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 رفع مسئولیت 

 بـا هـدف ایـهپ اطالعـاتگردآوری شده تا  موجودبراساس دانش این کتابچه 

ام در اختیــار تمــرا  در تغذیــه حیوانــاتهــا ویتــامیناز درک بهتــر اســتفاده 

یچ استفاده از هعواقب  یتمسئول FEFANAبا این حال دهد. مندان قرار عالقه

ر دیک از اطالعات موجود در این کتابچه توسط عموم مـردم یـا افـراد فعـال 

 . داشترا برعهده نخواهد  دام و خوراک ی انسانزنجیره غذا

خاص مصرف، به مستندات فنـی و لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر از موارد 

 هر محصول مراجعه فرمایید.شات ایمنی ارائه شده توسط تولیدکنندگان گزار
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۷ 

 گفتارپیش

FEFANA هـاهای آنانجمن اروپایی اقالم ویژه تشکیل دهنده خوراک و مخلوط 

عاالن فکشور اروپایی، نماینده و رابط  28شرکت عضو از  100با بیش از  که است

های هخوراک از جمله: تولیدکنندگان مواد ویـژه خـوراکی، کارخانـتولید زنجیره 

 .باشدمیها، مصرف کنندگان، حمل و نقل و توزیع مکمل گانتولیدکنند

 FEFANA   نـه درخـدمت منـافع اتاکنون وفادار 1963از زمان تاسیس در سال

 المللی وبین ،ای همیار برای مقامات ملی بوده و به عنوان نماینده مربوطهصنعت 

 شود. خوراک و غذا شناخته می ه تولیدهای همکار در زنجیرسازمان

نـات ضروری در تغذیه حیوا مواد مغذی ،هاهای آنمواد اولیه تخصصی و مخلوط

بوده و با تضمین کیفیت و تعـادل مـواد مغـذی خـوراک در سـالمت و آسـایش 

نی که دو کنار کیفیت و ایمنمایند. این سازمان در حیوانات نقشی حیاتی ایفا می

ه و این بنای اصلی این سازمان هستند، به نوآوری و پایداری نیز توجه داشتسنگ

    مـوثرفعالیـت اقتصـادی خـود را مـوثر در آینـده های کلیدی و اصلی دو ویژگی

 داند.می

ای های از اعضاء و نمایندگی رهبران اکثر مشاغل و شرکتداشتن طیف گسترده

صر به است از دانش استثنایی و منحسازمان را قادر نموده این سط، کوچک و متو

و ترکیبــی از دانــش تخصصــی محصــول، فــرد اعضــای خــود اســتفاده نمــوده 

 علم را در دست داشته باشد.  به همراهکارآزمودگی عملی و تجاری 

بـر  ها بوده و مـروریبر روی ویتامین FEFANAاین کتابچه نتیجه فعالیت گروه 

 . باشدمی ها در تغذیه حیواناتکاربرد ویتامین مواردبه روز دانش 

کیـک ها به صـورت تفنیاز است پیش از پرداختن به جزئیات هر یک از  ویتامین

ابطـه بـا ها به عنوان یـک مـاده اولیـه، اطالعـاتی در رشده و نحوه استفاده از آن

ده ات برای ماکه این اطالعشود  بیانمشخصات فیزیکی و شیمیایی هر ویتامین 

 ارائه گردیده است. در بازار و محصوالت تجاری موجود هموثر
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 بهاونددارو پیشگفتار

، نیـاز تغذیه دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگیصنعت با پیشرفت روزافزون 

 هــا وبــه منــابع علمــی و کــاربردی بــرای اســتفاده بهینــه از انــوا  افزودنــی

شـود. حیوانات بیش از پیش احساس میهای رایج در صنعت تغذیه ریزمغذی

-سازی جزو حساسهای مکملها و واحدهای مختلف، کارخانهدر میان بخش

-های فعال در صنعت تغذیـه حیوانـات محسـوب مـیترین بخشترین و مهم

 شوند. 

ه کـهای مـورد نیـاز حیوانـات هسـتند ترین ریزمغذیها یکی از مهمویتامین

ل جزئـی شوند، اما کمبود یا اختاله استفاده میگرچه به مقدار اندکی در جیر

 رانجذب و قابلیت استفاده از این مواد منجر به وقو  خسارات جبـ ،در هضم

ــرور  ــادی پ ــت اقتص ــذیری در فعالی ــا ناپ ــور و متعاقب ــدگان دام و طی دهن

 تولیدکنندگان خوراک و مکمل خواهد شد. 

و  FEFANAمجموعـه  حاصل تـال  "ها در تغذیه حیواناتویتامین"کتابچه 

ها و سایر های مطرح دنیا در تولید و عرضه ویتامینهمکاری بزرگترین شرکت

( بوده  ADISSEO ،ORFA ،DSMهای خوراک دام و طیور )همچون افرزودنی

ها، آوری و ارائه اطالعات علمی و کاربردی در رابطه با ویژگیو هدف آن جمع

و همچنـین اطالعـات مربـوط بـه  اثرات مثبت، عالئم کمبود، مسائل ایمنـی

هــای اسـتفاده از انــوا  اشـکال تجـاری رایــج، مقـادیر اســتفاده و محـدودیت

 هـا و شـبهسـاز ویتـامینهای محلول در آب، محلول در چربی، پیشویتامین

بزیـان و حیوانـات خـانگی آهـای مختلـف دام، طیـور، هـا در دسـتهویتامین
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د تحقیق و توسعه شرکت بهاونددارو باشد. این کتابچه توسط همکاران واحمی

ترجمه شده و در اختیار عالقمندان، دانشجویان، متخصصان تغذیه و همکاران 

 سازی حیوانات قرار خواهد گرفت.فعال در صنعت خوراک و مکمل

ن( به در نهایت صمیمانه از دکتر کامران رضایزدی )هیئت علمی دانشگاه تهرا

ه در ترجمه و ویرایش علمی آن صـمیماندلیل معرفی این کتابچه و همکاری 

 متشکریم. 

دارو امید است انتشار کتابچه حاضر و ادامه این مسیر توسط مجموعـه بهاونـد

 باعث ارتقاء سطح علمی صنعت تغذیه دام و طیور کشور گردد. 

 

 دکتر کورش کاظم زاده

 مدیره شرکت بهاونددارو تأرئیس هی   

 دام و طیور  و درمانی غذاییهای تولیدکننده مکمل       
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 مقدمه 

  تاریخچه
ها ینعملکرد ویتامنحوه ای در اوایل قرن بیستم میالدی طی آزمایشات تغذیه

 آزمایشـگاهی تغذیـههای صـحرایی و مو  که مطالعات نشان دادآشکار شد. 

واد مـهـا و هـا، چربـی، پـروتئینهااترهایی متشکل از کربوهیدشده با جیره

شـدند. در مـدت زمـان کوتـاهی تلـف مـی ،بودندها فاقد ویتامین کهمعدنی 

هـا مـو افـزایش طـول عمـر منجر بـه  هااین جیرهافزودن مقداری شیر به 

ا محققان نتیجه گرفتند شیر حاوی موادی فعال و ضروری است که تـگردید. 

  بود.پیش از این ناشناخته 

ایـن این اتفاق دخیل هسـتند. حداقل دو ماده در خیلی زود مشخص شد که 

 بودنـد. Bو عامـل محلـول در آب  Aعامـل محلـول در چربـی  عوامل شـامل

، دریافتند که Bهنگام تال  برای جداسازی عامل  1912دانشمندان در سال 

است و  ساختار آمینیاین ترکیب حاوی نیتروژن بوده و از نظر شیمیایی یک 

بـه معنـی  Vita)برگرفته از کلمـه التـین  "Vitamin"به همین سبب آن را 

ترکیبات آلی زندگی و حیات( نامیدند. این نام به سرعت برای گروه بزرگی از 

شـد ایـن ترکیبـات  مشـخصها ضروری مورد استفاده قرار گرفت، اگرچه بعد

خصوصـیات یـک آمـین را ندارنـد. همـواره همیشه حاوی نیتـروژن نبـوده و 

 دهد:ها را نشان میبرخی اطالعات تاریخی مرتبط با ویتامین 1جدول 
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 هاویتامین تولیداولین  زمان ساختار وتاریخ کشف، تشریح  -1جدول 

-ویتامین، پیش

ساز ویتامین و 

 ویتامینشبه

 کشفتاریخ 
تشریح 

 شیمیاییساختار

 اولین تولیدزمان 

 صنعتی

 1912 - در آب چغندر 1861 بتائین

 1943 1942 در کبد 1931 بیوتین

 1970 1927 در عصاره گوشت 1905 کارنیتین -ال 

 1950 1930 در روغن نخل  1831 کاروتن - بتا

 1866 1864 در صفرای خوک 1849 کولین کلراید

 1946 1946 درکبد 1941 اسید فولیک

 1915 - 1849 اینوزیتول

 1894 1873 1867 نیاسین

 -Dاسید 

 نتوتنیکپ
 1940 1940 در کبد 1931

 - - در صفرای گاو نر 1827 تائورین

 Aویتامین 
در روغن کبد  1909

 ماهی
1930 1947 

 1936 1936 در سبوس برنج 1B 1897ویتامین 

 1935 1935 مرغدر تخم 2B 1920ویتامین 

 1939 1938 در سبوس برنج 6B 1934ویتامین 

 1972 1955 در کبد 12B 1926ویتامین 

 1933 1933 در آب لیمو C 1912ویتامین 

در روغن کبد  D 1918ویتامین 

 ماهی
1936 1959 

در روغن جوانه  E 1922ویتامین 

 گندم
1938 1938 

 1939 - در یونجه 3K 1929ویتامین 
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 ویتامین چیست ؟

انـات های طبیعـی متـابولیکی حیوها موادی آلی هستند که برای فرآیندویتامین

بنـدی بقهطها مغذیبوده و در دسته ریز کمها بسیار اند. نیاز به ویتامینضروری

وده بحیاتی بدن ها برای حفظ سالمتی و عملکرد شوند. با این حال وجود آنمی

نند به تواهای غذایی تامین شوند. همچنین میو بایستی به عنوان بخشی از جیره

( مصـرف شـده و Pro-vitaminsهـا یـا پروویتـامین )ساز ویتامینصورت پیش

 هـای مربوطـه تبـدیلتـامینهای داخل بدن حیوان بـه ویتوسط میکروارگانیسم

یسـتند. نهـا خود قادر به تولید ویتامینبه خودی حیوانات موارددر بیشتر شوند. 

و  کمبود یا فقدان یک یا چند ویتامین منجـر بـه اخـتالالت متـابولیکی متعـدد

و  هـامتعاقب آن کاهش عملکرد، تاخیر در رشد، مشکالت باروری، بروز بیمـاری

دارای  هاایش مصرف برخی از ویتامینعالوه بر این، افزاحتماال مرگ خواهد شد. 

 تاثیرات مثبتی بر سالمتی حیوانات است. 

تـا در آزمایشـات حیـوانی  کردنـدتـال  شناسان ، دامپزشکان و زیستپزشکان

تشریح  ها را کشف کنند، در حالی که شیمیدانان بر رویبسیاری از این ویتامین

لیـد اولین قدم بـه سـمت تو موضو  و این کردندمطالعه ها آنشیمیایی ساختار 

 .بودها مصنوعی ویتامین

 ها:بندی ویتامینطبقه

د عوامـل تر حیوانی به سرعت توانستنتر و دقیقمحققان با انجام آزمایشات کامل

ده و های بیشتری تقسیم کررا به زیرواحد Bو محلول در آب  Aمحلول در چربی 

 هایتامیننامگذاری نمودند. از آن پس و ی انگلیسیالفباها را به ترتیب حروف آن

آب  ( و محلول درKو  A ،D ،Eهای به دو گروه محلول در چربی )شامل ویتامین

 ( تقسیم شدند. Cو ویتامین  Bگروه های )شامل ویتامین

های محلول در چربـی ویتامینهای متفاوتی هستند. این دو گروه دارای عملکرد
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. در حـالی دارنـدهای بافتی فعالیت ر توسعه و محافظت از ساختاربه طور ویژه د

های محلول در آب عمدتا دارای نقش کاتالیزوری بوده یا بـه صـورت ویتامین که

آورند. های سوخت و ساز مواد فراهم میکوآنزیمی سازوکاری برای کنترل فرآیند

عملکـرد مطلـوب هـا بـرای الزم به یادآوری است تنها مقادیر بسیار کم ویتامین

 کافی خواهد بود.   هاآن

 هـای مـورد اسـتفاده درهای اصـلی ویتـامینبندی و عملکردطبقه 2جدول در 

 تغذیه حیوانات ذکر شده است.

 های محلول در چربی: ویتامین

ستند. های محلول در چربی همتعلق به گروه ویتامین Kو  A ،D ،Eهای ویتامین

جیره علت آن زن بوده و های محلول در چربیاصلی ویتامینشاخصه  ،آبگریز بودن

ز کـربن، اها تنها متشکل این ویتامین .استها آن جانبی بلند موجود در مولکول

ــه عوامــل تاثیرگــذار خــارجی همچــون  ــوده و اغلــب ب اکســیژن و هیــدروژن ب

 هـا حسـاسهای فلزی و برخی آنـزیماکسیداسیون، حرارت، اشعه فرابنفش، یون

 هستند. 

