مطالعهای ،تأثیر مکمزلهزای غزذایی آسزتاگاانتی،
(پودر ریا جلبک هماتوکوکو پلویالی ) با دوز متوسط و
باال بر عملکرد تولید ،کیفیت تخم هزا و وضزعیت سزالمتی
مرغهای تخمگذار مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار و کیفیزت فیایکزی
تخمها بی ،گروههای تیمار شده و شاهد تفاوت معنیداری
نداشززت .در حززالیکززه رنززگ زرده تخززممززرغ و غلظززت
آستاگاانتی ،با دوز مکمزل افزاای یافزت .بزا ایز ،حزال،
کاه غلظزت و اثربخشزی رنزگآمیزای آسزتاگاانتی ،در
مکمل سازی با دوز باال ( 913/0میلیگرم در کیلزوگرم) در
مقایسه با دوزهزای متوسزط ( 91/3و  09/6میلزیگزرم در
کیلوگرم) مشزاهده شزد .هم نزی ،آسزتاگاانتی ،فعالیزت
سوپراکسزید دیسزموتاز و گلوتززاتیون پراکسزیداز را بهبززود
بخشید .لذا نتیجهگیری شد که اگرچه آسزتاگاانتی ،هزیچ
اثززر نززامطلوب آشززکاری بززر عملکززرد و وضززعیت سززالمتی
مرغهای تخمگذار نداشت ،اما ممکز ،اسزت بزرای تقویزت
تخممرغ و بهبود وضعیت سالمتی مرغهای تخمگذار با دوز
باال مفید نباشد .بهتر است از مصرف مکمل آستاگاانتی ،با
دوز باال تزا  913/0میلزیگزرم در کیلزوگرم جیزره غزذایی
اجتناب شود (.)08

لوتئین و سایر رنگدانهها
لوتئی ،رژیم غذایی بهدلیل اثرات پیشگیرانهای کزه در
بیماریهای مختلف چشم انسزان دارد ،مزورد توجزه قزرار
گرفته است .تخممرغ بهدلیل تجمع خوب و غلظزت نسزبتاا
باالی لوتئی ،منبع خوبی در نظر گرفته میشود .بنزابرای،،
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مطالعات زیادی برای تولید تخزممزرغهزای غنزیشزده بزا
لوتئی ،با جیره غذایی مختلف انجام شده اسزت .مطالعزات
قبلی گاارش کردند کزه مکمزلهزای لزوتئی ،خزالص ،در
سطوح گنجانده شزده تزا  1444میلزیگزرم در کیلزوگرم،
غلظت آن را تا  14برابر در تخممرغ افاای مزیدهنزد .بزا
ای ،حال ،نتایج تحقیقات نشان داد کارایی مزواد خزوراکی
مختلف برای حفظ لوتئی ،در تخممرغ بسیار متغیر بزود و
به سطوح مزورد اسزتفاده در جیزره و دورههزای تغذیزهای
بسززتگی داشززت .در نهایززت ،عوامززل غیرتغذیززهای ماننززد
سیستم مدیریت ،استر محیطزی ،بیمزاری ،سز ،و نزژاد
ممک ،است بر غلظت لوتئی ،در تخمها تأثیر بگذارد (.)02
گاارش گردید که افاودن پودر گل همیشه بهار در سطوح
 1-9گرم در کیلوگرم جیزره مزرغهزای تخزمگزذار باعزث
افاای معنی دار میاان لزوتئی ،و رنزگ زرده تخزممزرغ و
تغییر مشخصات اسیدهای چرب در زرده شد .تخممزرغ بزا
محتوای لوتئی ،افاای یافته و اسزیدهای چزرب مطلزوب
منبع خوبی از ای ،مواد در تغذیه انسان محسوب میشزوند
(.)04
بزرای دسززتیابی بززه رنزگ مطلززوب زرده تخززممززرغ ،از
مکملهای کاروتنوئیدی در جیره مرغها استفاده میشزود.
