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  چکیده 

ضر تأثیر بایولیز  سه با لیزین   در آزمایش حا سخ  هیدروکلراید بر عملکرد،سولفات در مقای سنجه پا ستخوانی جوجه ایمنی، فرا شتی   ايههاي خونی و ا گو
سه قرار گرفت. تعداد   سویه راس    200مورد مقای شتی  صادفی به پنج تیمار داراي     308-قطعه جوجه گو ساوي نر و ماده) در قالب طرح کامالً ت (مخلوط م

هیدروکلراید تامین لیزین-درصد لیزین مکمل جیره از ال  100) 1ر هر تکرار اختصاص داده شد. تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از:    قطعه د 8پنج تکرار و 
شاهد)،    صد لیزین مکمل جیره توسط ال   75) 2شد (جیره پایه یا  درصد لیزین   50) 3سولفات تامین شد،   درصد توسط بایولیز   25هیدروکلراید و لیزین-در

 75هیدروکلراید و لیزین-درصد لیزین مکمل جیره توسط ال 25) 4سولفات تامین شد،  درصد توسط بایولیز   50هیدروکلراید و لیزین-جیره توسط ال  مکمل
وزن روزگی، مصرف خوراك و   1-42سولفات تامین شد. طی دوره   درصد لیزین مکمل جیره توسط بایولیز   100) 5سولفات تامین شد،   درصد توسط بایولیز  

هاي تغذیه شده با  هاي گروه شاهد بیشتر بود و جوجه  سولفات نسبت به وزن بدن جوجه  درصد بایولیز  100حاوي سطح   هاي تغذیه شده با جیره بدن جوجه
آنفلوآنزا، درصد کلسیم و فسفر، بادي علیه ). تیتر آنتی> P 05/0سولفات ضریب تبدیل خوراك باالتري داشتند (  درصد بایولیز  75و  25حاوي سطوح   جیره

هاي گروه شاهد بیشتر بود  سولفات نسبت به مقادیر جوجه  درصد بایولیز  100حاوي سطح   هاي تغذیه شده با جیره طول، وزن و شاخص استخوان در جوجه  
)05/0 P <شتی از بایولیز ). به طور کلی تامین کل لیزین جیره جوجه سه با ال  هاي گو ص  زینلی-سولفات در مقای سبب افزایش خوراك م رفی، هیدروکلراید 

سخ   سنجه بهبود پا ستخوانی جوجه ایمنی و فرا شت. با وجود قیمت کمتر بایولیز    هاي ا شد ولی بر وزن بدن تاثیر ندا شتی  نجاندن آن در سولفات، گ هاي گو
 جیره منجر به کاهش نسبت درآمد به هزینه شد و از لحاظ اقتصادي به صرفه نیست.

  
  .گوشتی، رشد، منبع لیزینبادي، استخوان، جوجهآنتیي کلیدي: هاواژه

  
   1  مقدمه

 به لیزین اســیدآمینه گرفتن نظر در آل باایده آمینه اســید الگوي
 و بررسـی  همکاران و بیکر توسـط  گوشـتی  طیور در شـاخص  عنوان

 طیور براي محدودکننده آمینه اسـید  دومین ). لیزین4شـد (  پیشـنهاد 
سیدآمینه  این .باشد می ماهیچه  ساختن  کلسیم،  جذب در مهمی نقش ا

سنتز  باديآنتی و آنزیم ،هورمون و تولید  ها، تکثیرسیتوکین  دارد و در 

                                                        
  ، ایالم، ایران.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه ایالم-1
   ، ایالم، ایران.دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ایالم  -2
  ، ایالم، ایران.استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ایالم -3

 به پاســخ در ایمنی ســیســتم بهینه عملکرد ها و همچنینلنفوســیت
هاي لیزین در جیرهمنبع رایج هیدروکلراید لیزین-ال. دارد نقش عفونت

ــرکت  طیور بوده و ــولفبایولیزمنبع جدیدي با نام  ایوونیکش   70-اتس
سولفات فرم جدید و گرانوله لیزین است   ). بایولیز9( معرفی نموده است 

 ،ئونینتر ،سـیسـتین   ،که حاوي اسـیدهاي آمینه دیگر از جمله متیونین 
) 8است (  فسفر و انرژي  ،ایزولوسین، لوسین و والین   ،آرژنین ،تریپتوفان

ست بتواند نیاز به مکمل چربی  که ستخوان و   ،ممکن ا شت و ا  پودر گو
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ــبت به زمانی  ــویا را نس ره هیدروکلراید در جیلیزین-که از الکنجاله س
ــتفاده می ــود را کاهش داده و بتواند قیمت خوراك را نیز کاهش اس ش

ــده ا9دهد ( ــان داده ش ــولفات نســبت به ســت که بایولیز). نش -الس
 2ود سن و گونه حیوان، حد  هیدروکلراید با توجه به ترکیب جیره،لیزین

سـولفات  ). بایولیز8تر اسـت ( از نظر اقتصـادي به صـرفه  درصـد   15تا 
ــولفات -ال لیزین به صــورت-درصــد ال 6/54حاوي حداقل  لیزین س

که می 9(اســــت  عادل الکترولیتی را بهبو   )  ند ت د ببخشــــد و توا
فات  بایولیز  ــول ید   لیزین-البرخالف سـ یدروکلرا کاهش  میه ند از   توا

ند.  ال  ــرف خوراك جلوگیري ک ید کلر جیره را   لیزین-مصـ یدروکلرا ه
صرف خوراك می دهد و باعث کاهش افزایش می همچنین  ).8شود ( م

ا سولفات نیاز به مکمل بیکربنات سدیم براي تعادل الکترولیتی ر  بایولیز
کاهش دهد     می ند  فاده 9(توا ــت  در لیزین متیونین و مکمل  از ). اسـ

ــی هايجیره ــتفاده افزایش به منجر طیور، آزمایش  به پروتئین، از اس
سولفات، مقدار    شود که بایولیز می دفعی نیتروژن میزان کاهش همراه

نیتروژن آزاد شده به محیط براي هر کیلوگرم افزایش وزن حیوان را به 
صف می  ساند و ن صد کاهش   20تواند دفع نیتروژن را بیش از می ر در

که ال      9دهد (  ــت  ــده اسـ ــده گزارش شـ جام شـ عات ان -). در مطال
شت    هیدروکلراید و بایولیزلیزین اند هسولفات اثرات یکسانی بر عملکرد دا