ری کاوها مـرتبط بـوده و بـا سـازهای محلول در چربی در بدن با چربیویتامین

ه شوند. به همـین دلیـل متعـادل بـودن جیـرها جذب میمشابه، همراه با چربی

، از Dو  Aهـای های محلول در چربی ، بخصوص ویتـامینغذایی از نظر ویتامین

و سن،  دات زنده قادر است بسته به گونهاهمیت باالیی برخوردار است. بدن موجو

نـد. کهای محلول در چربی را درون خود ذخیـره مقادیر قابل توجهی از ویتامین

نی های چربی و عضـالهای داخلی همچون کبد، کلیه، مغز و همچنین بافتاندام

رکیبـات باشند. معموال فرآیند دفـع ایـن تها میمراکز اصلی ذخیره این ویتامین

( Metabolic Transformationاز وقو  یک تغییر شکل متابولیکی )تنها پس 

 قابل انجام است. 

به صورت مکمـل بـه خـوراک افـزوده شـده و  Kو  A ،D ،Eهای معموال ویتامین
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 از جیره پایه پاسخگوی نیاز حیوانات نخواهد بود. مقادیر تامین شده

 های محلول در آب:ویتامین

ولیک، وتین، اسید ف، بی1B ،2B  ،6B ،12Bشامل  Bهای گروه و ویتامین Cویتامین 

ه هـای محلـول در آب بـوده و عمـدتا بـویتامینجزو نتوتنیک نیاسین و اسید پ

 نماینـد. تـامینهای متـابولیکی خـاص فعالیـت مـیصورت کوآنزیمی با عملکرد

روز بـهـای مربوطـه و منجر به کاهش عملکرد آنزیم Bهای گروه ناکافی ویتامین

نـد توانمـی Bهـای گـروه به طور کلی ویتـامیناختالالت متابولیکی خواهد شد. 

ــم ــط میکروارگانیس ــای توس ــوار ه ــتگاه گ ــود در دس ــوند. در  موج ــد ش تولی

ولیـد تهای سـالم دام شکمبهها در نشخوارکنندگان مقدار زیادی از این ویتامین

در  رطیـودر  Bهـای گـروه ایی ویتامینگردد. در حالی که عمده تولید باکتریمی

 روده بزرگ صورت گرفته و به همین سبب جذب محدودی دارند. 

 : سازهای ویتامینها و پیشویتامینشبه

ای کـارنیتین را در دسـته -Lتوان ترکیبـاتی همچـون بتـائین، اینوزیتـول و می

ی کـه فعالیـت ترکیباتها تمام ویتامین. شبهها قرار دادویتامینشبهبنام  جداگانه

 ها قـادرنویتامیگردند. شبهها داشته باشند را شامل میزیستی مشابه با ویتامین

ننـده کبه ساخته شدن در بدن هستند اما الزاما همیشه میزان این تولید برطرف 

ا ایی تنهـنیاز حیوانات نخواهد بود. با این حال افزودن این ترکیبات به جیره غـذ

 الزامی است.  حیوانی ای خاصهبرای برخی گونه

بدن  توانند در داخلوجود دارند که می تحت عنوان پروویتامین همچنین موادی

ویتامینی  ها به خودی خود دارای فعالیتسازها تبدیل شوند. این پیشبه ویتامین

هـا مینپروویتاکمی بوده و حتی اغلب فاقد فعالیت ویتامینی هستند. با این حال 

نـوان فرآیند متابولیکی به فرم فعال ویتامینی تبدیل خواهند شد. بـه عطی یک 

 .باشدمی Aساز ویتامین کاروتن پیش -مثال بتا
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در  های مورد استفادههای اصلی ویتامینبندی و عملکردطبقه -2جدول 

  تغذیه حیوانات

 عملکرد اصلی ویتامین

  های محلول در چربیویتامین

 های جدیدتکثیر بافت Aویتامین 

 تنظیم سوخت و ساز کلسیم و فسفر Dویتامین 

 ایمنی بدن سیستمکننده تقویتاکسیدان و آنتی Eویتامین 

 انعقاد خون Kویتامین 

  های محلول در آبویتامین

 های چرب و انرژی سوخت و ساز اسید بیوتین

 های نوکلئیکهای آمینه و اسیدسوخت و ساز اسید اسید فولیک

 سوخت و ساز انرژی  نیاسین

 سوخت و ساز چربی و تبدیل انرژی نتوتنیکپ -Dاسید 

 هاسوخت و ساز کربوهیدرات 1Bویتامین 

 سوخت و ساز انرژی 2Bویتامین 

 های آمینه سوخت و ساز اسید 6Bویتامین 

 سازیها و خون( پروتئینTurnover) و بازتولید تجزیه 12Bویتامین 

 کننده سیستم ایمنی بدنتقویتاکسیدان و آنتی Cویتامین 

  هاویتامینشبه

 محافظت در برابر تنش اسمزی بتائین

 سوخت و ساز چربی و انرژی  کارنیتین -ال

 عصبی امواجسوخت و ساز چربی و انتقال  کولین کلراید

 هاساخت فسفولیپید اینوزیتول

 تنظیم فشار اسمزی و حفظ ثبات غشاء تائورین

  ساز ویتامینپیش

 Aساز ویتامین پیش کاروتن -بتا
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 :هانگارهتک

 ئـه شـده اسـت کـه هـر کـدام حـاویاار هایینگاره تکاز این قسمت به بعد 

سـتفاده های مورد اای از اطالعات مهم و کاربردی در رابطه با ویتامینچکیده

 در تغذیه حیوانات هستند.

ر دموجـود اصـلی و محصـوالت تجـاری  هماده موثر از نگاره اطالعاتی هر تک

 دهد.در اختیار خوانندگان قرار می بازار را

 ها به شرح زیر است:ساختار تک نگاره

 :هاطالعات مربوط به ماده موثر

 مقدمه 

 شیمیایی فرمول 

 بندیطبقه 

 مولکولی وزن 

 (1المللیبینشناسه شیمیایی ) اسامی رایج و یا  جایگزین هاینام 

 (2شماره شناسایی یکتا )شماره رجیستری 

 اصلی طبیعی منابع  

 زیستی عملکرد  

 حیوان بر مفید تاثیرات 

 کمبود عالئم  

 باال مقادیر تحمل آستانه  

                                                            
1 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 
2 CAS Registry Number 
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  آزمایشگاه مرجع ) در صورت موجود بودن رو   سنجش هایرو

 و در غیر اینصورت رو  پیشنهادی حال حاضر( اتحادیه اروپا

 ها )در صورت شناخته شدن(آنتاگونیست 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری:

 تجاری اشکال  

 ظاهری مشخصات  

 محیطی: شرایط در پایداری 

 هامکملدر خوراک و  -

تر بندی کارخانه )توجه: لطفا جهت کسب اطالعات بیشدر بسته -

 های سازنده مراجعه فرمایید(.به برگه اطالعات کارخانه

 با سطوح توصیه شده برای استفاده درعالوه بر این، در بخش آخر جداولی در رابطه 

 های ویتامینی ارائه شده است. مکمل
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    BETAINE                                                     بتائین      

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
 متیلی مشتق شده از اسیدآمینه گالیسین بوده و به طورتری بتائین مقدمه

رار ق، نشخوارکنندگان و آبزیان مورد استفاده طیورای در خوراک گسترده

 گیرد.می

 2NO11H5C فرمول شیمیایی

 شبه ویتامین محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 15/117 وزن مولکولی

 (TMGگالیسین )متیلیتر های جایگزیننام

 گالیسین بتائین

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

2-trimethylammonioethanoate (بتائین انهیدراز) 

2-(trimethylazaniumyl)acetate hydrochloride ( هیدروکلراید بتائین ) 

شناسایی شماره 

 یکتا

 )بتائین انهیدراز( 107-43-7

 )بتائین هیدروکلراید( 590-46-5

 هیدرات()بتائین مونو 590-47-6

منابع طبیعی 

 اصلی 

جود وها ی گیاهان گلدار و جلبکبتائین به صورت گسترده در هر دو دسته

یتامین بتائین است. همچنین این شبه واز منابع غنی  جزودارد. چغندرقند 

 شود.های جانوری تولید میبرخی گونه بدن در

ل و فرآیند انتقال گروه متیبتائین به عنوان یک اهدا کننده متیل در  عملکرد زیستی 

 تواند برهمچنین به عنوان یک  اسمولیت عمل نموده و فعالیت آن می

 خصوصیات الشه تاثیرگذار باشد.

 تنش تنظیم اسمزی: بتائین به عنوان یک اسمولیت آلی از سلول در برابر

 نماید.اسمزی، خشکی، پرنمکی و دمای باال محافظت می

 و نی متابولیکی همچون فرآیند ساخت کراتیهامتیل: واکنش دهنده گروه

از  های آزاد متیل خواهد شد. سوخت و سکارنیتین منجر به تولید گروه

رم ز سندهای متیل تولید شده از عوامل مهم در پیشگیری از برومناسب گروه

 باشد. کبد چرب می

در  لین راتواند نیاز متیونین و کومتیل، می دهندگیبتائین به دلیل خاصیت 

 جیره کاهش دهد.  
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تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 گیردیار مبتائین برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت الشه مورد استفاده قر

  لخم و کاهش درصد چربی الشه(. گوشت)افزایش درصد 

یزان مهای آمینه به معموال در صورت وجود کولین، متیونین و سایر اسید عالئم کمبود 

 عالئم کمبود مشاهده نخواهد شد.  ،کافی در جیره

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

افت ات یشواهدی مبنی بر تاثیر منفی مقادیر باالی استفاده در جیره حیوان

 نشده است.  

های روش

 سنجش 

 ,CRL/100190، (2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا )

CRL/100036,CRL/100165 
 های خوراکی:در افزودنی

 USP 31جهت سنجش بتائین هیدروکلراید؛ منبع   HPLC-RIتیتراسیون یا

HPLC-RI  جهت سنجش بتائین انهیدراز 

 ، خوراک و آب:در مکمل

HPLC-RI جهت سنجش بتائین انهیدراز و بتائین هیدروکلراید 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری

 گیاهی:بتائین انهیدراز استخراج شده از منابع  اشکال تجاری 

  درصد بتائین 97-91شکل پودری: حاوی 

  درصد بتائین 47و  38شکل مایع: حاوی 

 منابع شیمیایی و مصنوعی بتائین:

 صددر 98ید ادرصد و بتائین هیدروکلر 93ید ابتائین هیدروکلر 

  درصد 91بتائین مونوهیدرات 

  درصد 96بتائین انهیدارت 

 ایوهقه رنگ تا قهوه ای یا مایعزرد کمپودری کریستالی به رنگ سفید،  مشخصات ظاهری 

 رنگ

پایداری در شرایط 

 محیطی 

و بیش از  سال برای شکل مایع 2ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته

 سال برای شکل پودری  3
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                                                                     BIOTINبیوتین

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
های مینبوده و بنابراین در دسته ویتا Bهای گروه ویتامین جزوبیوتین  مقدمه

کل شود. این ماده مغذی در گیاهان به شبندی میمحلول در آب طبقه

ین های جانوری به صورت وصل شده به بخش آزاد لیزآزاد و در اندام

وده و از بمرکز نامتقارن  3شود. بیوتین دارای یافت میمتصل به پروتئین 

 D(+)- biotin ,(3aS, 4S, 6aR)ن، تنها ایزومر فضایی ممکن برای آ 8

 به عنوان یک ویتامین دارای فعالیت زیستی است.

 S3O2N16H10C فرمول شیمیایی

 محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 31/244 وزن مولکولی

 7Bویتامین  های جایگزیننام

 Rکوآنزیم 

 Hویتامین 

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-
d]imidazol-4-yl] pentanoic acid 

شماره شناسایی 

 یکتا

58-85-5 

فت بیوتین در بسیاری از مواد خوراکی با منشاء گیاهی و حیوانی یا منابع طبیعی اصلی 

 ا و جوهای روغنی، زرده تخم مرغ، سویآبجو، کنجاله دانهشود. مخمر می

 باشند.دوسر پولکی شده از منابع غنی بیوتین می

ها زاز کربوکسیال بسیاریوجود بیوتین به عنوان یک کوفاکتور برای   عملکرد زیستی 

ی بولیکمتاسته به بیوتین در برخی فرآیندهای های وابضروری است. آنزیم

مانند ساخت اسیدهای چرب، گلوکونئوژنز، سوخت و ساز پروپیونیک 

)از طریق ساخت پورین(  RNAو  DNAاسید، تجزیه لوسین و ساخت 

 نمایند.نقشی حیاتی را ایفا می

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

ایمنی، بهبود وضعیت بافت و چربی در  عملکرد سیستمبهبود سبب 

 هبهین سازی حیوان برای آبستنی، حفظ یکپارچگی وتولیدات دامی، آماده

 گردد.می های تولیدمثلیسازی عملکرد اندام
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 .گرددبا توجه به شدت و مدت کمبود عالئم مختلفی مشاهده می عالئم کمبود 

 تاخیر در رشد، اختالالت باروری: کمبودمشترک  عالئم

منقار، پاها و انگشتان،  وجود التهاب درپردرآوری ضعیف، طیور: در  عالئم

 Fatty Liver and Kidneyسندرم کبد و کلیه چرب )بروز 

Syndrom= FLKS)  

ر دشکنندگی شاخ، ایجاد ترک و شکاف  گاو، گوسفند و اسب:در  عالئم

 سم

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

یره جدر بیوتین شواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر زیاد 

 حیوانات یافت نشده است.  