عالوه بر لوتئی ،و زئاگاانتی ،کزه در جیزره رایزج هسزتند،
کاروتنوئیدهایی وجود دارند که رایج نبوده اما مکملسازی
آنهززا باعززث افززاای رنززگ بززا هاینززه کمتززر مززیشززود.
کانتاگاانتی ،یکی از ای ،کاروتنوئیزدها اسزت کزه بزهطزور
گسترده در جیره طیور استفاده میشود .تقریباا  31تزا 04
درصد کانتاگاانتی ،مصرف شده در زرده رسوب مزیکنزد.
در مقایسه ،تنهزا  1درصزد از بتاکزاروت ،،بزی 0/0 ،تزا 93
درصد از لوتئی ،و  93درصد از زئاگاانتی ،جیره غذایی در
زرده تخممرغ رسوب میکند ( .)01از سویی ،با توجزه بزه
پتانسیل باالی تحریک پوست و چشم ،کانتزاگاانتی ،بزرای
سالمت انسان خطرنزاک محسزوب مزیشزود ،لزذا نگرانزی
فاایندهای در مورد استفاده از افاودنزیهزای مصزنوعی در
تغذیه و رفاه حیوانزات در مصزرفکننزدگان وجزود دارد و
تقاضا برای تخممرغهای ارگانیک در حزال افزاای اسزت.
بنابرای ،،در کشاورزی ارگانیک ،تغذیه طیور با مواد غزذایی
با منشا طبیعزی صزورت مزیگیزرد و رنگدانزههزای زرده
مصنوعی مانند اتیل استر بتا-آپو-8-کاروتنوئیزدیک اسزید
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یا کانتاگاانتی ،مصنوعی مجاز نیستند .با توجزه بزه مزوارد
مذکور ،رنگدانههای طبیعی بهطور گستردهای مورد مطالعه
قرار گرفته و استفاده از برخزی از آنهزا ماننزد عصزاره گزل
همیشه بهار در صنعت طیزور بزه رسزمیت شزناخته شزده
است .عالوه بر گل همیشه بهار غنی از لزوتئی ،،گزلهزای
دیگری که کاروتنوئیدهای مختلفی را در گلبردهزا جمزع
میکنند نیا میتواننزد بزهعنزوان منزابع رنگدانزه اسزتفاده
شززوند .گزل همیشززه بهززار ،حززاوی کاروتنوئیززدهای اصززلی
فالوگاانتی ،،لزوتئی ،،روبیگزاانتی ،،بتزا و گامزا کزاروت ،و
لیکوپ ،،و در مجمزو حزاوی  1114 – 9164میکروگزرم
کاروتنوئید کل در گرم گل تزازه اسزت ،در حزالیکزه گزل
قاصدک منبعزی از کاروتنوئیزد اپوکسزید لزوتئی ،بزه نزام
تاراگاانتی ،هستند .عالوه بر ای ،،بخز هزای بزرد سزبا
گیاهان نیا میتوانند کاروتنوئیزدها را بزرای رنگدانزه زرده
تخززم مززرغ فززراهم کننززد .ریحززان حززاوی 36/0 – 89/1
میکروگرم لوتئی 33/1 – 13/3 ،،میکروگزرم بتاکزاروت ،و
 9/3 – 6/9میکروگرم زئآگاانتی ،در گرم برد تزازه بسزته
به نو آن است ( .)09ای ،قسمتهزای گیزاهی هم نزی،
دارای فعالیت آنتیاکسیدانی باالیی نیا هستند کزه نشزان
میدهد مکملهای غذایی مرغ میتواند از اسیدهای چزرب
موجود در زرده تخم مرغ محافظت کند و بنابرای ،نه تنهزا
بر محتوای رنگ و کاروتنوئید بلکه بزر ثبزات اکسزیداتیو و