که         18 و 17، 8( ند  عات دیگر، گزارش داده ا طال که برخی م حالی ) در
ریب هیدروکلراید باعث کاهش ض لیزین-السولفات درمقایسه با   بایولیز

 ).7 و 3هاي گوشتی شده است (    تبدیل خوراك و بهبود عملکرد جوجه
تأثیر ال       ــده،  جام شـ ــات ان مایشـ مامی آز ید و   لیزین-در ت یدروکلرا ه

ست اما           بایولیز شده ا سی  شه برر صیات ال صو سولفات بر عملکرد و خ
ایسـه با  ولفات درمقسـ تاکنون آزمایشـی به منظور بررسـی تأثیر بایولیز  

سنجه لیزین هیدروکلراید بر پاسخ -ال جام هاي استخوانی ان ایمنی و فرا
و همچنین با توجه به نتایج متناقض آزمایشاتی که تابحال  نشده است   

ضر تأثیر بایولیز     ست، آزمایش حا شده ا ات در سولف در این زمینه انجام 
هاي هی، فراســنجایمنپاســخ بر عملکرد،مقایســه با لیزین هیدروکلراید 

مورد مقایسه و   308-گوشتی سویه راس   هايجوجه خونی و استخوانی 
 بررسی قرار داده است.

  
  هامواد و روش

ــگاه ایالم و در        این آزمایش در مرغداري مزرعه تحقیقاتی دانشـ
سال  شد. تعداد   1396بهمن ماه  سویه    200انجام  قطعه جوجه گوشتی 

در قالب طرح کامالٌ تصادفی به (مخلوط مساوي نر و ماده)   308-راس
با پنج تکرار و    ــاص داده    8پنج تیمار  قطعه جوجه در هر تکرار اختصـ

درصد لیزین مکمل   100) 1شدند. تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از:   
درصد لیزین  75) 2هیدروکلراید (جیره پایه یا شاهد)، لیزین-جیره از ال

) 3سولفات،  درصد از بایولیز  25هیدروکلراید و لیزین-مکمل جیره از ال
صد لیزین مکمل جیره از ال  50 صد از   50هیدروکلراید و لیزین-در در

یز    ــولفــات،  بــایول یزین مکمــل جیره از ال         25) 4سـ ل ــد  -درصــ
درصد لیزین  100) 5سولفات و درصد از بایولیز 75هیدروکلراید و لیزین

بایولیز   ــد. مکمل    مکمل جیره از  تامین شـ فات  یزین ل-هاي ال ســـول
سـولفات از شـرکت ایوونیک دگوسـا به قیمت به    هیدروکلراید و بایولیز

-تومن تهیه شد. میزان لیزین قابل دسترس ال   7700و  9400ترتیب 
درصـــد بود.  60و  76ســـولفات به ترتیب لیزین هیدروکلراید و بایولیز

یه     غذ یاز ت جه براي تعیین ن هاي مختلف پرورش و  ها در دوره اي جو
نا  یا و      همچنین آ ــو له سـ جا یل ذرت، کن لیز اجزاء پروتئینی جیره از قب

ستفاده از          سا) با ا شرکت ایوونیک (دگو شگاه  سط آزمای گلوتن ذرت تو
ستگاه   شد و جیره  NIRد شی بر پایه ذرت  انجام  سویا با   -هاي آزمای

ستفاده از نرم  سی  افزار جیرها شدند (جدول   UFFDAنوی انجام و تهیه 
هاي مختلف ها در دورهجوجه يمواد مغذ هايينیازمند ینیبراي تع). 1

برآورد مواد مغــذي اجزاي جیره از راهنمــا                  يپرورش و همچنین 
ــو یغذائ  هاي ينیازمند     نیآغاز  هاي ) در دوره2014( 308-راس هی سـ

ــد (یروزگ 10-1( پا یروزگ 11-24)، رشـ )  یروزگ 25-42( یانی ) و 
 UFFDA یس نویرهیج افزارمبا استفاده از نر  یس نویرهیو جاستفاده شد   

ــد (جدول    ــرف خوراك و افزایش وزن در  ). 2انجام شـ میانگین مصـ
گیري شد و ضریب هاي مختلف پرورشی و کل دوره پرورش اندازهدوره

 طریق از زنی اروپائی بازده تولید تبدیل خوراك نیز محاسبه شد. فاکتور  
  شد: محاسبه زیر فرمول

 سن  ×تبدیل خوراك  (ضریب ×100 اروپائی= کارائی تولید شاخص 
 زنده (کیلوگرم))} وزن× (ماندگاري (%) /))فروش (روز

سـولفات  لیزین هیدروکلرید و بایولیز-ارزیابی اقتصـادي افزودن ال 
شده جیره    صورت قیمت تمام  ها به ازاء هر کیلوگرم افزایش وزن و به 

گیري از شاخص نسبت درآمد به هزینه خوراك انجام شد. پس از خون   
روزگی، نمونه خون به داخل  42جوجه از هر تکرار در سـن  قطعه سـه  
ضد انعقاد  لیترمیلی 5/0حاوي هاي لوله س آمیناتیلن دي ماده  تیک تتراا

سید  شد و گلوکز،       (EDTA) ا سرم خون منتقل  سازي  به منظور جدا
ــید و کراتینین خون     ا ب آلبومین، کلســـترول، پروتئین کل، اوریک اسـ

ــتفاده از کیت   ــرکت   اسـ نایزور    هاي شـ ــتگاه اتوآ پارس آزمون و دسـ
BT1500 سبت       شدند. گیري اندازه سیت و ن شمارش هتروفیل، لنفو

هاي خونی از طریق مشـاهده و شـمارش   هتروفیل به لنفوسـیت نمونه 
ستفاده      سکوپ نوري و با ا سا در زیر میکرو آنها بعد از رنگ آمیزي گیم

اولیه  هومورالبراي بررسی پاسخ ایمنی   از دستگاه سل کانتر انجام شد.   
هاي      یه در روز ثانو نده از هر    35و  28و  به دو پر تکرار  دوره پرورش 

درصد در عضله    5/2لیتر گلبول قرمز خون گوسفندي  میلی 5/0، میزان
سپس       شد.  روز بعد از تزریق دوم از پرندگان  7سینه هر پرنده تزریق 

مد.     مذکور خون  به عمل آ نه گیري  به میکروتیوب  نمو هاي  هاي خون 
ضد انعقاد  لیترمیلی 1/0حاوي  سی    ماده  ستیک ا  داتیلن دي آمین تترا ا

(EDTA)  .ــدند لبول بادي علیه گگیري تیتر آنتیبراي اندازه منتقل ش
ــنجش     ندي از روش رقیق ســـازي متوالی (سـ ــف قرمز خون گوسـ
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بادي علیه همچنین، تیتر آنتی ).6هماگلوتیناســـیون) اســـتفاده شـــد (
شد.   )HI(نیوکاسل با روش هماگلوتیناسیون    بیماري آنفلوآنزا و  تعیین 

ــتی با نی پاي چپ جوجهطول و عرض اســتخوان درشــت  هاي گوش
سط ترازوي         ستخوان تو ستگاه کولیس دیجیتال و وزن ا ستفاده از د ا

گیري شـــد. ماده خشـــک و خاکســـتر اســـتخوان نیز دیجیتال اندازه

 Flameگیري شـــد و کلســـیم اســـتخوان توســـط دســـتگاه  اندازه
Photometer        ستگاه اتوآنالیزور سط د ستخوان تو سفر ا  BT1500و ف

  تعیین شد.
 