 CRL/100012(، 2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

 های خوراکی:در افزودنی

 شناسایی چرخش نوری:سنجش تیتراسیون پتانسیومتریک و 

PhEur 6th ed. method 01/2008:1073 
 ها و خوراک:مکمل سازی،آمادهدر 

RP-HPLC-MS/MS 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری

 بیوتین خالص اشکال تجاری 

 درصد 1بیوتین 

 درصد 2بیوتین 

 درصد 10بیوتین 

    سفید. مایل بهسفید یا  یپودر مشخصات ظاهری 

ای برای محصوالت دار خشک شده به رو  افشانهپودرهای روکش 

 شدنی در آب.  پخش

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 ماه  6ها: حداقل مکملپایداری در خوراک و 

 سال  2ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۲۲ 

  L-CARNITINE                             کارنیتین       -ال

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
افت های حیوانی یسلولویتامینی است که در تمام کارنیتین شبه -ال مقدمه

ن نیز آیافت شده و نام  بافت عضالنیدر  1905شود. این ماده در سال می
باشد. اهمیت به معنای گوشت می Carnisبرگرفته از عبارت التین 

روری کارنیتین با کشف آن به عنوان یک عامل رشد ض -الفعالیت زیستی 
یاز طی مطالعات مرتبط با تعیین ن های خاکیکرمدر فرآیند دگردیسی 

 ها مشخص گردید.ویتامین
 3NO15H7C فرمول شیمیایی

 شبه ویتامین محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 20/161 وزن مولکولی

 BTویتامین  های جایگزیننام
 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

γ-trimethylamino-β-hydroxybutyrate,  
1-Propanaminium, 3-carboxy- 
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R) 

شماره شناسایی 
 یکتا

541-15-1 

به  متصل در داخل بدن، از اسیدهای آمینه متیونین و لیزینکارنیتین  -ال منابع طبیعی اصلی 
ن در همچنین مقادیر متفاوتی از  آ شده وهای پروتئینی ساخته پپتید

ز نی اغشاء حیوانی نشود. مواد خوراکی با ممواد خوراکی مختلف یافت می
 .وند محسوب می شکارنیتین بوده و مواد گیاهی منابع فقیری از آن  -ال

م در گرمیلی 150تا  80به عنوان مثال پودر گوشت و پودر ماهی دارای 
یلوگرم کگرم در هر میلی 15و غالت حاوی  ، اما کنجاله سویا هر کیلوگرم

یعی ویتامین به صورت طباین شبه D ایزومر. باشندمیکارنیتین  -ال
 شود. وجود نداشته و از طریق شیمیایی ساخته می

ل کارنیتین با فعالیت به عنوان کوفاکتوری ضروری برای انتقا -ال عملکرد زیستی 
ای هجهت تولید مولکولب بلند زنجیر به داخل میتوکندری اسیدهای چر

ATP ده . این مانماید ، نقش مهمی را در سوخت و ساز انرژی ایفا می
 ها مشارکت دارد. ها و کربوهیدراتهمچنین در سوخت و ساز چربی

تاثیرات مفید بر 
 حیوان

 وزای پرور  دام همچون آبستنی تضمین تامین انرژی در مراحل تنش
 شیردهی

 های رشد و پایانیبهبود عملکرد رشد بخصوص در دوره
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 ای و ورزشیبهبود عملکرد در حیوانات مسابقه
 کمک به حفظ سالمت عمومی و آسایش دام

و درد تجمع چربی در بافت عضالنی، ضعف : کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 
 عضالنی، خستگی سریع به خصوص در ماهیچه قلب و درد عضالنی

مرغ و جوجه  خوراک، کاهش تولید تخم بازدهکاهش طیور:عالئم در 
 درآوری، افزایش احتمال ابتال به سندرم کبد چرب

 ریافزایش احتمال کتوز، اختالل در بارونشخوارکنندگان: عالئم در 
  ثلیمافزایش ذخیره چربی، اختالالت تولید حیوانات خانگی: عالئم در 
ها یخوراک، کاهش مقاومت نسبت به بیمار بازدهکاهش  ماهی:عالئم در 

 زادر شرایط تنش

آستانه تحمل 
 مقادیر باال 

 -ال خوراکی شواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی
 درحیوانات یافت نشده است.  کارنیتین 

 CRL/100150(، 2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش
 های خوراکی:افزودنی در

 PhEur 6th ed., monograph 1339 تیتراسیون، 
 ها:مکملدر 

از  ( یاIC-ECDکروماتوگرافی یونی با آشکارساز هدایت سنج الکتریکی )
وفوتومتری پس از واکنش آنزیمی با کارنیتین استیل رطریق اسپکت

 ترنسفراز
 در خوراک:

RP- HPLC با استفاده از یک آشکارساز فلوئورومتریک یا  از طریق 
 رازوفوتومتری پس از واکنش آنزیمی با کارنیتین استیل ترنسفراسپکت
 در آب:

 تیتراسیون پتانسیومتریک با  اسید هیدروکلریک

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 را محصول تجاری آنکارنیتین جاذب رطوبت بوده و به همین دلیل  -ال اشکال تجاری 

یند. نمایمتارتاریک فرموله  -ها یا نمک همراه با اسید الهمراه با حامل
ارد. رد دکارنیتین عمدتا برای افزودن در مایعات کارب -کریستال خالص ال

ا، هوخهها و ضد کلکارنیتین به صورت فرموله شده همراه با حامل -از ال
شکال اتارترات و همچنین  -کارنیتین ال -کارنتین به صورت ال -نمک ال

 گردد.محافظت شده آن برای نشخوارکنندگان استفاده می

 پودری کریستالی به رنگ سفید و مایل به سفید مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 
 محیطی 

 ماه 3پایداری در خوراک: حداقل 
 ماه  6ها: حداقل مکملپایداری در 
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 β- CAROTEN                               کاروتن                 -بتا

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
در  تواندستان نشان داد رنگدانه کاروتن میلدر انگ 1929در سال  مور مقدمه

ر و همکارانش در سوئیس دکارر تبدیل شود.  Aبافت کبد به ویتامین 
 را ترسیم نمودند. Aکاروتن و ویتامین  -ساختار بتا 1930سال 

 56H40C فرمول شیمیایی

 محلول در چربی بندیطبقه

 گرم بر مول 9/536 وزن مولکولی

 تمام ترانس بتا کاروتن های جایگزیننام
 بتا، بتا کاروتن

 (A)پروویتامین  Aساز ویتامین پیش
 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

 (all-E)-3,7,12,16-Tetramethyl-1,18-bis(2,6,6-
trimethylcyclohex- 
1-enyl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene 

شماره شناسایی 
 یکتا

7235-40-7 

و  شده های سیلوشود. یونجه، گراسکاروتن تنها در گیاهان یافت می -بتا منابع طبیعی اصلی 
 انبیجهای کاروتن هستند. در غالت و فرآورده -غنی از بتاهویج منابعی 

 شود. میزان جذب و ذخیرهکاروتن کمی یافت می -صنعت آردسازی بتا
یره مختلف جانوری متفاوت است. اغلب میزان ذخ هایاین ماده در گونه

ده و اد بوهای دارای چربی زرد )مانند گاو و اسب( زیکاروتن در گونه -بتا
د مانن)های دارای چربی سفید ی است که میزان ذخیره در گونهاین در حال

خوک، گاومیش، گوسفند، بز، سگ، گربه و جوندگان( کم و حتی صفر 
 است.

نماید. این پروویتامین عمل می Aساز ویتامین کاروتن به عنوان پیش -بتا عملکرد زیستی 
 درصد آن توسط 80کار انتقالی خاصی )در گاو بیش از با سازو

های هدف )مانند شود( به اندامهای با چگالی باال منتقل میلیپوپروتئین
جسم زرد، فولیکول و پستان( منتقل شده و توسط آنزیم کاروتیناز به 

کاروتن ساخت پروژسترون را تحریک  -گردد. بتاتبدیل می Aویتامین 
نموده و وجود آن برای تشکیل غشاء مخاطی رحم ضروری است. این ماده 

اکسیدانی در ، دارای فعالیت آنتیAهمچنین، مستقل از فعالیت ویتامین 
کاروتن باعث  -ها است. بتاهای آزاد مضر برای سلولمقابله با رادیکال

و بهبود وضعیت ایمنی )تکثیر  (LHو  FSHافزایش فعالیت هورمونی )
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شود. این ماده مغذی همچنین از طریق تاثیر بر جسم زرد ها( میلنفوسیت
 بر باروری گاوهای شیری موثر است. 

تاثیرات مفید بر 
 حیوان

ات یوانحکاروتن موجود در آغوز منجر به افزایش مقاومت  -غلظت باالی بتا
 .بی(گردد )ایمنی اکتسامیزا تازه متولد شده نسبت به عوامل بیماری

یدها وتینوئاکسیدانی با سایر کارافزایی آنتیکاروتن دارای اثرات هم -بتا
 ( است. گزانتین و لوتئینزیمانند )

های اختالالت باروری همچون طوالنی شدن دوره فحلی یا بروز فحلی عالئم کمبود 
 خامو 

 ریزیتاخیر در بلوغ فولیکول و تخمک
 ها در فولیکول و جسم زردکیسترشد و تکثیر 

 جنین  تلفات رویانی و سقط
 های بدنی در شیر و بروز ورم پستانافزایش شمار سلول

 های عفونیبه بیماری شیرخوارافزایش حساسیت حیوانات 

آستانه تحمل 
 مقادیر باال 

گرم به ازای هر میلی 20000 بیش ازدر مو   متوسط دوز کشنده
 کیلوگرم وزن بدن  

 CRL/090016(، 2010رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش
 های خوراکی:در افزودنی

 :UV-VISوفوتومتری راسپکت
JECFA Volume 4, 2006, total in crystalline material and 

1069ed., monograph  rd3: PhEur 2.6.02ref. . 

 :سازیآمادهدر 
 وفوتومتریراز/ اسپکتهضم با پروتئ

 ها و خوراک:مکملدر 
HPLC 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 های پراکنده شونده در آبدانه اشکال تجاری 

 نارنجی -های آهسته رهش قرمزکپسول

ل به ای یا خرمایی مایدرصد به رنگ قهوه 10پودری کریستالی با خلوص  مشخصات ظاهری 
 قرمز

پایداری در شرایط 
 محیطی 

 ماه 6ها و خوراک: حداقل مکملپایداری در 
 سال  2ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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   CHOLINE CHLORIDE              کولین کلراید

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
 از صفرای خوک 1849در سال  استرکرکولین برای اولین بار توسط  مقدمه

 ها پس از کشفای کولین تا مدتجدا شد. با این حال نقش تغذیه

)تا  ناشناخته باقی ماند 1922در سال  بستو  بانتینگانسولین توسط 

ع ر واق(. کولین کلراید نمکی از  هیدروکسید کولین بوده و د1930دهه 

ترکیبی از یک آمینو الکل استاندارد چهاروجهی )کواترنری( و 

ذب هیدروکلراید است. کولین کلراید در شکل بدون آب خود بسیار جا

یا  جاری به صورت پودررطوبت بوده و از همین رو معموال محصوالت ت

ورد های متفاوتی از کولین در تغذیه مشوند. نمکارائه می محلول

 ها است.ترین آنگیرد که  کولین کلراید رایجاستفاده قرار می

 NO.Cl14H5C فرمول شیمیایی

 شبه ویتامین محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 63/139 وزن مولکولی

 المللی:نیب ییایمیششناسه  های جایگزیننام

ethanaminim, 3-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride 

 1-48-67 شماره شناسایی یکتا

زرده  ،مخمر خشک شده آبجو، جگر، گوشت )بخصوص گوشت خوک( منابع طبیعی اصلی 

 منابع زمینی و جوانه غالت ازمرغ، حبوباتی همچون سویا ، بادامتخم

 غنی کولین هستند.