خواص حسی تأثیر مزیگزذارد .بنزابرای ،،آنهزا مزیتواننزد
جایگای ،مناسبی برای بهبزود کیفیزت تخزممزرغ و ارائزه
ترکیبات زیستفعال مفید در رژیم غذایی انسان باشند .در
بررسی تأثیر استفاده از گیزاه ریحزان خشزک و گزلهزای
همیشه بهار و قاصدک در جیره نشان داده شد که تفزاوتی
معنیداری در محتوای کاروتنوئید کل زرده با افزاودن ٪3
از مکمل گیاهی و رنگدانه تجاری مشاهده نشد (.)03
پراکسیداسیون لیپید زرده بر کیفیت غزذایی و حسزی
تخممرغ و ایمنی مصرفکنندگان تأثیر میگذارد .بنابرای،،
غنیسازی همامان تخممرغ بزا ترکیبزات آنتزیاکسزیدانی
مانند کاروتنوئیدها باعث کزاه اکسیداسزیون اسزیدهای
چرب و ارائه منبع خوبی از آنتیاکسیدانهای غذایی مزی-
شززود .عززالوه بززر خززواص آنتززیاکسززیدانی ،کاروتنوئیززدها
رنگدانههای قرما و زرد هستند که بر رنگ زرده تخزممزرغ
نیا تأثیر مزیگذارنزد .تخزممزرغ منبزع طبیعزی مهمزی از
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کاروتنوئیدها بهویژه گاانتوفیلهای لوتئی ،و زئاگاانتی ،در
رژیززم غززذایی انسززان اسززت .بنززابرای ،،افززاودن منززابع
کاروتنوئیدی به جیزره مزرغ دو عمزل بزالقوه دارد؛ ضزم،
اینکه بهعنوان رنگدانه طبیعی برای بهبود رنزگ و کیفیزت
زرده تخممرغ عمل میکند ،بهعنوان آنتیاکسیدان برای به
تأخیر انداخت ،اکسیداسزیون اسزیدهای چزرب غیراشزبا
چندگانه نیا کارایی داردند .نشان داده شد کزه اسزتفاده از
کنجاله بارک و منابع کاروتنوئیدی در جیره باعزث بهبزود
رنگ ،تجمزع کاروتنوئیزدها در زرده و پروفایزل اسزیدهای
چرب ،بهویژه محتوای اسیدهای چرب چنزد غیزر اشزباعی
امگا  3میشزوند .مکمزلهزای کاروتنوئیزدی جیزره باعزث
کاه نسبت اسیدهای چرب امگا  6به امگزا  ،3محتزوای
کلسترول زرده و پایداری اکسیداتیو زرده شد (.)00
در اتحادیه اروپا ،هشت کاروتنوئید شزامل کپسزانتی،،
بتززا-کریپتوکسززانتی ،،لززوتئی ،،زئ زآگاانتی ،،بتززا -آپززو-8-
کاروتنال ،اتیزل اسزتر بتزا -آپزو -8 -کاروتنوئیزک اسزید،
کانتاگاانتی ،و سیترانگاانتی ،بهعنوان افاودنی در خزوراک
طیززور تأییززد شززده اسززت .گاانتوفیززلهززای طبیعززی از
عصارههای گیاهی مانند گل همیشه بهار ،عصزاره یونجزه و
غالت غنی از کاروتنوئید مانند ذرت و فلفل قرما نیا بزرای
تقویت کاروتنوئیدها در تخم مرغ استفاده میشزوند .عزالوه
بر ای ،،همانطور که گونههای مختلزف ذرت دارای سزطوح
متفاوتی از لوتئی ،و زیگاانتی ،هستند ،برخزی از نژادهزای
مرغ بیشتر از سایری ،لوتئی ،و زئاگاانتی ،را در تخزمهزای
خود ذخیره میکنند.