 
  هاي آمینه اقالم خوراکیاسید) SID( اسید و استاندارد شده بر اساس قابلیت هضم ایلئومیپروفیل آمینو -1جدول 

Table 1- Amino acid profile and standardized ileal digestible (SID) amino acid of ingredients 
  کنجاله گلوتن ذرت   کنجاله سویا   ذرت  

 SID  کل  SID کل  SID  کل آنالیز
  )Kcal/Kانرژي قابل متابولیسم (

Metabolizable Energy (Kcal/K) 
3320.00  2297.00   

3694.00 
  پروتئین خام %

Crude protein (%) 
7.96  45.00  59.55 

 متیونین %
Methionine (%) 

0.17 0.16  0.60 0.54  1.44 1.31 

 % سیستئین
Cystine (%) 

0.18 0.16  0.66 0.52  1.03 0.84 

 متیونین + سیستئین%
Methionine + Cystine (%) 

0.35 0.33  1.27 1.07  2.48 2.16 

 % لیزین
Lysine (%)  0.24 0.22  2.77 2.47  0.87 0.70 

 % ترئونین
Threonine (%) 

0.28 0.25  1.75 1.54  1.94 1.61 

 % تریپتوفان
Tryptophan (%) 

0.06 0.05  0.60 0.54  0.29 0.19 

 آرژنین%
Arginine (%) 

0.39 0.34  3.29 3.03  1.82 1.62 

 % ایزولوسین
Isoleucine (%) 

0.27 0.26  2.07 1.80  2.39 2.13 

 % لوسین
Leucine (%) 

0.93 0.86  3.45 3.03  9.53 8.87 

 والین%
Valine (%) 

0.38 0.36  2.15 1.87  2.71 2.36 

 % هیستیدین
Histidine (%) 

0.23 0.23  1.19 1.07  1.18 1.04 

 آالنین%فنیل
Phenylalanine (%) 

0.38 0.35  2.30 2.04  3.58 3.25 

 
سخه   SASافزارنرم توسط  حاصل  هايداده و  2001) سال  1/9 (ن

ــتفاده از رویه    میانگین و گرفتند قرار آماري تجزیه مورد GLMبا اس
  با دانکن ايدامنه چند آزمون با و درصد  5 داريمعنی سطح  در تیمارها

ــه هم ــدند ( مقایس ــادفی طرح قالب در ها). داده11ش   و با کامالً تص
   شدند آنالیززیر  مدل از استفاده

          Yij= µ + Tj + εij   
شاهدات، = ijY رابطه، این در شاهدات،  میانگین= µ م اثر = iT م
 .است مشاهده هر به مربوط تصادفی خطاي اثر= ije تیمار و
  

  نتایج و بحث
شی بر عملکرد جوجه  شتی در جدول تأثیر تیمارهاي آزمای  هاي گو

ــده اســت. طی دوره   3 ــان داده ش هاي تغذیه روزگی، جوجه 1-42نش
ــده با جیره ــبت به  ش ــولفات نس ــطوح مختلف بایولیز س هاي حاوي س

شتند اما وزن بدن       جوجه شتري دا صرف خوراك بی شاهد م هاي گروه 
درصد بایولیز سولفات    100هاي تغذیه شده با جیره حاوي سطح   جوجه

 75تغذیه شده با جیره حاوي سطح    هاي گروه شاهد و نسبت به جوجه 
شتر بود (     سولفات بی صد بایولیز  ضریب  3؛ جدول P > 05/0در ). بین 

ید اروپائی جوجه       ــاخص تول ــاهد و   تبدیل خوراك و شـ هاي گروه شـ
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درصــد  100و  50هاي حاوي ســطوح هایی تغذیه شــده با جیرهجوجه
اي هداري مشـاهده نشـد در حالیکه جوجه  سـولفات تفاوت معنی بایولیز

شده با جیره  سطوح  تغذیه  صد بایولیز  75و  25هاي حاوي  سولفات  در
ــریب تبدیل خوراك باالتر و جوجه ــده با جیرهض حاوي  هاي تغذیه ش

صد بایولیز  75سطح   شتند     در شاخص تولید اروپائی کمتري دا سولفات 
)05/0 < P  ــرف خوراك جوجه 3؛ جدول ــده با    ). مصـ هاي تغذیه شـ

ي هاســولفات نســبت به جوجهمختلف بایولیزهاي حاوي ســطوح جیره
ــتر بود و با وجود قیمت کمتر بایولیز ــاهد بیش ــولفات، هگروه ش زینه س

ــده خوراك به ازاء هر کیلوگرم وزن زنده در جوجه     هاي تغذیه    تمام شـ
هاي گروه شـاهد  سـولفات نسـبت به جوجه  شـده با جیره حاوي بایولیز 

ه در دار نسبت درآمد به هزین یبیشتر بود که نهایتا منجر به کاهش معن 
ــده با بایولیزجوجه ــد ( هاي تغذیه ش ــولفات ش ). این امر P > 05/0س

سبت به  سولف تواند به دلیل میزان کمتر لیزین در ترکیب بایولیزمی ات ن
درصد لیزین) و مصرف بیشتر آن در     76به  60لیزین هیدروکلرید (-ال

  گوشتی باشد. هايجیره براي تامین لیزین مورد نیاز جوجه

  
  پایه (گرم در کیلوگرم) مواد خوراکی تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره-2جدول 

Table 2- Feed ingredient and nutrient composition of basal diet (g/kg)  
  )روزگی 25 -42( پایانی دوره