 داخل کبد به هاو انتقال چربیو ساز بهبود سوخت  عملکرد زیستی 

 دهنده گروه متیل در فرآیند بازسازی متیونین از هموسیستئین

 ساخت و نگهداری ساختار دیواره سلولی

 پشتیبانی از عملکرد سامانه عصبی 

 فعالیت به عنوان یک اسمولیت و نقش در تنظیم حجم سلول 

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 هاسازی سوخت و ساز چربیبهبود عملکرد رشد از طریق بهینه

ز اپس  فعالیت به عنوان دهنده گروه متیل در فرآیند بازسازی متیونین

 ای گذر از یک واکنش اکسیداسیون دو مرحله

دن در داخل بکولین برای بدن ضروری بوده و در صورت کمبود، کولین 

 شودمی از گالیسین یا سرین ساخته حیوان
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 کبد چرب، کاهش رشد: کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

 ها و دررفتگی وتر پاهالغز  تاندونطیور: عالئم در 

ین کاهش تولید شیر، کاهش چربی و پروتئنشخوارکنندگان: عالئم در 

 شیر، کتوز، افت خصوصیات الشه

های خوراکی کولین نشخوارکنندگان جوان ملزم به دریافت مکمل

 هستند. 

 خونریزی در کلیه و روده باریکماهی: عالئم در 

 کبد چرب و کاهش رشد حیوانات خانگی:عالئم در 

آستانه تحمل مقادیر 

 باال 

ت واناشواهدی مبنی بر تاثیر منفی مقادیر باالی استفاده در جیره حی

 یافت نشده است.  

 CRL 100009(، 2010اتحادیه اروپا )رو  آزمایشگاه مرجع  های سنجش روش

 ها، خوراک و آب:مکملهای خوراکی، در افزودنی

 (IC-CDکروماتوگرافی یونی با آشکارساز هدایت سنج )

 بتائین هاآنتاگونیست

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 درصد محلول در آب 75کولین کلراید  اشکال تجاری 

 درصد وزنی(  70-50)کولین کلراید متصل به یک حامل 

 درصد( 95کریستال کولین کلراید )بیش از 

 کولین کلراید محافظت شده در برابر شکمبه

 به شکل پودر یا مایع  مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 ماه  6ها و خوراک: حداقل مکملپایداری در 

 ماه  24ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۲۸ 

  FOLIC ACID                             اسید فولیک

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
افت یوانی ها به طور طبیعی در بسیاری از منابع غذایی انسانی و حیفوالت مقدمه

برگ  به معنی Foliumشوند. نام فوالت و اسید فولیک از واژه التین می

امین ترین منبع این ویتاصلی دارسبزیجات برگ زیرافته شده است، گر

ز اها و مرکبات شوند. سبزیجات تازه، قارچ و مخمر، گراسمحسوب می

ن به توامنابع خوب فوالت هستند. از منابع غنی با منشاء حیوانی نیز می

 9Bن مرغ( اشاره نمود. وجود ویتامیمرغ )بخصوص زرده تخمجگر و تخم

 بدن های زیستی داخلید فولیک یا فوالت( برای بسیاری از فعالیت)اس

 ضروری است.  حیوان

 6O7N19H19C فرمول شیمیایی

 محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 4/441 وزن مولکولی

 9Bویتامین  های جایگزیننام

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

 (2S)-2-[[4-[[(2-amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-
yl)methyl]amino] 
benzoyl]amino]pentanedioic acid 

شماره شناسایی 

 یکتا

59-30-3 

بات اسید فولیک )اسید پتروئیل گلوتامیک( اصطالحی عمومی برای ترکی منابع طبیعی اصلی 

ال شوند. شکل فعها شناخته میمختلفی است که مجموعا با نام فوالت

های کها در خوراتتراهیدروفولیک است. فوالتاسید زیستی این ویتامین 

و از ر آبجد. پودر سبز یونجه و مخمنشوبا منشاء گیاهی و حیوانی یافت می

ین ( منبع فقیری از این ویتامTapiocaمنابع غنی و نشاسته کاساوا )

 شوند.محسوب می

سازی بوده و منجر به تحریک خون Bهای گروه ویتامیناسید فولیک جزو  عملکرد زیستی 

ت و در پیشگیری و درمان کمبود فوالفولیک  شود. از اسیددر بدن می

 گردد.استفاده می( Megaloblastic anemiaخونی مگالوبالستی )کم

 ها بادیافزایش تولید آنتی تاثیرات مفید برحیوان
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(، Macrocytic anemiaخونی ماکروسیتی )کم: کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

 آسیب به پوست و غشاهای مخاطی

ها، رنگ شدن پراختالل در رشد، پردرآوری ضعیف و بیطیور: عالئم در 

 ها و دررفتگی وتر پاهالغز  تاندون

 اختالل در باروری گاو:عالئم در 

 CRL 100007(، 2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجشروش

 های خوراکی:در افزودنی

 UV (LC-UV)کروماتوگرافی مایع همراه با آشکارساز 

HPLC-RIPhEur 6th ed. 01/2008: 0067. 
 ها:در مکمل

RP- HPLC- UV 
 در خوراک و آب:

ر کی بفوالت تام )شامل اسید فولیک افزوده شده(: آزمون میکروبیولوژی

 EN 14131تایید شده توسط  CEN-ringاساس آزمون  

هار  ر به مهای موجود در خوراک و داروها منجها و آفالتوکسینسولفانامید هاآنتاگونیست

 میکروفلور روده خواهند شد

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 ازردرصد برپایه انهید 96اسید فولیک حداقل  اشکال تجاری 

 درصد متصل شده به یک حامل از طریق خشک نمودن 80اسید فولیک 

 ایافشانه

 پودری کریستالی با رنگی متمایل به زرد تا نارنجی مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 ماه 24ای: حداقل بندی کارخانهپایداری در بسته
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                                                            INOSITOLاینوزیتول

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
راد سال قبل در ادرار اف 100ویتامینی است که حدود اینوزیتول شبه مقدمه

ینوزیتول ا -ایزومر فضایی ممکن برای آن مایو 9دیابتی یافت شد. از میان 

(Myo-inositol دارای بیشترین فعالیت زیستی است. اینوزیتول در )

 تولاینوزی -ران به شکل مایوجانو ن به صورت اسید فایتیک و درگیاها

 ود. شمی های بدن انسان یافتوجود دارد. این ماده تقریبا در تمام بافت

 6O12H6C فرمول شیمیایی

 شبه ویتامین محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 2/180 وزن مولکولی

 اینوزیتول -مایو های جایگزیننام

 اینوزیتول -مزو

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanehexol 

شماره شناسایی 

 یکتا

87-89-8 

و ( مای1شود: شکل در مواد خوراکی مختلف یافت می 3اینوزیتول به  منابع طبیعی اصلی 

 ( فسفاتیدیل اینوزیتول 3( اسید فایتیک   2اینوزیتول آزاد   

ای آن هفسفات اینوزیتول، اسید فایتیک و یا نمک در گیاهان شکل هگزا

، با هستند ها قادر به تولید اینوزیتول در مقادیر کافیشود. دامیافت می

 عنوان ک بهاین وجود بسیاری از حیوانات فاقد آنزیمی که استفاده از فایتی

 غلب  دراباشند. پودر ماهی سازد، میپذیر میمنبع اینوزیتول را امکان

تول گرم اینوزیمیلی 800الی  700وگرم از ماده خشک خود دارای هرکیل

 است.

از  های آن به عنوان شماریفسفاتاینوزیتول و برخی از مونو و پلی عملکرد زیستی 

ات ین ترکیبکنند. اهای ثانویه عمل میرسانرسان یا پیامهای پیاممولکول

نظیم م انسولین، تهای زیستی همچون انتقال پیادر بسیاری از فرآیند

ت ( و حفظ پتانسیل غشاء سلولی مشارکCa+2سلولی کلسیم )غلظت درون

 دارند.

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۳۱ 

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

د و استفاده از مقادیر مناسب مکمل اینوزیتول منجر به بهبود عملکر

 .گرددهای تخمگذار میدرمان سندرم کبد چرب در مرغ

 دهبازکاهش احتمال ابتال به سندرم کبد چرب، کاهش طیور: عالئم در  عالئم کمبود 

 خوراک

  خوراک بازدهاختالل در رشد، کاهش ماهی: عالئم در 

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

ر دشواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از  مقادیر باالی خوراکی 

 حیوانات یافت نشده است.  

 CRL/100007(، 2012اروپا )رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه  های سنجش روش

 های خوراکی:در افزودنی

 IRوگرافی مایع/ اسپکتروفوتومتری جذب تتشخیص با کروما

PhEur 01/2008: 1805. Quantification by 
microbiological activity analysis 

 ها و خوراک:مکملدر 

 کمیت سنجی از طریق بررسی فعالیت میکروبی 

 تجاریاطالعات مربوط به محصول 
 درصد  97اینوزیتول حداقل  اشکال تجاری 

 پودر کریستالی به رنگ سفید  مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 ماه  3پایداری در خوراک: حداقل 

 ماه  6ها: حداقل مکملپایداری در 
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                                                                    NIACINنیاسین

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
 طی تجزیه 1867نیاسین )اسید نیکوتینیک( برای اولین بار در سال  مقدمه

 ها پس از کشف و تشریح آن،اکسیداتیو نیکوتین ساخته شد. تا مدت
ر دد. اهمیت نیاسین به عنوان یک ماده مغذی ضروری، ناشناخته باقی مان

دستگاه  علت بیماری پالگرا  با عالئم پوستی، اختالل در 1900اوایل دهه 
م گوارشی و نقص در عملکرد سامانه عصبی مرکزی، کمبود نیاسین اعال

و  NADهای مشخص شد نیاسین بخشی از کوآنزیم 1935شد. در سال 
NADP ری های بیوشیمیایی ضروبوده و وجود آن برای بسیاری از واکنش
 است.

 اسید نیکوتینیک        2NO5H6C فرمول شیمیایی

O2N6H6C        آمیدنیکوتین 

 محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول     اسید نیکوتینیک 11/123 وزن مولکولی
 آمیدوتینکگرم بر مول    نی 13/122

 3Bویتامین  های جایگزیننام
 PPویتامین 
 کربوکسیلیک اسید -3پریدین 
 کربوکسامید-3پریدین 

شماره شناسایی 
 یکتا

 اسیدنیکوتینیک    59-67-6
 آمیدنیکوتین   98-92-0

د. هستناسید منابع گیاهی مختلف حاوی مقادیر متفاوتی از نیکوتینیک  منابع طبیعی اصلی 
ت امید یافهای گوشتی به شکل نیکوتیناین ماده در گوشت و فرآورده

ابع های گیاهی از منسبز و پروتئینشود. مخمر آبجو، سبوس، علوفه می
ی ده برافراهمی منابع طبیعی این مازیستغنی نیاسین هستند. با این حال 

نی به های روغدرصد نیست. نیاسین در غالت و دانه 100انسان و حیوانات 
شود. مقدار کمی نیاسین توسط مشاهده می صورت کمپلکس

 . گرددپتوفان تولید میهای روده از  اسیدآمینه تریمیکروارگانسیم

آنزیمی است. این بوده و دارای فعالیت کو Bهای گروه نیاسین از ویتامین عملکرد زیستی 
نوکلئوتید( و آمید آدنین دی)نیکوتین NADهای ماده به شکل کوآنزیم

NADP نوکلئوتید فسفات( در مسیرهای سوخت و آمید آدنین دی)نیکوتین
های گلیکولیز، چرخه اسید سیتریک، اکسیداسیون اسیدساز انرژی همچون 

مشارکت  در بدن حیوانهای چرب چرب، گلوکونئوژنز و ساخت اسید
آمید را توان اسید نیکوتینیک و نیکوتیننماید. از نظر فیزیولوژیکی میمی
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 معادل نیاسین دانست. 
تاثیرات مفید بر 

 حیوان
مناسب منجر به افزایش وزن استفاده از مکمل نیاسین در مقادیر 

 ومغذی  خوراک، استفاده مطلوب از سایر مواد بازدهسازی حداکثری، بهینه
 گردد.پشتیبانی از سالمت عمومی و آسایش دام می

، تی اختالل در عملکرد سامانه عصبی، مشکالت پوس: کمبودمشترک  عالئم عالئم کمبود 
می عموالتهاب بروز مجرای گوارشی، کاهش رشد،  افزایش انقباضات دودی

 های مخاطیغشاء التهابو 
جه مرغ، کاهش جوخوراک، کاهش تولید تخم بازدهکاهش طیور: عالئم در 

 درآوری، اختالل در پردرآوری
های عملکرد تولیدی و کاهش شاخصنشخوارکنندگان: عالئم در 

 مثلی، افزایش خطر ابتال به کتوزتولید
امانه سمثل، نقص در عملکرد اختالل در تولیدحیوانات خانگی: عالئم در 

 ها( در سگBlack tongue diseaseعصبی، بیماری زبان سیاه )
ط با های مرتبخوراک، افزایش بروز بیماری بازدهکاهش  ماهی:عالئم در 

 زاشرایط تنش
آستانه تحمل 

 مقادیر باال 
انات حیو شواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی در

 یافت نشده است.  

