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تغذیه مکمل ویتامیه  Eکیفیت گوشت طیور را افزایش میدهد
Dr Gilberto litta

تشجوِ :هْذی ثْگش
پژوهشکده کشاورزی هستهای ،کرج ،ایران

ٍیتبهیي ً Eمؾ هْوی دس وبّؾ فؼبد گَؿت ٍ تغییش سًگ آى اص طشیك هجبسصُ ثب اثشات هٌفی اوؼیذاػیَى
ایجبد هیوٌذ .اوؼیذاػیَى لیپیذّب فشآیٌذی اػت وِ هَجت فؼبد ٍ تغییش سًگ گَؿت هیؿَد .فؼبد
لیپیذّب ػشیؼبً پغ اص وـتبس ٌّگبهی وِ گشدؽ خَى لطغ هیؿَد ٍ هتبثَلیؼن غیشَّاصی آغبص هیؿَد،
ؿشٍع هیؿَد .اوؼیذاػیَى لیپیذّب اغلت ثَاػطِ حضَس سادیىبلّبی آصاد وبتبلیض هیؿَدّ .یذٍسوؼیذ ٍ
اوؼیذ ًیتشٍطى اص جولِ سادیىبلّبی آصاد غبلت ّؼتٌذ ٍ اغلت ثِ ػٌَاى گًَِّبی ٍاوٌؾ دٌّذُ اوؼیظًی
( ٍ )ROSگًَِّبی ٍاوٌؾ دٌّذُ ًیتشٍطًی (ً )RNSبهیذُ هیؿًَذٌّ .گبهی وِ غلظت ایي سادیىبلّبی آصاد
اص همذاس آػتبًِ ثبالتش سٍد ثشای هَلىَلّبیی ّوبًٌذ لیپیذّب ،پشٍتئیيّب ٍ  DNAهضش خَاٌّذ ثَد.
ثب ٍجَد ایي سادیىبلّبی آصاد تٌْب ػَاهلی ًیؼتٌذ وِ اوؼیذاػیَى لیپیذّب سا افضایؾ هیدٌّذ .ػَاهل دیگش
ؿبهل حضَس فلضات ٍ تشویجبتی ّوبًٌذ آّي ،هغ ،هیَگلَثیي ٍ ّوَگلَثیي ًیض دس ایي فشآیٌذ دخیلاًذ.
هحصَالت اوؼیذاػیَى هٌجش ثِ اوؼیذاػیَى ثیـتش ٍ ٍاوٌؾ سًجیشی هیؿًَذٌّ .گبهی وِ ایي فشآیٌذّبی
چشخـی ؿشٍع هیؿَدً ،شخ ٍاوٌؾ ثِ ػشػت افضایؾ هییبثذ.
چشثیّبی غیش اؿجبع خصَصبً آًْبیی وِ تؼذاد ثبالیی اص ثبًذّبی دٍگبًِ داسًذ ،ثِ هیضاى صیبدی هؼتؼذ
اوؼیذاػیَى ّؼتٌذ .فشآیٌذّبی آهبدُػبصی گَؿت ّوبًٌذ تىِ تىِ وشدى ٍ چشخ وشدى وِ دیَاسُ ػلَلی سا
تخشیت هیوٌٌذ ٍ همذاس ػطح دس هؼشض اوؼیظى سا افضایؾ هیدٌّذ ،احتوبل اوؼیذاػیَى سا افضایؾ
هیدٌّذ .افضٍدى ولشیذ ػذین دس طَل آهبدُ ػبصی گـَت ًیض هیتَاًذ ًمؾ تؼییي وٌٌذُای داؿتِ ثبؿذ.
اثزات اکسیداسیون
اوؼیذاػیَى لیپیذّب اص سٍؽّبی هختلفی ثش ویفیت گَؿت تأثیش هیگزاسد .ثِ ػٌَاى هثبل ،اوؼیذاػیَى
چشثیّب هٌجش ثِ تجضیِ اػیذّبی چشة غیش اؿجبع ثب چٌذ پیًَذ دٍگبًِ ( ٍ )PUFAsتَلیذ تشویجبت اػیذّبی
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---------------------------------------------------------چشة وَتبُ صًجیش ّوبًٌذ آلذئیذّب ،وتَىّب ،الىلّب ،اػتشّب ٍ اػیذّب هیؿَد .ایي تشویجبت ثبػث ایجبد ثَ ٍ
هضُ ًبهطجَع هیؿًَذ ،وِ ثِ ؿذت هصشف ایي هحصَالت تَػط هـتشی سا وبّؾ هیدّذ.
هؼبلِ دیگش اوؼیذاػیَى ولؼتشٍل اػت .هحصَالت حبصل اص اوؼیذاػیَى ولؼتشٍل ( )COPSثِ همبدیش
ثؼیبس اًذن دس گَؿت خبم دس صهبى ًگْذاسی آى ؿٌبػبیی ؿذُ اػت .دس ٌّگبم پخت ٍ یب پشتَتبثی ایي
همبدیش ثب افضایؾ سادیىبلّبی آصاد حبصلِ اص اوؼیذاػیَى  PUFAsافضایؾ هییبثٌذ .هحصَالت حبصل اص
اوؼیذاػیَى ولؼتشٍل هیتَاًٌذ هٌجش ثِ اثشات ثیَلَطیىی ّوبًٌذ آتشٍاػىلشٍصیغ (تصلت ؿشاییي)،
هؼوَهیت ػلَلی ،جْؾ صایی ٍ ػشطبى ؿًَذ.
افت ٍصًی گَؿت دس صهبى آغبص جوَد ًؼـی ٍ ٌّگبهی وِ هیَفیجشیلّب وَتبُ هیؿًَذ ثب افضایؾ خشٍج
تشؿحبت اص گَؿت اتفبق هیافتذ .فشآیٌذّبی اوؼبیـی هیتَاًذ تَاًبیی غـبء ثِ ػٌَاى یه ػذ ًیوِ تشاٍا سا
تحت تأ ثیش لشاس دّذ ٍ ثبػث افضایؾ تشؿحبت اص گَؿت ؿَد .ثِ ػٌَاى هثبل افت ٍصًی دس گَؿت تبصُ خَن
دس صهبى ًگْذاسی گَؿت دس یخچبل اتفبق هیافتذ ٍ هوىي اػت هٌجش ثِ افت ٍصًی حذٍد  8تب  21دسصذ
ؿَد.
سًگ ػبهلی هْن ٍ تأثیشگزاس ثش ظبّش گَؿت دس صهبى خشیذ اػت ٍ اوؼیذاػیَى لیپیذّب هیتَاًذ تأثیش هٌفی
دس ایي خصَف داؿتِ ثبؿذ .سًگ گَؿت ثؼتگی ثِ ٍضؼیت ؿیویبیی سًگذاًِّبی هبّیچِ یؼٌی هیَگلَثیي
داسد .هیَگلَثیي ّن ثِ ؿىل تشویت آٌّی اوؼیظى داس (اوؼی هیَگلَثیي-لشهض آلجبلَیی) یب ثِ ؿىل تشویت
آٌّی اوؼیذ ؿذُ هت هیَگلَثیي (سًگ لَُْای) ٍجَد داسد .دس ٌّگبى ًگْذاسی ،اوؼی هیَگلَثیي ثِ هت
هیَگلَثیي اوؼیذ هیؿَد وِ دس ًتیجِ سًگ گَؿت ثِ حبلت ًبهطلَة تغییش هیوٌذ.
ویتامیه  :Eشیمی و متابولیسم