Finisher (25-42d) 
  )روزگی 11 -24( رشد دوره

Grower (11-24d)  
  )روزگی 1-10( آغازین دوره

Starter (1-10d) 
 )کیلوگرم بر(گرم  خوراکی ماده

Ingredient (g/kg) 
پروتئین) % 6/7( ذرت  537.00 624.00  697.10  

Corn (7.6 % CP) 
)پروتئین %44کنجاله سویا (  350.00  334.00  264.00  

Soybean meal (44 % CP) 
درصد پروتئین) 60گلوتن ذرت ( 66.00  0.00 0.00  

Corn gluten meal (60% CP) 
گیاهی روغن 5.00  5.00  5.00  

Vegetable oil 
کلسیم فسفاتدي  14.00  12.20  10.00  

Di-Calcium phosphate 
 صدف   

10.00 10.80 12.00 Shell 

 بیکربنات سدیم  2.00  1.30  1.50
Sodium Bicarbonate 

 نمک طعام 2.50  2.90  2.80
Salt 

2.50  2.50  2.50  
 مکمل مواد معدنی1

Mineral premix1 

2.50  2.50  2.50  
 مکمل ویتامینه1

Vitamin premix1 

متیونین-دي ال 2.60  2.40  2.10  
DL- methionine 

   لیزین هیدروکلراید-ال  2.60  1.30  1.5
L-Lysine HCL   

 سولفاتبایولیز   
0.00 0.00 0.00 Biolys Sulfate 

  ترئونین-ال  0.80  0.60  0.50
L-Threonine  

 ترکیب شیمیایی محاسبه شده   
Feed Calculated Analysis  

  (کیلوکالري/کیلوگرم) انرژي قابل متابولیسم  2960.00  3080.00  3100.00
Metabolizable Energy (kcal/kg)  

  (درصد) پروتئین خام  23.90  20.65  18.25
Crude protein (%) 

  (درصد)قابل هضم ایلئومی ترئونین  0.79 0.68 0.61
(%) 2Threonine SID  
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  2ادامه جدول 
Continuation of Table 2 

  (درصد)قابل هضم ایلئومی  متیونین 0.58 0.49 0.44
Methionine SID (%) 

  (درصد) سیستین قابل هضم ایلئومی متیونین+ 0.91 0.78 0.69
Methionine + Cystine SID (%)  

  (درصد) قابل هضم ایلئومی لیزین 1.26 1.09 0.97
Lysine SID (%)  

  (درصد) سیستین قابل هضم ایلئومی   
0.26 0.29 0.33 Cystine SID (%)  
  (درصد)تریپتوفان قابل هضم ایلئومی    

0.17 0.19 0.23 Tryptophan SID (%) 
  (درصد)آرژنین قابل هضم ایلئومی    

1.06 1.17 1.38 Arginine SID (%) 

  (درصد) کلسیم 1.05  0.90  0.90
Calcium (%)  

  (درصد) فسفر قابل دسترس  0.50  0.45  0.45
Available phosphorus (%)  

  (درصد) سدیم  0.18  0.18  0.18
Sodium (%) 

  (درصد)کلر   0.23  0.23  0.23
Chlorine (%)  

  واالن بر کیلوگرم)(میلی اکی کاتیون-تعادل آنیون 240.00 207.00 197.00
DCAB (mEq/Kg)  

  اسید لینولئیک (درصد)  1.25  1.25  1.50
Linoleic acid (%)  

  فیبر خام (درصد) 5.00  5.00 4.80
Fiber (%)  

واحد  A ،5000المللی ویتامین واحد بین 00021کرد:  نیمتأرا  جاري يمواد مغذ رهیج لوگرمیهر ک يبه ازا ههر کیلوگرم مکمل ویتامین 1
، 2B نیتامیو گرمیلیم 1B ،40 نیتامیو گرمیلیم 3K ،4 نیتامیو گرمیلیم E ،2المللی ویتامین واحد بین 3D ،121 -المللی ویتامینبین
 یاتوکس گرمیلیم 125/0 د،یکلرانیکول گرمیلیم 840 ن،یرودوکسیپ گرمیلیم 4 ن،یوتیب-D گرمیلیم 75/0 ک،یفول دیاس گرمیلیم 75/0
آهن،  گرمیلیم 80منگنز،  گرمیلیم 1000کرد:  نیمتأرا  جاري يمواد مغذ رهیج لوگرمیهر ک يبه ازا یهر کیلوگرم مکمل معدنو  نیکوئ
  سلنیوم. گرمیلیم 3/0و  دی گرمیلیم 5/0ید،  گرمیلیم 5/0مس،  گرمیلیم 8روي،  گرمیلیم 60

  قابلیت هضم استاندارد شده ایلئومی 2
1Each kg of vitamin and trace mineral premix provided: vitamin A, 12000 I.U. trans retinol; vitamin D3, 5000 I.U.; 
vitamin E 121 I.U.; vitamin K3 2 mg; vitamin B1 4 mg; vitamin B2 40 mg; folic acid 0.75 mg; vitamin B6 4 mg; vitamin 
B12 0.02 mg; D-biotin 0.75 mg; choline chloride 840 mg; ethoxyquin 0.125 mg and each kg of mineral premix provided: 
Fe 80 mg; Cu 8 mg; Mn 80 mg; Zn 60 mg; I 0.5 mg; Se 0.3 mg. 
2SID= Standardized ileal digestibility 

 
ولفات سگزارش شده است که بایولیزموافق با نتایج آزمایش حاضر، 

 ) درحالیکه1شود (می هاي گوشتیجوجهباعث افزایش مصرف خوراك 
فات و سول بایولیزگزارش شده است که   بر خالف نتایج آزمایش حاضر،  

)، 11هاي در حال رشد (خوراك خوكهیدروکلراید بر مصرف لیزین-ال
هاي گوشتی تأثیري  ) و ضریب تبدیل جوجه 18 و 17، 1افزایش وزن (

همچنین، گزارش شده است که ). 18مشابه لیزین هیدروکلرید داشتند (
ضریب تبدیل جوجه  بایولیز ش  سولفات باعث بهبود   و 3د (هاي گوشتی 

سی اثر بایولیز اي مطالعه) و 7 سه با  سول به منظور برر -لافات در مقای
ــان داد مرغ هیدروکلراید درلیزین ــد و نتایج نش هاي تخمگذار انجام ش

فات و  بایولیز که اثر   ــول ید بر عملکرد مرغ  لیزین-السـ اي ه هیدروکلرا
تأثیر تیمارهاي آزمایشــی بر مصــرف خوراك  . )9برابر بود ( تخمگذار