 ,CRL/100139( 2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

CRL/100173,CRL/100240, CRL/100170, CRL/100369 
 های خوراکی:در افزودنی
 تیتراسیون:

PhEur 6th ed. monograph 0459 برای اسید نیکوتینیک 
PhEur 6th ed. monograph 0047  آمیدیکوتیننبرای 

 ، خوراک و آب:مکملدر 

RP- HPLC- UV  جفت یونی یاVDLUFA   رو(Bd. III, 13.9.1 با )
 RP- HPLC- UVاستفاده از 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
وارد مصورت ماده خالص در تمام آمید و اسید نیکوتینیک که به نیکوتین اشکال تجاری 

 .شوندمصرف استفاده می

نگ رهایی به آمید و اسید نیکوتینیک به صورت پودر و گرانولیکوتینن مشخصات ظاهری 
 سفید تا سفید مایل به زرد و خاکستری

پایداری در شرایط 
 محیطی 

 ماه 3پایداری در خوراک: حداقل 
 ماه  6ها: حداقل مکملپایداری در 
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  D- PANTOTHENIC ACID              نتوتنیک  پ -Dاسید 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
ها رشد میکروارگانیسم عاملبه عنوان  1931نتوتنیک در سال پ -Dاسید  مقدمه

پروتئین حامل ( و CoAآ )کوآنزیم مادهکشف شد. این ترکیب در دو 

های مرتبط با سوخت و ساز که در بسیاری از واکنش (ACP) آسیل

 شود. اسید ها مشارکت دارند، یافت میها و پروتئینها، چربیکربوهیدرات

D- نتوتنیک جاذب رطوبت بوده و ناپایدار است. به همین سبب در عمل پ

نتنول برای تامین آن پ -Dنتوتنات و پ -Dاز اشکال تجاری کلسیم 

 گردد.استفاده می

 نتوتنیکپ -Dاسید                     C9H17NO5 فرمول شیمیایی

Ca[C9H16NO5]2            کلسیمD- نتوتناتپ 

C9H19NO4                    D- نتنولپ 

 محلول در آب بندیطبقه

 نتوتنیکپ -D اسیدگرم بر مول          15/219 وزن مولکولی

 نتوتناتپ -Dگرم بر مول          کلسیم  53/476

 نتنولپ -Dگرم بر مول           25/205

 5Bویتامین  های جایگزیننام

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

• -(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine  
(D-pantothenic acid) 
• Calcium bis[3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-
dimethylbutanoyl] amino] propanoate]  
(Calcium D-pantothenate) 
•2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-
dimethylbutanamide 
(D-panthenol) 

شماره شناسایی 

 یکتا

 نتوتنیکپ -Dاسید          79-83-4

 نتوتناتپ -Dکلسیم        137-08-6

81-13-0         D- نتنولپ 

ای در مواد خوراکی با منشاء گیاهی و گستردهنتوتنیک به طور پ -D اسید  منابع طبیعی اصلی 

مرغ از شود. مواد پروتئینی حیوانی همچون جگر و تخمجانوری یافت می

های لبنی، آیند. شیر و سایر فرآوردهمنابع غنی این ویتامین به حساب می
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علوفه یونجه، مخمر و سبوس گندم و برنج نیز دارای مقادیر قابل توجهی از 

کمی از این مقادیر نتوتنیک هستند. در ذرت و کنجاله سویا پ -D اسید 

 شود.ویتامین یافت می

 در که ،(ACP) آسیل حامل پروتئینو ( CoA) آ کوآنزیم در ویتامین این عملکرد زیستی 

 و اهچربی ها،کربوهیدرات ساز و سوخت با مرتبط هایواکنش از بسیاری

ان حضور کوآنزیم آ به عنو .شودمی یافت دارند، مشارکت هاپروتئین

روری ضهای متابولیکی ی فرآیند استیله شدن در بسیاری از واکنشواسطه

 است. وجود این آنزیم برای چرخه اسید سیتریک حیاتی بوده و اساس

اخت های منجر به ساخت در داخل بدن، از جمله سشمار زیادی از واکنش

های رول و هورمونها، کلستهای چرب بلند زنجیر، فسفولیپیداسید

نیک نتوتپ -Dاستروئیدی، که تنها در صورت وجود مقادیر کافی از اسید 

امینی آن دارای فعالیت ویت D. تنها شکل نوری می باشد،  پذیرندامکان

 است. 

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 استفاده از سایر مواد مغذی  بازدهافزایش 

 بهبود عملکرد

ی، عصبی، ضایعات پوست سیستماختالل در عملکرد : کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

  هابادیکاهش رشد، مشکالت گوارشی، مهار تولید آنتی

ید درآوری، کاهش تولخوراک، کاهش جوجه بازدهکاهش طیور: عالئم در 

 مرغ، ژولیدگی و زبری پرها، افزایش تلفات رویانیتخم

 تشنج، کبد چربحیوانات خانگی: عالئم در 

 هاتورم آبششماهی: عالئم در 

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

وانات حی شواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی در

 یافت نشده است.  

 ,EURL/090043 ،(2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

EURL/100057 
 های خوراکی:در افزودنی

 تیتراسیون: 

 PhEur monograph 0470نتوتنات، پ -Dبرای سنجش کلسیم 

 PhEur monograph 0761نتنول، پ -Dبرای سنجش 

  ها و خوراک:مکملدر 

RP- HPLC- MS  برای کلسیمD- نتوتناتپ 
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 در آب:

RP- HPLC- UV  برایD- نتنولپ 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 روغنی و چسبناک به رنگ زرد کمرنگ است.نتوتنیک مایعی پ -Dاسید  اشکال تجاری 

این مایع جاذب رطوبت بوده و به سادگی توسط اسید، باز و حرارت 

ل نتوتنیک شامپ -Dگردد. دو شکل رایج و کاربردی از اسید تخریب می

 درصد( 98نتوتنات )خلوص حداقل پ -D( کلسیم 1

2 )D- باشد.درصد( می 98نتنول )خلوص حداقل پ 

د زر نتوتنات به شکل پودری به رنگ سفید تا سفید مایل بهپ -کلسیم دی  مشخصات ظاهری

 .شودیا خاکستری یافت می

 نتنول مایعی شفاف و چسبناک است.پ -دی

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 ماه  3پایداری در خوراک: حداقل 

 ماه 6ها: حداقل مکملپایداری در 
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                                                               TAURINEائورینت

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
در  تائورین ها ضروری است.بوده و  برای گربه اسید آمینه -یک بتا تائورین مقدمه

 ز نظرتوان آن را اها شرکت نداشته و از همین رو  نمیتشکیل پروتئین

وان بیوشیمیایی، یک اسید آمینه دانست. این ماده یکی از فراتعریف 

 صوص درخهای آزاد موجود در بدن پستانداران بوده و به های آمینهاسید

ر کبد د تائورینشود. های اسکلتی یافت میهای مغز، قلب و ماهیچهبافت

 شود. ها از سیستئین ساخته میبسیاری از گونه

 S3NO7H2C فرمول شیمیایی

 شبه ویتامین محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 15/125 وزن مولکولی

 آمینو اتیل سولفونیک -بتا های جایگزیننام

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش

2- amino- ethanesulfonic acid 

شماره شناسایی 

 یکتا

107-35-7 

 های اسکلتیماهیچههای حیوانی و بخصوص بافت مغز، قلب و بافت منابع طبیعی اصلی 

ل، مثلیدهای بیشماری از جمله توسعه جنینی، رشد، تودر فعالیت تائورین عملکرد زیستی 

  سامانه عصبی، بینایی، شنوایی، عملکرد قلب، تنظیم فشار اسمزی،

نی، اکسیداها، پاسخ ایمنی، مقابله آنتیها، عملکرد نوتروفیلچربی

( مشارکت Xenobioticها )زیستاسیدهای صفراوی و ترکیب بیگانه

 اید.تشنج نیز عمل نمتواند به عنوان یک ماده ضدمی تائوریندارد. 

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

خریب اند از تتوویتامین مینیستند. این شبه تائورینها قادر به تولید گربه

هایت ها، که منجر به بروز مشکالت چشم و در نآهسته شبکیه چشم گربه

 گردد، جلوگیری نماید. ها میاپذیر آنننابینایی برگشت

 ها منجر به تخریب شبکیه مرکزی چشم در گربه تائورینکمبود  عالئم کمبود 

(Feline Central Retinal Degradation = FCRD و نابینایی )

 های قلب ها می گردد. اتسا  ماهیچهآن

(Dilated CardioMyopathy = DCM و نارسایی ) قلبی، پاسخ

مغز و  ایمنی ناکافی، رشد ضعیف نوزادان، کاهش توانایی ساقه شنوایی در
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مثلی و تعداد نتاج تولیدی، سقط جنین، تولید بازدهناشنوایی، کاهش 

مانی نتاج و تولد نتاج با نقایص کاهش وزن تولد و کاهش نرخ زنده

مادرزادی همچون هیدروسفالی و آنانسفالی از دیگر مشکالت مرتبط با 

 ها هستند.به ویژه در گربه تائورینکمبود 

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

 واناتر حیشواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی د

 یافت نشده است.  

 CRL/100050 ،(2012رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

 های خوراکی:در افزودنی

 نینهیدرین  جداکنندهکروماتوگرافی تعویض یونی با عبور از ستون 

Ph. Eur. 6.6 – 2.2.56 – Method 1 
 ها و خوراک:مکملدر 

 ونینهیدرین  جداکنندهکروماتوگرافی تعویض یونی با عبور از ستون 

 آشکارساز فوتومتریک

RP- HPLC  همراه با آشکارساز فلوئورسنس(AOAC 999.12) 

 در آب:

 AOAC)یا فلوئورسنس  UVکروماتوگرافی مایع همراه با آشکارساز 

997.05) 

 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 درصد 99 تائورین اشکال تجاری 

 بوسفید و بیبه صورت پودر کریستالی  مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 سال  3ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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  A                                                  VITAMIN Aویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
یدرولیز هدر روده باریک  Aاسترهای رتینول مورد استفاده در مکمل ویتامین  مقدمه

 گردد. رتینول شکل ذخیرهشده و پس از آن رتینول آزاد شده جذب می
 این امر یدی رتینال تبدیل شود کهئتواند به شکل آلدبوده و می Aویتامین 

برای تضمین بینایی ضروری است. همچنین شکل اسیدی آن )اسید 
سید آید. ابه وجود می Aناپذیر از ویتامین رتینوئیک( به صورت برگشت

تواند در بوده و نمی  Aهای ویتامین رتینوئیک تنها دارای بخشی از فعالیت
درصد  90چرخه بینایی موجود در شبکیه چشم مشارکت نماید. بیش از 

 شود.ذخیره شده در بدن در کبد یافت می Aویتامین 
 استات            2O32H22C فرمول شیمیایی

2O60H36C            پالمیتات 
2O34H23C            پروپیونات 

O30H20C              رتینول 
 محلول در چربی بندیطبقه

 گرم بر مول       استات 49/328 وزن مولکولی
 گرم بر مول      پالمیتات 86/524
 گرم بر مول      پروپیونات 51/342
 گرم بر مول      رتینول 45/286

 استرهای رتینیل های جایگزیننام
 رتینول

 استات         9-47-127 شماره شناسایی یکتا
 پروپیونات      7069-42-3

 پالمیتات          79-81-2
 رتینول          68-26-8

ماهیان  پستانداران وهای توان در بافترا تنها می Aاشکال فعال ویتامین  منابع طبیعی اصلی 
-بافت حال دریایی یافت )جگر، روغن ماهی، پودر ماهی با چربی باال(. با این

ن ساز این ویتامین تحت عنواها و هویج( حاوی پیشهای گیاهی )گراس
 کاروتن( هستند.  -های کاروتینوئید ) بخصوص بتارنگدانه

ت تشکیل، ترمیم و محافظت از پوست و غشاءهای مخاطی )محافظت از باف عملکرد زیستی 
 پوششی( 

زینی، گریزی و النهمثلی از طریق بهبود تخمکسازی عملکرد تولیدبهینه
 ستنیهای الزم برای حفظ آبسازی هورمونتوسعه رویانی و جنینی و فعال

 هارونویسی ژنتنظیم رشد، تمایز و سوخت و ساز سلولی با تاثیر بر 
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 های عفونی افزایش مقاومت در برابر بیماری
 ها نقش در رشد طبیعی استخوان

 ضروری برای چرخه بینایی از طریق سنتز ردوپسین 

تاثیرات مفید بر 
 حیوان

ی پارچگمثلی، وضعیت سالمتی، یکبهبود رشد، توسعه اسکلتی، عملکرد تولید
 غشایی و بافتی و بینایی

ات ها، ضایعکاهش رشد، کاهش مقاومت در برابر بیماریطیور: عالئم در  عالئم کمبود 
غییر درآوری، تمرغ و جوجهچشمی، ناهماهنگی در عضالت، کاهش تولید تخم