انتقال کاروتنوئیدها بزه زرده تخزممزرغ بزا اسزتفاده از
پوست گوجه فرنگزی بزهعنزوان منبزع لیکزوپ ،،کزه یزک
رنگدانه کاروتنوئیدی قرما است ،مورد بررسی قرار گرفت و
نتایج نشان داد که از خوراک به زرده منتقل شد .بزهدلیزل
راندمان پایی ،انتقال لیکوپ ،به زرده تخممزرغ در مقایسزه
با گاانتوفیل ،بهنظر مزیرسزد لیکزوپ ،در انتقزال بزه زرده
بیشتر از گاانتوفیل به کاروت ،شباهت دارد .بهنظر میرسد
که کاروتنوئیدها و سایر مواد مغذی موجود در جیزره مزرغ
به وضوح به زرده تخم مرغ منتقل مزیشزوند ،امزا کزارایی
انتقال آنها توسط ساختار و تعامل آنها با سایر مواد موجود
در جیره تعیی ،میشود (.)00
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نتیجهگیری
در سززطح جهززانی ،صززنعت طیززور بززا تولیززد پززروتئی،
حیوانی با کیفیت باال و مقرون بهصرفه ،شان باالیی برای
سرمایهگذاری ،فرصتهای شزغلی و منبزع درآمزدی بزرای
خرده مالکان در سراسر جهان فراهم میکند .ضم ،اینکزه
ویژگیهای تغذیهای تخممرغ بزهعنزوان یزک منبزع ارزان
قیمت و دردستر  ،نتزایج امیدوارکننزدهای در رابطزه بزا
تأمی ،مواد مغذی و سزالمت انسزان دارد .عزالوه بزر ایز،،
غنیسازی تخممرغ آن را بهعنوان یک غزذای فراسزودمند
مشززخص مززیکنززد .مبتنززی بززر رویکردهززای تغذیززهای و
دستکاری جیره میتوان ترکیبزات خاصزی از جملزه مزواد
معدنی کمیاب ،ویتامی،ها بهویژه انوا محلول در چربزی و
رنگدانهها را با هزدف ارتقزای کمزی ترکیبزات خزاص و در
نهایت بهبود کیفی و اثزرات سزالمتبخز بزه تخزممزرغ
منتقل کرد .با ای ،حال ،عواملی مانند منبع ،نزو و سزطح
افاودن ماده مورد نظر ،اثرات متقابل با سایر اجاای جیزره،
نژاد مرغ و غیره بر کارایی انتقال و متعاقباا سالمت مصرف-
کنندگان مؤثر اسزت .بزدی ،ترتیزب همسزو بزا تحزوالت و
پیشرفتهای روزافاون در تولید غذاهای فراسودمند ،مزی-
توان امیدوار بود کزه بزا برخزی رهیافزتهزای تغذیزهای و
مدیریتی ،امکان تولید تخممرغ هزای سفارشزی بزهراحتزی
فراهم است.
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Abstract
Egg is considered as natural life supporting essential compounds source which provides nutritious food with
biological packaging. Nowadays, due to the increasing level of awareness, the sensory and nutritional quality of
eggs is becoming a growing concern for consumers. So, there is a growing demand for eggs with characteristics
and effectiveness beyond a common food, including eggs enriched in nutrients such as trace minerals (selenium,
iron, zinc, iodin, copper, etc.), vitamins (water and fat soluble), antioxidant compounds (such as carotenoids).
The acheivement to this purpose is simply possible and economic through dietary approaches producind the
designer eggs, resulting eggs can offer functions above and beyond that they usally provide. Designer eggs
provide new and attractive options for consumers who want eggs with different nutritional properties than
regular eggs. In this review, an attempt has been made to provide various nutritional approaches in the breeding
and management of laying hens for the production of eggs designed, including various forms of mineral and
organic supplements containing trace elements, vitamins and pigments, daily requirements and amounts
provided by enriched eggs were evaluated for their specific biological role, as well as the toxicity effects of the
interaction of some supplements at different levels used. Although it has been found that it is easy to hope for
the production of enriched eggs through nutritional approaches, but proving the health claims of these designer
eggs in human models requires attention to combine and adapt them in different populations and perform
specialized experiments.
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