روکلراید هیدلیزین-البه مقدار کلر بیشتر  توانهاي گوشتی را میجوجه
سبت به بایولیز  ست      ن شده ا سبت داد و در این زمینه گزارش  سولفات ن

که مصـرف خوراك با افزایش تعادل الکترولیتی جیره و کاهش سـطح   
 ).16 و 8یابد (کلر جیره افزایش می

شتی هاي گوهاي خونی جوجهتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر متابولیت
ــده   4در جدول  ــان داده ش ــت. نش ــی بر غلظت اس تیمارهاي آزمایش
 داشــتندداري نو اســید اوریک تأثیر معنیکراتینین ، گلوکز، کلســترول
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)05/0 > P  جدول ظت کراتینین در جوجه    4؛  یه     ) اگرچه غل غذ هاي ت
صد بایولیز  50و  25هاي حاوي سطوح  شده با جیره  سبت   در سولفات ن

سولفات  درصد بایولیز  75حاوي سطح   هاي تغذیه شده با جیره به جوجه
جدول  P > 05/0باالتر بود (  جه   .)4؛  کل در جو هاي گروه  پروتئین 

درصـــد  25هاي تغذیه شـــده با جیره حاوي ســـطح شـــاهد و جوجه

 75طح حاوي س هاي تغذیه شده با جیرهسولفات نسبت به جوجهبایولیز
ــد بایولیز ــرم در جودرص ــولفات باالتر بود و آلبومین س وه هاي گرجهس
سولفات  درصد بایولیز  75هاي تغذیه شده با جیره حاوي  شاهد و جوجه 

سبت به جوجه  شده با جیره ن سطوح   هايهاي تغذیه   100و  25حاوي 
 .)4؛ جدول P > 05/0سولفات باالتر بود (درصد بایولیز

  
  هاي گوشتیعملکرد جوجه هاي آزمایشی برتأثیر جیره  -3جدول 

Table 3- The effect of experimental diets on broiler chickens’ performance 
 عملکرد
Performance  

  1هاي آزمایشیجیره
Experimental diets 

  
   C Biolys25 Biolys50 Biolys75  Biolys100 SEM2 P-Value 
  خوراك مصرفی (گرم)
Feed intake (g)         

  روزگی) 1-10دوره آغازین (
Starter (1-10 d) 

206.25b 294.07a 282.50a 300.00a 292.25a 11.73 < 0.01 
 

  روزگی) 11 -24دوره رشد (
Grower (11-24 d) 997.41 1095.53 962.00 1067.25 1001.25 37.61 0.11 

  روزگی) 25 -42دوره پایانی (
Finisher (25-42 d) 

2731.88c 3254.43a 3076.75b 3096.46 ab 3162.75ab 51.47 < 0.01 
 

روزگی) 42-1کل دوره (   
Total period (1-42 d) 3935.54c 4644.04a 4321.25b 4463.71ab 4456.25ab 66.37 < 0.01 

 

  افزایش وزن بدن (گرم)
Body weight (g)        

  روزگی) 1-10دوره آغازین (
Starter (1-10 d) 

164.69b 215.64a 217.50a 221.00a 216.75a 7.45 < 0.01 

  روزگی) 11 -24دوره رشد (
Grower (11-24 d) 590.80 608.96 606.00 616.50 607.00 25.63 0. 96 

  روزگی) 25 -42دوره پایانی (
Finisher (25-42 d) 

1377.90ab 1338.36bc 1369.50ab 1247.57c 1457.50a 31.02 < 0.01 

روزگی) 42-1کل دوره (   
Total period (1-42 d) 2133.39b 2162.96ab 2193.00ab 2085.07b 2281.25a 42.81 0.04 

  خوراك ضریب تبدیل
Feed conversion ratio 

      

  روزگی) 1-10دوره آغازین (
Starter (1-10 d) 

1.25b 1.36a 1.29ab 1.36a 1.34a 0.02 0.01 

  روزگی) 11 -24دوره رشد (
Grower (11-24 d) 1.69 1.81 1.60 1.74 1.64 0.06 0.22 

  روزگی) 25 -42دوره پایانی (
Finisher (25-42 d) 

1.98d 2.43ab 2.24bc 2.50a 2.17cd 0.06 < 0.01 

روزگی) 42-1کل دوره (   
Total period (1-42 d) 1.84b 2.15a 1.97b 2.15a 1.95b 0.04 < 0.01 

  فاکتور بازده تولید اروپائی
3EPEF  275.80a 240.04bc 265.06ab 233.28c 278.40a 9.91 0.01 

  هزینه خوراك مصرفی (تومن)
Feed cost (Toman)  

c3240 3776a 3465b 3775a 3439b 35.4 0.01 

  نسبت درآمد به هزینه
4ICFC  1.23a 1.06c 1.16b 1.05c 1.15b 0.02 0.01 

a,b 05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین < P .(   
a,b Means within same row with different superscripts differ (P < 0.05). 
1C: control, 
2SEM: Standard error of the means. 
3EPEF: European production efficiency factor. 
4IOFC= Income over feed cost.  
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  هاي گوشتیهاي خونی جوجهآزمایشی بر فراسنجههاي تأثیر جیره -4جدول 
Table 4- The effect of experimental diets on broiler chickens blood metabolites 

  1هاي آزمایشیجیره 
Experimental diets 

 

هاي خونی فراسنجه  
Blood metabolites 

C Biolys25 Biolys50 Biolys75  Biolys00 SEM2 P-Value 

  )لیترگرم بر دسیگلوکز (میلی
Glucose (mg/dl) 

229.75 272.00 251.33 251.33 243.00 16.16 0.48 

  یتر)لگرم بر دسی(میلیکلسترول 
Cholesterol (mg/dl) 

87.50 112.33 101.33 100.00 105.33 6.78 0.18 

 لیتر)گرم بر دسیاوریک اسید (میلی
Uric Acid (mg/dl)  1.52 1.80 2.13 1.70 1.83 0.17 0.24 

  ر)لیت(گرم بر دسیکل  پروتئین
Total protein (g/dl)  8.67ab 9.36a 6.52bc 4.82c 6.45bc 0.87 < 0.01 

  لیتر)گرم بر دسی(میلیکراتینین 
Creatinine(mg/dl)  

0.13bc 0.16ab 0.20ab 0.10c 0.13bc 0.01 0.01 

  تر)لیگرم بر دسی(میلی آلبومین
Albumin (mg/dl)   6.23a 4.98b 5.56ab 6.12a 5.16b 0.24 < 0.01 

a,b 05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین < P .(   
a,b Means within same row with different superscripts differ (P < 0.05). 
1C: control,  
2SEM means Standard error of the mean. 