 در رشد استخوانی
 لیدتو بازدهکراتینه شدن بافت پوششی، کاهش نشخوارکنندگان: عالئم در 

ر داستخوانی، کاهش مقاومت کوری(، نقص در توسعه مثلی، کوری )یا شب
  هابرابر عفونت
و  پوششی اختالل در رشد، اختالل در عملکرد بافتحیوانات خانگی: عالئم در 

 لمثها، اختالل در تولیدکوری، شکننده شدن استخوانغدد مخاطی، شب
ی هانهاختالل در رشد، تخریب شبکیه، از بین رفتن رنگدا ماهی:عالئم در 

 پوست

آستانه تحمل مقادیر 
 باال 

ست ) از نیاز ا مورد برابر مقدار 10الی  4 خطربیباالترین سطح طیور: در 
 قلمونالمللی در هر کیلوگرم خوراک در جوجه گوشتی و بوواحد بین 15000

 المللی در هر کیلوگرم خوراک برای اردک(واحد بین 40000تا 
ست ) از ابرابر مقدار نیاز  30تا  خطربیباالترین سطح گاو و گوسفند: در 

 66000المللی در هر کیلوگرم خوراک برای گوسفند تا واحد بین 45000
 المللی در هر کیلوگرم خوراک برای گاو(واحد بین

ر کیلوگرم المللی در هواحد بین 33330تا  25000بسته به گونه از   ماهی:در 
 خوراک 

 CRL/100058(، 2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش
 های خوراکی:در افزودنی

 UV (UV-TLC ،)ed.  th6PhEurکروماتوگرافی الیه نازک و آشکارساز 

monograph 0217 
 ها و خوراک:در مکمل

RP-HPLC  همراه با آشکارسازUV یا فلوئورسنس 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 به صورت مایع روغنی یا میکرو امولسیون اشکال تجاری 

 به صورت پودر یا گرانول جامد و خشک

 پودر بسیار ریز نارنجی رنگ مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 
 محیطی 

 سال 1ای: بیش از  بندی کارخانهپایداری در بسته
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 1B                                         1B VITAMINویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
که  لهای مساوی پریمیدین و تیازواز نظر شیمیایی از بخش 1Bویتامین  مقدمه

 اند، تشکیل شده است. شکل خالصتوسط پل متیلنی به هم متصل شده

ل ید بسیار جاذب رطوبت بوده و به همین دلیاجدا شده به صورت کلر

 شود. های مونوهیدرات آن استفاده میاغلب از نمک

 تیامین مونونیترات          3OS.NO4N17H12C فرمول شیمیایی

OS.HCl4ClN17H12C        تیامین هیدروکلراید 

 محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول          تیامین مونونیترات 36/327 وزن مولکولی

 گرم بر مول          تیامین هیدروکلراید 28/337

 تیامین  های جایگزیننام

 تیامین مونونیترات

 تیامین نیترات

شماره شناسایی 

 یکتا

 تیامین مونونیترات          532-43-4

 تیامین هیدروکلراید            67-03-8

 های دامی وهای تخمیری، فرآوردهمخمر خشک آبجو و سایر فرآورده منابع طبیعی اصلی 

ن یتامیناسب وزمینی و جوانه غالت از منابع مهایی مانند سویا و باداملگوم

1B باشند.می 

واکنش  25تیامین به صورت کوآنزیم تیامین پیروفسفات در حدود  عملکرد زیستی 

های مرتبط با سوخت و ساز آنزیمی نقش دارد. تیامین در واکنش

ازی سعالها )بخصوص استفاده از گلوکز برای تولید انرژی(، فکربوهیدرات

 RNAو  ATP ،GTP ،NADPH، DNAهای کلیدی درگیر در تولید آنزیم

ام پیال کولین و انتقمشارکت دارد. وجود این ویتامین برای ساخت استیل

 عصبی ضروری است.های 

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 تولید انرژی از نظرها اترکربوهید بازدهیبهبود 

 یادزتولید گوشت مختص نژادهای بهبود عملکرد تولید مثلی به ویژه در 

 اشتهایی و کاهش رشد، اختالل در عملکردبی: کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

ر دستگاه عصبی مرکزی و محیطی، نارسایی قلبی، ضعف عضالنی، نقص د

 عملکرد دستگاه گوار 
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گردن،  نوریت( همراه با پیچشالتهاب عصبی عمومی )پلیطیور: عالئم در 

  مرگ رویانی

ی در ضعف، عدم تعادل در حرکت، عدم تواناینشخوارکنندگان: عالئم در 

 انسفالوماالشیا(برخواستن و ایستادن )پلی

ز اکاهش وزن، اختالالت عصبی، مرگ ناشی حیوانات خانگی: عالئم در 

 نارسایی قلبی

 عدم تعادل ماهی:عالئم در 

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

 واناتر حیفاده از مقادیر باالی خوراکی دتشواهدی مبنی بر تاثیر منفی اس

 یافت نشده است.  

 ,CRL/100032(، 2014رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

CRL/100035, CRL/100184 
 های خوراکی:در افزودنی

 HPLC-UV ،USP 32شناسایی به وسیله 

 ها:مکملدر 

 HPLC-FL( و   VDLUFA. III, 13.9.1) HPLC-UVتشخیص به وسیله 

 :در خوراک

 HPLC-FLتشخیص با 

 درآب:

ارگر از طریق جداسازی با عبور از ستون و آشک HPLCشناسایی به وسیله 

 فلوئورسنس

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 درصد 98تیامین مونوهیدرات  اشکال تجاری 

 درصد 98تیامین هیدروکلراید 

 های بسیار ریز به رنگ سفید تا زرد کمرنگگرانول مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 سال  3ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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 2B                                                   2VITAMIN B ویتامین

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
و دو د آزانوکلئوتید ریبوفالوین صورت دیبه طور طبیعی به  2Bویتامین  مقدمه

ن (/ ریبوفالویFMNنوکلئوتید )کوآنزیم فسفریله شده فالوین مونو

ن (/ فالوین آدنوزیFADید )تنوکلئومونوفسفات و فالوین آدنین دی

 شود. فسفات یافت میدی

 4N6O20H17C فرمول شیمیایی

 محلول در آب بندیطبقه

 بر مولگرم  37/376 وزن مولکولی

 ریبوفالوین های جایگزیننام

 الکتوفالوین

 5-88-83 شماره شناسایی یکتا

 یحیوانهای فرعی با منشاء فرآوردههای تخمیری، مخمر و فرآورده منابع طبیعی اصلی 

طریق  برای تولید انرژی از FMNو  FADهای وابسته به فالوین کوآنزیم عملکرد زیستی 

 زنجیره تنفسی ضروری هستند.

ای هسیداهای آمینه و ها، اسیدمشارکت در سوخت و ساز کربوهیدرات

 چرب

 های قرمز و گلیکوژن ها، گلبولمشارکت در ساخت استروئید

 های مخاطیحفظ یکپارچگی غشاء

 اکسیدانی داخل سلولسازی وضعیت آنتیبهینه

بر تاثیرات مفید 

 حیوان

استفاده از سایر مواد مغذی )بخصوص در رابطه با  بازدهبهبود 

 های چرب(های آمینه و اسیدها، اسیدکربوهیدرات

 مثلیبهبود عملکرد رشد و تولید

ز کاهش مصرف خوراک، کاهش یا توقف رشد، برو: کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

و  در جذب آهن، روی های مخاطی، اختاللها و غشاءضایعه در بافت

 کلسیم

ا بتوام  اختالل در عملکرد دستگاه عصبی محیطی، فلج پاطیور: عالئم در 

ها بر روی مفصل ها به سمت داخل، راه رفتن جوجهخمیدگی پنجه

 مرغ، افزایش مرگ و میر رویانی، کاهشخرگوشی، کاهش تولید تخم

 درآوریجوجه
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شاهده کنندگان جوان قابل ماغلب در نشخوارنشخوارکنندگان: عالئم در 

 است. قرمز شدن مخاط دهان، جراحات گوشه دهان، ریز  مو

 اباشتهایی، کاهش رشد، طاسی و التهبیحیوانات خانگی: عالئم در 

 پوستی، ضایعات چشمی

سر  در ناحیه های سطحیزخماشتهایی، کاهش رشد، بیماهی: عالئم در 

 و بدشکلی در ستون فقرات، افزایش تلفات

آستانه تحمل مقادیر 

 باال 

ر دشواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی 

 حیوانات یافت نشده است.  

 CRL/100130(، 2013رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

 های خوراکی:در افزودنی

 PhEur monograph 0292 وفوتومتری، راسپکت

 ها:مکملدر 

HPLC-UV ( VDLUFA method book, Vol.III, 13.9.1) 

 در خوراک:

HPLC ( EN14152:2003) 

 برخی سموم قارچی هاآنتاگونیست

 اطالعات مربوط به محصول تجاری

 درصد ریبوفالوین 80پودر افشانه خشک  اشکال تجاری 

 ای قهوه -ای تا زردقهوه -پودری به رنگ نارنجی مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 
 سال 3ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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 6B                                         6VITAMIN Bویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
جداسازی  لپکووسکیو  گیورگیتوسط  1938این ویتامین در سال  مقدمه

جهت تشریح و  گیورگیها قبل توسط سال 6Bگردید. عبارت ویتامین 

غذی اد متمایز دادن این عامل جدا شده از سبوس داخلی برنج، از سایر مو

ساز،  وبه دلیل سوخت  6Bفرضی، مورد استفاده قرار گرفته بود. ویتامین 

 هایخصوصیات شیمیایی و فعالیت زیستی خود در میان سایر ویتامین

 محلول در آب منحصر به فرد است.

 HCl3NO11H8C. فرمول شیمیایی

 محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 18/169 وزن مولکولی

 پیریدوکسین های جایگزیننام

 پیریدوکسال

 پیریدوکسامین

شماره شناسایی 

 یکتا

58-56-0 

، سازیصنعت آرد های فرعیفرآوردهاین ویتامین در منابع گیاهی )غالت،  منابع طبیعی اصلی 

 ود.شهای روغنی، مخمر آبجو و غیره( و حیوانی یافت میکنجاله دانه

 هاها و کربوهیدراتهای آمینه، چربیمشارکت در سوخت و ساز اسید  عملکرد زیستی 

 ضروری است RNAو  DNA سنتزبرای  6Bوجود ویتامین 

 نیاسین از تریپتوفان سنتزمشارکت در 

مفید بر تاثیرات 

 حیوان

 ضروری برای تولید انرژی 

 ی سیستم ایمنیگحفظ یکپارچ

 وتاخیر در رشد، کاهش مصرف خوراک، کاهش ابقای پروتئین، التهاب  عالئم کمبود 

 درماتیت پوستی، پردرآوری ضعیف، صدمات قلبی و کبدی، اختالل در

 وعصبی مرکزی  سیستمخونی(، نقص در عملکرد های خونی )کمفراسنجه

 درآوریمحیطی، کاهش جوجه

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

 واناتر حیشواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی د

 یافت نشده است.  
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 EURL/0100182(، 2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

 های خوراکی:در افزودنی

 PhEur. 6th ed. Monograph 0245  تیتراسیون،

 ها:مکملدر 

RP- HPLC- UV ( VDLUFA Bd. III, 13.9.1) 

 در خوراک و آب:

RP- HPLC- FL ( EN14164:2008) 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 درصد 99پیریدوکسین هیدروکلراید  اشکال تجاری 

 یا پودری کریستالی به رنگ سفید و مایل به سفید  کریستال مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 سال 3ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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 12B                                             12VITAMIN Bویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
 21B ترین ویتامین موجود در طبیعت است. ویتامینویتامین کمیاب این مقدمه

لت های حاوی کبااصطالحی عمومی برای شرح گروه خاصی از کورینوئید

حت تباشد. این گروه دارای فعالیت زیستی برای حیوانات و انسان می

 21Bن ترین اشکال ویتامیشوند. اصلیعنوان کوباالمین نیز شناخته می

 ند کهکوباالمین، آدنوزیل کوباالمین و متیل کوباالمین هستهیدروکسی 

و  راهمیفباشند. با توجه به زیستدو مورد آخر اشکال فعال کوآنزیمی می

تفاده مورد اس 12B پایداری مناسب، سیانوکوباالمین شکل رایج  ویتامین 

ر ددر صنعت است. جذب این ویتامین به صورت فعال بوده و بیشتر آن 

 گردد.ره میکبد ذخی

 PCo14N14O88H63C فرمول شیمیایی

 محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 15/117 وزن مولکولی

 سیانوکوباالمین  های جایگزیننام

 دی متیل بنزیمیدازول( سیانوکوباالمید -5،6) -آلفا

شماره شناسایی 

 یکتا

68-19-9 

وب خهای میکروبی اغلب منابع فرآیندمحصوالت دامی تولید شده توسط  منابع طبیعی اصلی 

ی شوند. این در حالی است که محصوالت گیاهاین ویتامین محسوب می

 هستند. 12Bعمدتا فاقد ویتامین 

 مشارکت در رشد   عملکرد زیستی 

 های قرمز مشارکت در ساخت گلبول

سید اوز از دزوکسی آدنیل کوباالمین که برای تولید گلوکز و الکت -5تولید 

 روپیونیک در نشخوارکنندگان ضروری است.پ

انند های متیالسیون متولید کوآنزیم متیل کوباالمین که برای واکنش

 سوخت و ساز متیونین ضروری است.