توبهی هَجَدات صًذُ داسای هىبًیؼنّبی تَػؼِ یبفتِ ثشای هحبفظت دس ثشاثش گشٍُّبی ٍاوٌؾ دٌّذُ
ّؼتٌذ وِ ثطَس ولی ثِ ػٌَاى ػیؼتن آًتی اوؼیذاًی ؿٌبختِ هیؿَد .آًتی اوؼیذاىّب ثِ صَست ّش
هبدُای وِ آػیتّبی اوؼیذاػیًَی ثِ هَلىَلّبی ّذف سا وٌذ ،پیـگیشی ٍ یب حزف وٌٌذ تؼشیف هیؿًَذ
ٍ دس دٍ دػتِ آًضیوی ٍ غیش آًضیوی طجمِ ثٌذی هیؿًَذ.
یىی اص آًتی اوؼیذاىّبی غیش آًضیوی ٍیتبهیي  Eاػت وِ ًبهی ػوَهی ثشای ّـت تشویت هحلَل دس لیپیذ
اػت وِ دس طجیؼت یبفت هیؿَد .آلفب-تَوشٍفَل ػوَهیتشیي ٍ اص لحبظ ثیَلَطیىی فؼبلتشیي هَلىَل اص ایي
تشویجبت اػتٍ .یتبهیي