 
ست که        شده ا ضر گزارش  سو با نتایج حا سترول  هم  ،غلظت کل

هیدروکلراید و لیزین-ال هاي تغذیه شده با  گلوکز و کراتینین در جوجه
شابه بود در حالیکه    بایولیز ضر،    سولفات م سو با نتایج آزمایش حا ناهم

سماي جوجه   غلظت  سید اوریک پال شده با ا مکمل بایولیز هاي تغذیه 
یمارهاي تسولفات باالتر از گروه تغذیه شده با لیزین هیدروکلرید بود و   

  ).3(پروتئین کل داشــتند آزمایشــی اثرات جزیی بر غلظت آلبومین و 
شی بر غلظت  علت احتمالی تأثیر  ئین کل پروتآلبومین، تیمارهاي آزمای

سرم خون جوجه  شتی را و کراتینین  سبت داد  می هاي گو توان به این ن
بایولیز   یدهاي آمینه دیگر از جمله متیونین       که  ــ ــولفات حاوي اسـ ، سـ
ستین    سین و   ، آرژنین، ترئونین، تریپتوفان، سی سین، لو والین هم  ایزولو

ست (    سفر و انرژي ا ست بایولیز  )8چنین ف تامین سولفات بر  و ممکن ا
یدهاي آمینه و         ــ یدهاي آمینه دیگر و توازن اسـ ــ  درنتیجه غلظت  اسـ

ثر هاي گوشـــتی اپروتئین کل و کراتینین ســـرم خون جوجهآلبومین، 
  داشته باشد.

ــی بر       مایشـ هاي آز مار ــلول تأثیر تی یت سـ هاي خونی، تیتر  جمع
ــفندي      آنتی ــل، آنفلوآنزا و گلبول قرمز خون گوسـ بادي علیه نیوکاسـ

ــتی در جدول جوجه ــت.    5هاي گوش ــده اس ــان داده ش تیمارهاي نش
ت، هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسی  ر درصد لنفوسیت،   آزمایشی ب 
ــفندي و ویروس نیوکاســل تیتر آنتی بادي علیه گلبول قرمز خون گوس
ــتند اثر معنی بادي علیه اما تیتر آنتی )5؛ جدول P < 05/0(داري نداش

 100حاوي ســطح  هاي تغذیه شــده با جیرهجوجهویروس آنفوالنزا در 

صد بایولیز  شاهد و جوجه سبت به جوجه سولفات ن در هاي هاي گروه 
شده با جیره  سطح   تغذیه  صد بایولیز  50حاوي  سولفات باالتر بود  در

)05/0 < P 5؛ جدول.( 
ــت که جایگزینی کامل   ــده اس ــر گزارش ش ــو با نتایج حاض همس

 76هیدروکلراید حاوي    لیزین-لیزین با ال  %54ســـولفات حاوي   بایولیز 
صد لیزین بر تیتر   سل اثر معنی آنتیدر شت ( دار نبادي علیه نیوکا ، 1دا

). در شــرایط تنش و بیماري، میزان پاســخ ایمنی مهم اســت. عدم 14
سخ ایمنی را احتماال بتوان به نبود تنش     شی بر پا تأثیر تیمارهاي آزمای

سبت داد.     ضر ن شرایط آزمایش حا ي سولفات حاو بایولیز و نرمال بودن 
سیدهاي آمینه دیگر از جمل  ستین   ، ه متیونینا ، یپتوفانترئونین، تر، سی

). 8ایزولوسین، لوسین و والین هم چنین فسفر و انرژي است (     ، آرژنین
شدن         احتماال بایولیز ساخته  شتري را براي  سیدهاي آمینه بی سولفات ا

شد و  ها قرار داده ببادي آنفلوآنزا در اختیار جوجهزنجیره پروتیئنی آنتی ا
  بادي علیه آنفلوآنزا شده باشد. باعث افزایش تیتر آنتی

خصــوصــیات اســتخوان درشــت نی تأثیر تیمارهاي آزمایشــی بر 
ــتی در جدول جوجه ــت.    6هاي گوش ــده اس ــان داده ش هاي جیرهنش

ــی بر عرض،  ــتخوان اثر معنی آزمایش ــتر اس ــک و خاکس دار ماده خش
شتند  شت    ).6؛ جدول P < 05/0( ندا ستخوان در هاي جوجهنی طول ا

ــده    یه شـ غذ ــطوح   هاي با جیره  ت ــد  100و  75، 50حاوي سـ درصـ
زن هاي گروه شاهد بیشتر بود و ونسبت به مقادیر جوجهسولفات بایولیز

سفر جوجه      سیم و ف صد کل ستخوان و در شده با جیره ا  ايههاي تغذیه 
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سطوح مختلف   سبت به جوجه سولفات  بایولیزحاوي  شاه ن د هاي گروه 
ستخوان      شاخص ا شتر بود. همچنین،  شده با  جوجهدر  بی هاي تغذیه 

نســبت به ســولفات درصــد بایولیز 100و  25حاوي ســطوح  هايجیره

 ).6؛ جدول P > 05/0هاي گروه شاهد بیشتر بود (جوجه
 

 
  هاي گوشتیایمنی جوجه هايفراسنجههاي آزمایشی بر تأثیر جیره -5جدول 

Table 5- The effect of experimental diets on broiler chicken’s immune parameters 
 

هاي ایمنیفراسنجه  
Immunity parameters 

  1هاي آزمایشیجیره
Experimental diets 

 

C Biolys25 Biolys50 Biolys75  Biolys100 SEM2 P-Value 
هاي خونیشمار سلول         

Blood cell count        
 لنفوسیت (%)
Lymphocyte (%) 69.25 61.80 63.60 64.60 66.80 2.47 0.28 

(%)هتروفیل   
Heterophil (%) 27.75 35.60 33.20 33.80 29.60 2.45 0.18 

 نسبت هتروفیل به لنفوسیت
H:L 

0.40 0.59 0.53 0.54 0.44 0.06 0.23 

Antibody titer         
 نیوکاسل 
Newcastle 

2.25 4.00 2.60 3.60 4.40 0.69 0.18 

 آنفوالنزا
Influenza 

2.75b 3.20ab 2.60b 4.40ab 4.80a 0.57 0.04 
 گلبول قرمز خون گوسفندي3
Sheep red blood cell         

 Gایمنوگلوبولین 
IgG 

3.20 3.40 3.00 3.20 3.80 0.56 0.88 

  Mایمنوگلوبولین 
IgM 

2.40 3.60 3.40 2.80 3.40 0.44 0.30 

 ایمنوگلوبولین کل 
Total Ig  

5.60 7.00 6.40 6.00 7.20 0.75 0.54 
a,b 05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین < P .(   

a,b Means within same row with different superscripts differ (P < 0.05). 
1C: Control,  
2SEM means Standard error of the mean. 
3 The data represent mean ± standard errors of log2 of the reciprocal of the last dilution exhibiting agglutination.