 های نوکلئیک،های دخیل در سوخت و ساز اسیدمشارکت در کوآنزیم

 هاها و کربوهیدراتها، چربیپروتئین
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تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 رشدبهبود 

 مثلیبهبود عملکرد تولید

 و پروتئین، اختالل در رشد، DNAکاهش تولید : کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

 خونی، زبر و ملتهب شدن پوستخوراک، کم بازدهکاهش 

ات درآوری، افزایش تلفپردرآوری ضعیف، کاهش جوجهطیور: عالئم در 

 رویانی

 با کاهش وزن و کاهش تولید شیر در مناطقدگان: نننشخوارکعالئم در 

 های دارای کمبود کبالتعلوفه

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

 واناتر حیشواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی د

 یافت نشده است.  

 ,CRL/100070(، 2013رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

CRL/100076, CRL/100318 
 های خوراکی:در افزودنی

 (، UV/VISوفوتومتری )ر( و اسپکتTLCکروماتوگرافی الیه نازک )

PhEur monograph 0547 
 خوراک:ها و مکملدر 

 بررسی فعالیت میکروبیولوژیکی

HPLC  با آشکارسازUV 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 رددرصد نیز  1/0محصوالت  همچنینو درصد بوده  1محصول استاندارد  اشکال تجاری 

 دسترس است

 پودری سیال به رنگ صورتی تا صورتی کمرنگ مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 سال   2ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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                                                         C VITAMIN Cویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
د آسکوربیک )شکل احیا شده( و اسی -در دو شکل اسید ال Cویتامین  مقدمه

 شود. در طبیعتآسکوربیک )شکل اکسید شده( یافت می -ال -دهیدرو

ا بند. هر دو شکل نام برده از اسید آسکوربیک دارای فعالیت زیستی هست

الیت فاقد فع Dاین ویتامین فعال بوده و شکل  Lاین حال تنها ایزومر 

 زیستی است.

 6O8H6C فرمول شیمیایی

 محلول در آب بندیطبقه

 گرم بر مول 13/176 وزن مولکولی

 آسکوربیک  -اسید ال های جایگزیننام

شماره شناسایی 

 یکتا

50-81-7 

واد در م آن اما مقدار ،این ویتامین بوده غنی علوفه سبز و مرکبات از منابع منابع طبیعی اصلی 

 خوراکی خشک شده بسیار ناچیز است. 

 اکسیدانی در سطح سلولیفعالیت آنتی  عملکرد زیستی 

 )فاگوسیتوزی(خواری تحریک فعالیت بیگانه

 مشارکت در ساخت کالژن

 به شکل فعال آن  Dتبدیل ویتامین 

 ب مواد معدنیذمشارکت در ج

 ها تنظیم ساخت گلوکوکورتیکوئید

 ترمیم زخممشارکت در بهبود و 

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 تحریک پاسخ ایمنی

 ها نقش در کلسیمی شدن استخوان و دندان

 هاسازگاری با تنش

 حفظ تعادل الکترولیتی 

( محیط های محیطی )مانند درجه حرارت باال یا پایینتاثیرات منفی تنش عالئم کمبود 

واهد بیشتر بروز خ Cمثلی در شرایط کمبود ویتامین بر عملکرد تولید

 دد.گرکرد. همچنین کمبود این ویتامین منجر به کاهش پاسخ ایمنی می

هدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی در حیوانات شواآستانه تحمل 
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 یافت نشده است.   مقادیر باال 

 ,CRL/100181(، 2012رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

CRL/100066 
 های خوراکی:در افزودنی

بر  HPLCاسید آسکوربیک ، سدیم و کلسیم آسکوربات: تیترسنجی یا 

 مربوطه PhEur monographs اساس

 ها و خوراک:مکملدر 

 اساس بر تیترسنجی: آسکوربات کلسیم و سدیم ، اسید آسکوربیک

PhEur monographs مربوطه 

 در آب:

-HPLC( یا AOAC 967.21آسکوربیک: تیترسنجی ) -برای  اسید ال

UV ( EN14130:2003) 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 Cن ترین ترکیب دارای فعالیت زیستی ویتامیآسکوربیک مهم -اسید ال اشکال تجاری 

 :گیردبوده و در اشکال زیر مورد استفاده تجاری و صنعتی قرار می

 درصد 100آسکوربیک با خلوص  -( پودر کریستالی اسید ال1

دار شده توسط اتیل سلولز با خلوص آسکوربیک پوشش -( اسید ال2

 درصد 5/97

 35ریله شده اسید آسکوربیک با خلوص ( نمک سدیم/ کلسیم فسف3

 درصد 

(P9O9H6C  11/256با وزن مولکولی )گرم بر مول 

 درصد 50( نمک سدیم فسفریله شده اسید آسکوربیک با خلوص 4

(P3Na9O6H6C  08/358با وزن مولکولی )گرم بر مول 

 اسید آسکوربیک: پودری کریستالی به رنگ سفید مایل به زرد مشخصات ظاهری 

 دار شده با اتیل سلولز: پودری به رنگ سفید مایل به زردپوشش

 به رنگ بژشده خشک محصوالت فسفریله شده: پودر افشانه

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 سال  2ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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 3D                                               3VITAMIN Dویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
به گروهی از ترکیبات دارای فعالیت ضد نرمی استخوان اطالق  Dویتامین  مقدمه

تواند از طریق خوراکی تامین شده یا توسط شود. این ویتامین میمی

 Dتابش نور خورشید در داخل بدن ساخته شود. دو شکل عمده ویتامین 

( 3Dکلسیفرول )ویتامین ( کوله2( و 2D( ارگوکلسیفرول )ویتامین 1

باشند. ارگوکلسیفرول از یک استروئید گیاهی به نام ارگوسترول و می

دهیدروکلسترول، که منحصرا در منابع  -7ساز کلسیفرول از پیشکوله

 25در کبد به  3Dگردند. ویتامین شود، تولید میحیوانی یافت می

ای و در گرد  خون این شکل ذخیره که ،3Dویتامین  هیدروکسی

شود. این ترکیب به کلیه منتقل شده و به ویتامین است، هیدروکسیله می

 -D (1,25هیدروکسی ویتامین دی -1و25شکل فعال هورمونی 

3D2(OH)گردد.تریول تبدیل می( یا کلسی 

 O44H27C فرمول شیمیایی

 محلول در چربی بندیطبقه

 گرم بر مول 65/384 مولکولیوزن 

 کوله کلسیفرول های جایگزیننام

 کلسیول

شماره شناسایی 

 یکتا

67-97-0 

ساب به ح خوب این ویتامینتوان از منابع های ماهی را میبرخی پودر منابع طبیعی اصلی 

 آورد.

فقیر از این  هایی که با منابعبرای تمام گونه 3Dاستفاده از مکمل ویتامین 

 شوند ضروری است.ویتامین تغذیه می

 مشارکت در جذب کلسیم و فسفر از روده باریک عملکرد زیستی 

 مشارکت در رهاسازی کلسیم از بافت استخوان

 ای متصل کننده کلسیمساخت مواد زمینه

 مرغ و استخوانتنظیم کلسیمی شدن پوسته تخم

 های ایمنیتنظیم عملکرد سلول

 بهبود کیفیت استخوان تاثیرات مفید بر 
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 بهبود رشد حیوان

 مرغ بهبود تولید و کیفیت تخم

 بهبود کیفیت گوشت قرمز

 بهبود وضعیت سالمت و آسایش حیوانات

، شدن و درنتیجه نرمی استخواننقص در معدنی: کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

 کاهش رشد

رغ، مخوراک، کاهش تولید تخم بازدهکاهش رشد، کاهش طیور: عالئم در 

 درآوریکاهش جوجه

 قتخشکی حرکتی بدن، لنگش، ضعف، کزاز مونشخوارکنندگان: عالئم در 

 اشتهایی، کزازبیماهی: عالئم در 

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

 برابر سطح نیاز قابل تحمل است. 100تا بیش از طیور: در 

ر المللی در هواحد بین 25000در کوتاه مدت تا گاو و گوسفند: در 

 نمایند.کیلوگرم خوراک را تحمل می

د ن واحمیلیو توانند مقادیر بسیار باال را تحمل کنند )تا چندمی  ماهی:در 

 در هر کیلوگرم خوراک(

 ,CRL/100180(، 2012رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

CRL/100134, CRL/100231 
 خوراکی:های در افزودنی

HPLC- UV  ، PhEur 01/2008:0574, 0575, 0598 

 ها و خوراک:مکملدر 

HPLC-UV ( VDLUFA 1997, method 13.8.1) 

 در خوراک و آب:

RP- HPLC- UV ( EN12821) 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
ن المللی ویتامیواحد بین 500000خشک اغلب حاوی محصوالت افشانه اشکال تجاری 

3D .در هر گرم محصول هستند 

 نیز موجود است. 1به  5در نسبت  3Dو  Aمحصول ترکیبی ویتامین 

 ایپودری بسیار ریز با رنگی مایل به قهوه مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 سال  2ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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   3Dهیدروکسی ویتامین  -25

     3Hydroxyvitamin D -25    
 هموثر ماده به مربوط اطالعات

( از هیدروکسیله شدن 3OHD -25) 3Dهیدروکسی ویتامین  -25 مقدمه

ده شقل تگردد. سپس این ترکیب به کلیه منکلسیفرول در کبد تولید می

یا  3Dهیدروکسی ویتامین دی -1و 25و به شکل فعال هورمونی 

ترین شکل عمده 3Dهیدروکسی  -25شود. تریول تبدیل میکلسی

 در گرد  خون است.  Dویتامین 

 O2.H2O44H27C فرمول شیمیایی

 محلول در چربی بندیطبقه

 گرم بر مول 7/418 وزن مولکولی

 کلسیفدیول های جایگزیننام

 کلسیدیول

شماره شناسایی 

 یکتا

63283-36-3 

ای هکه به صورت عمده از طریق مکمل 3Dهای فعال ویتامین متابولیت منابع طبیعی اصلی 

 گردد.مین میأخوراکی ت

 مشارکت در جذب کلسیم و فسفر از روده باریک عملکرد زیستی 

 مشارکت در رهاسازی کلسیم از بافت استخوان

 ای متصل کننده کلسیمساخت مواد زمینه

 مرغ و استخوانتخم تنظیم کلسیمی شدن پوسته

 های ایمنیتنظیم عملکرد سلول

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 بهبود کیفیت استخوان

 بهبود رشد و تولید گوشت 

 مرغبهبود تولید و کیفیت تخم

 بهبود وضعیت سالمت و آسایش حیوانات

، شدن و درنتیجه نرمی استخواننقص در معدنی: کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 

 رشدکاهش 

 درآوریمرغ، کاهش جوجهکاهش تولید تخمطیور: عالئم در 
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خشکی حرکتی بدن، لنگش، ضعف، کزاز نشخوارکنندگان: عالئم در 

 موقت

 اشتهایی، کزاز، افزایش محتوی کبدیبیماهی: عالئم در 

آستانه تحمل مقادیر 

 باال 

 نمایند.برابر سطح نیاز را تحمل می 10تا   طیور:

 های خوراکی:در افزودنی های سنجش روش

HPLC- MS 
 در خوراک:

RP- HPLC- UV 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 3Dهیدروکسی ویتامین  -25 اشکال تجاری 

 موالای که معخشک به رنگ بژ تا قهوهبه صورت پودر بسیار ریز افشانه مشخصات ظاهری 

 .باشدمی 3Dهیدروکسی ویتامین  -25درصد  25/1حاوی 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 سال 1ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
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  E                                    VITAMIN Eویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
عبارتی کلی است که به ترکیبات مختلف توکوفرول یا  Eویتامین  مقدمه

  Eن توکوفرول تحت عنوان ویتامی-گردد. آلفانول اطالق میاتوکوتری
 های این ویتامینشناخته شده و شکل فعال مورد استفاده در مکمل

یا  رده وتوان از منابع طبیعی استخراج کتوکوفرول را می -باشد. آلفامی
 لوطیتوکوفرول مصنوعی مخ -ایی تولید نمود. آلفاآن را به صورت شیمی

 فرولتوکو -های فضایی مختلف است که آن را از آلفاراسمیک از ایزومر
 هایج شده از منابع و روغنانمایند. شکل استخرطبیعی متمایز می

 اآلف -RRR حاوی ایزومر  نهاتوکوفرول( ت -آلفا -RRRطبیعی گیاهی )
 -all- racسنتتیک ) Eی است که ویتامین توکوفرول است. این در حال

صد از در 5/12ایزومر فضایی ) 8توکوفرول( حاوی سهم مشابهی از  -آلفا
، RRR ،RRS ،RSR ،RSS ،SRR ،SRSهای فضایی هرکدام از ایزومر