E

ثِ صَست اػتش  )all-rac alpha-tocopherol acetate( all-rac-α-tocopherolثِ

ػٌَاى هىول ثِ جیشُ حیَاًبت اضبفِ هیؿَد .هطبلؼبت اًجبم ؿذُ ثش سٍی ًمؾ ٍ احتیبجبت ٍیتبهیي E

ػوَهبً ثب هىولّبی تجبسی دس دػتشع  all-rac alpha-tocopherol acetateاًجبم هیؿَد.
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---------------------------------------------------------هؼیش هتبثَلیؼن ٍیتبهیي  Eهیتَاًذ ثِ چٌذیي هشحلِ ولیذی تمؼین ؿَد:
ٍ -2یتبهیي  Eتَػط ػلَلّبی اپیتلیبل دس سٍدُ وَچه جزة هیؿَد (ٍیتبهیي دس ویلَهیىشٍىّب لشاس
داسد).
 -1ػپغ اص طشیك لٌف ثِ وجذ هٌتمل هیؿَد.
 -3اص طشیك ػلَلّبی وجذی ٍ ثِ ٍػیلِ پشٍتئیي اًتمبل دٌّذُ آلفب-تَوشٍفَل ثِ گشدؽ ػوَهی خَى.
ًْ -4بیتبًٍ ،یتبهیي دس غـبء ٍ ػبختبسّبی صیش ػلَلی تجوغ هییبثذ ،وِ دس آًجب ًمؾ هحبفظتی خَد سا دس
ثشاثش پشاوؼیذاػیَى فؼفَلیپیذّب اػوبل هیوٌٌذ.
هحل ٍیتبهیي  Eدس غـبء ثِ آى اجبصُ هیدّذ تب ثطَس ثؼیبس وبسآهذ ثشای حفبظت اػیذّبی چشة غیش اؿجبع
ثب چٌذ پیًَذ دٍگبًِ اص پشاوؼیذاػیَى ثَػیلِ گشٍُّبی اوؼیظىداس ٍاوٌؾگشا ػول وٌذ .اگشچِ ٍیتبهیي E

دس همبدیش ثؼیبس ووتشی دس همبیؼِ ثب فؼفَلیپیذّب دس غـبء یبفت هیؿَد ،ثب ٍجَد ثؼیبس وبسآهذ هیثبؿذ
صیشا هیتَاًذ هجذداً پغ اص اوؼیذاػیَى ثِ ٍاػط ٍاوٌؾ ثب دیگش آًتی اوؼیذاىّب ّوبًٌذ ٍیتبهیي ٍ C
وبسٍتٌَئیذّب ثِ حبلت اٍل تجذیل ؿَد.
ثب ٍجَد ایي ،ثِ هٌظَس ثْیٌِ ؿذى دس جلَگیشی اص اوؼیذاػیَى لیپیذّبً ،یبص اػت وِ ٍیتبهیي  Eثِ جیشُ
ثیـتش اص همبدیش هؼوَل اضبفِ ؿَد .همبدیش هبصاد ٍیتبهیي  Eوِ ثشای همبصذ هتبثَلیىی اػتفبدُ ًویؿَد دس
غـبء ػلَلی رخیشُ خَاّذ ؿذ.
مزایای ویتامیه E
ًحَُ ػول ٍ ساًذهبى ٍیتبهیي  Eدس وبّؾ اوؼیذاػیَى دس ثؼیبسی اص هطبلؼبت اثجت ؿذُ اػتّ .وچٌیي
هطبلؼبت اثجبت وشدُ اػت وِ ٍیتبهیي  Eاًؼطبف پزیشی غـبء سا افضایؾ ٍ وبّؾ ٍصى گَؿت دس صهبى
ًگْذاسی سا وبّؾ هیدّذ .ػالٍُ ثش ایي ،همبدیش ثبالی ٍیتبهیي  Eهیتَاًذ هحصَالت ثبًَیِ اوؼذاػیَى سا
ّوبًٌذ آلذئیذّب ٍ وتَىّب تب حذٍد  55دسصذ وبّؾ دّذ.
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