 
مخالف نتایج آزمایش حاضر، گزارش شده است که افزایش تعادل    

واالن بر کیلوگرم جیره بر ماده اکیمیلی 325تا  50-الکتریکی جیره از 
). در 20هاي گوشتی اثر نداشت (خشک و خاکستر استخوان ران جوجه

ستر) تحت        ستخوان (خاک ست که تراکم ا شده ا آزمایش دیگر گزارش 
ــامل مقادیر مختلف تعادل الکتریکی   ــی (که ش تأثیر تیمارهاي آزمایش

سطوح      ). همچنین 2جیره بودند) قرار نگرفت ( ست که  شده ا گزارش 
یره از                      ج تی  ی ل ترو ک ل تعــادل ا لف  ت خ  320و  280، 240، 200م

واالن بر کیلوگرم جیره، بر وزن، طول، عرض و شـــاخص اکیمیلی
) و عدم تعادل 15هاي گوشتی تأثیر نداشت (  نی جوجهاستخوان درشت  

شت        -سدیم  ستخوان در سفر ا سیم و ف ستر، کل ی در نکلر بر مقدار خاک
ــت ( بوقلمون ت  ). با اینکه تغییر تعادل الکترولیتی جیره در    12أثیر نداشـ

ی هاي گوشت آزمایشات مختلف تأثیري بر خصوصیات استخوان جوجه     

نداشت اما در آزمایش حاضر با تغییر آنیون جیره از طریق مکمل لیزین 
ــتخوان درشــت  ــیات اس ــوص ــتی بهبود یافت. نی جوجهخص هاي گوش

سفات   یک نمکمحققین با مطالعه اثرات آنیون سولفات و ف  هاي کلرید، 
اکی واالن بر   میلی    120-240و  100-240، 40-240بــه ترتیــب   

 اند که یون کلرید نسبتهاي تخمگذار گزارش کردهکیلوگرم جیره مرغ
و یون بیکربنات خون بیشتر موثر   pHبه سولفات و فسفات در کاهش   

سبت به کلر اث        ست اما ن سیدوژنیک ا سولفات نیز ا ست و  متري رات کا
تابولیکی و افزایش       19دارد ( یدوز م عث اســـ با باال بودن کلر جیره،   .(

ستخوان و درنتیجه افزایش مشکالت پا   ناحیه هایپرتروفیک غضروف ا 
ــت  ــکندروپالزي درش ــود (نی میاز جمله بروز دیس ــیدوز  )16ش و اس

ــی از جیره    ناشـ تابولیکی  پایین می     م عادل الکترولیتی  با ت ند  هاي  توا
ــم ویتامین  ــاخت مواد  Dتغییراتی در متابولیس ایجاد کند و درنتیجه س
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ستخوان را تحت تأثیر قرار دهد (  سدیم  )13معدنی ا  ).12افزایش احتمال آسیب و شکستگی استخوان را درپی دارد (کلر -و عدم تعادل 
  

  هاي گوشتی نی جوجههاي استخوان درشتهاي آزمایشی بر فراسنجهتأثیر جیره -6جدول 
Table 6- The effect of experimental diets on broiler chicken’s tibia bone parameters 

 هاي استخوانی فراسنجه
Bone parameters 

  1هاي آزمایشیجیره
Experimental diets 

 

 C Biolys25 Biolys50 Biolys75  Biolys100 SEM2 P-Value 
  متر)طول (میلی

High (mm) 
97.88b 102.70ab 103.77a 106.36a 107.42a 1.80 0.01 

  (گرم)وزن 
Weight (g) 

17.59c 20.63ab 19.66b 20.92ab 21.98a 0.53 < 0.01 

  متر)(میلیعرض 
width (mm)  10.44 11.33 11.78 11.02 11.44 0.38 0.17 

 شاخص استخوان
Bone Index  1.79c 2.01ab 1.89bc 1.96bc 2.04a 0.04 < 0.01 

  ماده خشک (%)
Dry matter (%)  46.62 48.63 45.77 47.18 47.32 1.67 0.81 

  خاکستر (%)
Ash (%)  36.43 38.60 37.60 35.40 36.20 1.35 0.50 

  کلسیم (%)
Calcium (%)  36.40b 38.78a 39.92a 39.19a 40.40a 1.14 < 0.01 

  فسفر (%)
Phosphorus (%)  18.19b 19.39a 19.95a 19.59a 20.19a 0.57 < 0.01 

a,b 05/0باشند (می دارمعنی اختالف داراي مشترك غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین < P .(   
a,b Means within same row with different superscripts differ (P < 0.05). 
1C: control,  
2SEM means Standard error of the mean. 

 
هاي تعادل الکترولیتی جیره نقش مهمی در عملکرد جوجهبنابراین 
تواند داشته باشد و براي رشد مناسب استخوان الزم است        گوشتی می 

ــتم بافر براي تعادل    ).15( ــیس ــتخوان به عنوان یک س از آنجا که اس
مل می      بدن ع عات  مای ند الکترولیتی  نابراین ج ، ک یدي   یرهب ــ  هاي اسـ

شدن کاتیون می ستخوان به    توانند باعث آزاد  سیم) از ا ها (از جمله کل
ــیم در بدن به ماتریکس مواد  pHخون جهت تنظیم  ــوند. اکثر کلس ش

شان می       ست که ن صل ا ستخوان مت ستخوان یک منبع  معدنی ا دهد ا
سیم توسط کلیه      شتر کل سب براي دفع بی ). از دست دادن  5(هاست  منا

سیم   ستخوان می  کل ساخت مواد معدنی ا د توانشود و می باعث کاهش 
ستخوان را تحت تأثیر قرار دهد (  سولفات  ). از آنجا که بایولیز2تراکم ا

لیزین به -ال %6/54فرم جدید و گرانوله لیزین است که حاوي حداقل  
لفات سو ). بنابراین جایگزینی بایولیز8لیزین سولفات است (  -صورت ال 

کاهش کلر جیره و بهبود      هلیزین-با ال  ماال از طریق  ید احت یدروکلرا
ــیدوز متابولیکی باعث ذخیره  تعادل الکترولیتی جیره و جلوگیري از اسـ

ست. بایولیز         شده ا ستخوان  سیم در ماتریکس ا سب کل ات از سولف منا

ستخوان و به       ستخوان و رشد ا ساخت مواد معدنی ا طرفی باعث بهبود 
در نتیجه شاخص استخوان و همچنین  دنبال آن افزایش وزن و طول و

ست و می        شده ا ستخوان  سفر ا سیم و ف  تواند باعث کاهشافزایش کل
نی مشکالت پا از جمله دیسکندروپالژي و شکستگی استخوان درشت      

 شود.
 

  گیري کلینتیجه
شده با جیره   ی وزن بدن جوجهبه طور کل شتی تغذیه  ي هاهاي گو

صد و  100سولفات  زیولیبا حاوي صد   100 دیدروکلرایهنیزیل-ال در در
اي هایمنی و فراسنجه تفاوتی با هم نداشتند اما خوراك مصرفی، پاسخ   

ستخوان جوجه  شده با  ا شتی تغذیه  لفات سو زیولیباجیره حاوي  هاي گو
نجاندن سولفات، گبا وجود قیمت کمتر بایولیز درصد افزایش یافت 100

ــبت درآمد به       ــد و از لحاظ  آن در جیره منجر به کاهش نسـ هزینه شـ
 اقتصادي به صرفه نیست.
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Introduction1 Commercially available feed-grade crystalline amino acids have provided an opportunity for 
nutritionists to formulate low CP cost-effective diets while maintaining optimal protein utilization by birds. Lysine is 
the first limiting amino acid in practical diets for broilers when soybean meal is not the major protein source. Lysine 
supplementation under such circumstances almost becomes unavoidable in particular when dietary CP contents are to 
be reduced and when using the concept of ideal amino acid ratio in which lysine is used as a reference amino acid. L-
Lysine HCl, which contains a minimum of 78% lysine is the dominant source of lysine for addition to poultry diets. 
L-Lysine sulfate products have minimum lysine contents of 46.8% in Biolys60 (Degussa AG, Frankfurt, Germany) 
or 51% in Lysine Plus (CJ Biotech Co. Ltd., Liaocheng, Shandong, China). A recent study reported that the bioefficacy 
of L-lysine sulfate relative to L-lysine HCl was similar when using daily gain and feed conversion of young pigs as 
the response criteria. In addition, several other swine and broiler experiments had been conducted to compare the 
bioefficacy of lysine in L-lysine sulfate and L-lysine HCl. Most of these studies used animal performance as the main 
response variable. However, very little research has been conducted to determine the effects of different lysine sources 
on plasma metabolites and bone characteristics of broiler chickens as the response variable. Therefore, the present 
study was conducted to examine the comparative effects of L-lysine sulfate and L-lysine HCl in broiler chickens using 
growth performance, blood metabolites and bone parameters as response variables. 

 
Materials and Methods In this experiment compared the effects of L-Lysine-hydrochloride (Lys) and Biolys-

Sulfate (BioLys) on broiler chickens’ performance and Immune Response. In a completely randomized design, 200 
Ross-308 broiler chickens were allocated to 5 dietary treatments with 5 replicates and 8 birds in each. Dietary 
treatments including: 1- Control  or basal diets (100% of supplemented Lys from Lys-HCl), 2- Ration 25:75 (75% of 
supplemented Lys from Lys-HCl and 25% from BioLys-Sulfate), 3- Ration 50:50 (50% of supplemented Lys from 
Lys-HCl and 50% from BioLys-Sulfate), 4- Ration 75:25 (25% of supplemented Lys from Lys-HCl and 75% from 
BioLys-Sulfate) and 5- Ration 100 (100% of supplemented Lys from BioLys-Sulfate). Feed ingredients (i.e., corn, 
corn gluten meal, and soybean meal) were analyzed for amino acid by NIRS in Evonik company representative in 
IRAN. The composition of basal diet and nutrient composition of feed ingredients. During the study, feed intake (FI) 
and body weight (BW) were determined at the end of starter, grower and finisher periods, and mortality-corrected 
FCR was calculated by accordingly. European production efficiency factor (EPEF) was calculated as: EPEF = 
[Viability (%) × BW (kg) / age (d) × FCR (kg feed/kg gain)] × 100.  
All the birds were vaccinated intramuscularly through breast muscle with killed Newcastle disease and influenza 
vaccine (Cevac: New Flu-Kem) at 7 d of age, and Newcastle disease La Sota vaccine was used in the drinking water 
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for vaccination at 14 d of age. Antibody titer against Newcastle disease, avian influenza and sheep red blood cell were 
detected. At the end of the experiment (42 d of age), 2 blood samples from the wing vein of 2 birds (almost near to 
mean body weight of each pen) were collected and blood metabolites like serum glucose, triacylglycerol, total 
cholesterol, albumin, uric acid and creatinine were detected. The other blood sample was used to detecting heterophil 
and lymphocyte percentages and heterophil to lymphocyte ratio accordingly. Finally 1 broiler from each replicate 
were selected and slathered, then tibia bone parameters like height, width, diameter, Ca and P percentage were 
detected.   

Results and Discussion The results showed that from 1-42 d, broiler chickens fed the 100-diet had higher feed 
intake and body weight gain as compared to control group (P < 0.05). Dietary treatments had no effects on serum 
cholesterol, glucose and uric acid concentrations, spleen and thymus relative weight, heterophil and lymphocyte 
percentages and heterophil to lymphocyte ratio (H:L), antibody titter against SRBC and New-Castle diseases, tibia 
bone diameter and width, dry matter and ash percentages (P > 0.05). As compared to control group, broiler chickens 
fed diet containing 100% BioLys had higher serum total protein concentration, antibody titter against avian influenza 
and bone Ca and P percentages, tibia bone length, width and index (P < 0.05). 

 
Conclusion In conclusion, inclusion of BioLys-Sulfate rather than L-Lysine-HCl to broiler chickens diet, 

increased broiler chickens feed intake and improved immune response and bone parameters but had no effect on 
broiler chickens body weight. In spite of cheaper cost of BioLys-Sulfate, its inclusion in broiler chickens diet 
decreased income over feed cost ratio and its use is not economically advisable. 

 
Key words: Antibody, Bone, Broiler Chicken, Growth, Lysine source. 

 