SSR  وSSS- ضاییفهای توکوفرول( بوده و هر کدام از این ایزومر -آلفا 
 تند.توکوفرول هس -آلفا -RRR به زیستی متفاوتی نسبت  یتدارای فعال

 2O50H29C فرمول شیمیایی

 محلول در چربی بندیطبقه

 گرم بر مول              توکوفرول 7/430 وزن مولکولی
 گرم بر مول              توکوفریل استات 8/472

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش های جایگزیننام
Tocopherol 
RRR-α-tocopherol (formerly d-α-tocopherol) 
all-rac-α-tocopherol (formerly dl-α-tocopherol) 

شماره شناسایی 
 یکتا

59-02-9              RRR- توکوفرول -آلفا 
58-95-7              RRR- توکوفریل استات -آلفا 

7695-91-2          all- rac- توکوفریل استات -آلفا 
و خرد  های روغنی کاملها، شبدر، یونجه، دانهجوانه گندم، گراسروغن  منابع طبیعی اصلی 

ب های گیاهی جزو منابع طبیعی خوب این ویتامین محسونشده و روغن
 شوند.می

 اکسیدانی محلول در چربیآنتی  عملکرد زیستی 
 ایمنی  سیستممحرک 

 DNAتنظیم ساخت 
 آزاد(های سازی رادیکالدارای اثرات ضد سم )از طریق خنثی

 ها محافظت از بافت
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 مثلیهای تولیدتوسعه اندام
 ژن تنظیم بیان

تاثیرات مفید بر 
 حیوان

 بهبود پاسخ ایمنی
 تثبیت بافت و چربی در محصوالت دامی 

ای هدامسازی دام برای آبستنی، حفظ یکپارچگی و بهبود عملکرد انآماده
 مثلیتولید

 سیستمجهت بهبود عملکرد  Eمعموال از مقادیر زیاد مکمل ویتامین 
 شود.ایمنی بدن و افزایش کیفیت گوشت استفاده می

سخ تحلیل عضالنی، اختالل در باروری، کاهش پا: کمبودمشترک عالئم  عالئم کمبود 
 ایمنی

 سفید(، ها )عضلهبره تحلیل عضالنی دربیماری نشخوارکنندگان: عالئم در 
 جفت ماندگی، افزایش بروز ورم پستان

 یوانه(تحلیل عضالنی، انسفالوماالشیا )بیماری جوجه دطیور: عالئم در 
 درآوریچربی زرد، کاهش جوجه

عیف ضهای تولهای، آبستنی ناموفق، تخریب بافت ماهیچهسگ: عالئم در 
 و مرده

آستانه تحمل مقادیر 
 باال 

 واناتر حیشواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی د
 یافت نشده است.  

 CRL/080022(، 2010رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش
 های خوراکی:در افزودنی

 مربوطه PhEur monographsکروماتوگرافی گازی، با توجه به 
 ها و خوراک:مکملدر 

HPLC 

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 توکوفریل استات -all- rac اشکال تجاری 

RRR- توکوفریل استات -آلفا 
RRR- آلفا توکوفرول 

 مایع روغنی و زرد رنگ )توکوفرول، توکوفریل استات( مشخصات ظاهری 
 کرم )توکوفریل استات( -پودرهای سفید

 پودرهای جاذب )توکوفریل استات(
دار شده با خاصیت پراکندگی در آب خشک روکشپودرهای افشانه 
 )توکوفریل استات(

پایداری در شرایط 
 محیطی 

 سال  2ای: بیش از بندی کارخانهپایداری در بسته
 ماه  6ها: بیش از مکملپایداری در خوراک و 
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     3K                                                 3VITAMIN Kویتامین 

 هموثر ماده به مربوط اطالعات
ناخته با فعالیت خود در فرآیند انعقاد خون و تشکیل لخته ش Kویتامین  مقدمه

ین در ( شکل مورد استفاده از این ویتام3Kشده است. منادیون )ویتامین 

دیم عمدتا به دو شکل منادیون س 3Kباشد. ویتامین تغذیه حیوانات می

 ( ارائهMNBسولفیت )آمید بیمنادیون نیکوتین ( وMSBسولفیت )بی

 گردد.می

 C11H15O8SNa              MSB فرمول شیمیایی
C17H16N2O6S              MNB 

 محلول در چربی بندیطبقه

 MSBگرم بر مول             29/330 وزن مولکولی

 MNBگرم بر مول             42/376

 المللی:نیب ییایمیشناسه ش جایگزینهای نام

•1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxo-2-
naphthalenesulfonicacid,sodium salt , trihydrate; 
vitamin K3; K-Thrombin (MSB) 
•1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxonapthalen-2-
naphthalenesulfonic 
acid compound with 3-Pyridinecarboxamide, 2-
Methoxysulfonyltetralin-1,4-dione with pyridine-3 
carboxamide(MNB) 

شماره شناسایی 

 یکتا

6147-37-1               MSB 
73581-79-0             MNB 

تامین شود. گیاهان سبز غنی از ویبه صورت طبیعی یافت نمی 3Kویتامین  منابع طبیعی اصلی 

1K  2بوده و ویتامینK های موجود در شکمبه تولید توسط باکتری

 گردد.می

ن در فرآیند انعقاد خون و تشکیل لخته مشارکت دارد. ای Kویتامین  عملکرد زیستی 

 دنیویتامین همچنین به عنوان یک کوآنزیم در فرآیندهای مرتبط با مع

ت ها فعالیشدن استخوان، تشکیل پروتئین و رشد سلولی در برخی گونه

 نماید.می

تاثیرات مفید بر 

 حیوان

 بهبود عملکرد

 حمایت از سالمت و رفاه عمومی دام 
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 جلوگیری از خونریزی

 اختالل در فرآیند انعقاد خون عالئم کمبود 

 کاهش سطح پروترومبین

 افزایش زمان لخته شدن 

 های مختلفها و اندامخونریزی در بافت

آستانه تحمل 

 مقادیر باال 

وانات حی شواهدی مبنی بر تاثیر منفی استفاده از مقادیر باالی خوراکی در

 یافت نشده است.  

 EURL/100156(، 2011رو  آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا ) های سنجش روش

 های خوراکی و آب:در افزودنی

 VDLUFA Method Bd. IIIوفوتومتری )رسنجش از طریق اسپکت

13.7.1) 

 خوراک:ها و مکملدر 

HPLC-UV 

 .نمایدرا مهار می Kکومارین فعالیت ویتامین  هاآنتاگونیست

 اطالعات مربوط به محصول تجاری
 MNBو  MSB اشکال تجاری 

 ایپودر سفید رنگ تا مایل به قهوه مشخصات ظاهری 

پایداری در شرایط 

 محیطی 

 ماه 3پایداری در خوراک: بیش از 

 ماه 6از ها: بیش مکملپایداری در 
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 خوراک:  بهها افزودن ویتامین

 مالحظات اساسی

ی از پـیش اهمیـت دارد. یکـ از امروزه تغذیه سالم و اقتصادی حیوانات بـیش

هـا در های تغذیه نوین حیوانات، استفاده مطلـوب از ویتـامینترین مولفهمهم

طـور  حیوانـات بـههای ویتامینی از  نیازباشد. آگاهی ما غذایی میهای جیره

دف ها تنها بـا هـچشمگیری افزایش یافته است. در گذشته استفاده از مکمل

داف اهکه امروزه در حالی پذیرفت، ها صورت میپیشگیری از کمبود ویتامین

و حتــی  یاقتصــادمســائل همچــون ســالمت و آســایش دام،  تــریگســترده

. بنـابراین هـدف اصـلی گیرنـدمیقرار  رمد نظهای زیست محیطی نیز جنبه

رایط تضمین سالمت حیوانات تحت ش ،ها در خوراکاستفاده بهینه از ویتامین

 .استعملی پرور  

 های ویتامینی در خوراکعوامل موثر بر استفاده از مکمل

کمل مها عبارت است از میزان ویتامینی که به صورت ویتامینبا سازی مکمل

مکن های مختلف ممقدار افزودن ویتامینشود. حیوانات افزوده می خوراکبه 

 است تحت تاثیر عوامل زیر قرار بگیرد:

 انمسائل مرتبط با حیوان: گونه، سن، ژنتیک، وضعیت سالمتی حیو 

  مسائل مرتبط با محیط: بهداشت، آب و هوا، جایگاه پرور 

 یفیت مسائل مرتبط با تولید: سطح تولید، تنش، آسایش دام، ک

 های اقتصادیمحصول نهایی، مزیت

 گرمیمثل، تولید یا سرتولید :مسائل مرتبط با استفاده از حیوان 

 :مسائل مربوط به خوراک 
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 هـایتنو  در مواد مغذی اقالم تشکیل دهنده جیره به دلیل تفـاوت -

هـای صـورت گرفتـه موجـود در مرحلـه رشـد و برداشـت، فـرآوری

و نگهـداری مـواد  سـازیهمچون خشـک کـردن و شـرایط ذخیـره

 خوراکی

ن درصد ویتـامی 50فراهمی مواد مغذی ) به عنوان مثال تنها زیست -

E ین درصـد از بیـوت 10وکوفرول است و یا تنها ت -غالت از نو  آلفا

 خواهد بود( استفادهموجود در گندم برای طیور قابل 

) بـه عنـوان مثـال در مـواد خـوراکی هـا های ویتـامینآنتاگونیست -

توسـط  1Bتوسـط کومـارین، فعالیـت ویتـامین   Kیت ویتامین فعال

 تیامیناز و فعالیت بیوتین توسط آویدین مهار خواهد شد(

ی سـازو ذخیـره های مختلف فرآوریها طی فرآیندپایداری ویتامین -

 خوراک

 ها بر اساس مقدار بهینه مصرف نیاز به ویتامین

نیاز حیوانـات امکـان پـذیر  اسبهمح ها تنها براساساستفاده بهینه از ویتامین

 (،Minimum requirement) "حـداقل نیـاز"بـین  ه طور کلی بایداست. ب

 "خــاص افــزوده نیــاز "( و Optimum requirement) " مطلــوبنیــاز  "

(Additional Specific requirement ) کــه بــا اهــدافی از قبیــل بهبــود

بـه تمایز قائل شـد.  گیرد،وضعیت ایمنی و افزایش کیفیت محصول انجام می

دلیل عدم وجود اطالعات کافی و همچنین تعداد زیاد عوامل مـوثر، محاسـبه 

شـود، ها مانند آنچه در رابطه با انرژی و پروتئین انجام میمیزان نیاز ویتامین

هـا بـر پذیر نیست. در بسیاری از موارد تعریف واضحی از تاثیر ویتامینامکان

ی وجود نداشـته و حتـی در مـواردی ایـن تـاثیر های متابولیکبرخی  فعالیت
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ناشناخته است، بنابراین بررسی آن دشوار بوده و میزان این تاثیر قابل برآورد 

 نخواهد بود. 

 تامین این نیاز تضمین کننده عدم وقو  کمبود تحـت :حداقل نیاز 

معمـوال  حداقل نیـازباشد. شرایط مطلوب آب و هوایی و پرور  می

غذایی خاص و تحت شرایط کنتـرل ای با جیرهذیهطی آزمایشات تغ

 گردد.آزمایشگاهی تعیین میشده 

  تامین این نیاز عـالوه بـر پوشـش دادن اهـداف نیـاز  :مطلوبنیاز

حداقلی، تضمین کننده استفاده کامـل از تـوان عملکـردی حیـوان، 

 ها است.سالمتی و افزایش مقاومت دام نسبت به بیماری

 دهـد بسـیاری ازنتایج تحقیقات اخیر نشان می: نیاز افزوده خاص 

ت رایها عالوه بر فعالیت متابولیکی خـاص خـود، دارای تـاثویتامین

  مثبتی بر سالمت، باروری و کیفیت محصوالت نهایی هستند.

دامنـه نیـاز بر عالوه ، های حیوانیها یا برخی گونهدر رابطه با برخی ویتامین

 قابـلآسـتانه  "خطر اسـتفاده ، کـه بـه آن بیحداکثر سطح باید  ها،ویتامین

بـرای  قـرار گیـرد. مورد توجـه نیز شودگفته می " 1مقادیر باالمصرف تحمل 

هـای جـانوری، تـاثیراتی منفـی هنگـام هـا و گونـهگروه محدودی از ویتامین

تـوان بـر همـین ها گزار  شده است که مـیاستفاده چند برابری از ویتامین

برای این حیوانات  هاویتامین عنوان حداکثر سطح مصرفاساس مقداری را به 

 در نظر گرفت. 

                                                            
1 Tolerance to high intake 
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 ها : توصیه

هـای زیـادی بـر اسـاس ها و شـرکتمراکز تحقیقات علمی، محققان، انجمن

ذایی غـها به جیـرههای مختلف مقادیر متفاوتی را برای افزودن ویتامینرو 

خیـره ذهای محلول در آب به میزان اندکی در بـدن ویتامیناند. توصیه نموده

آب  هـا از طریـق افـزودن بـه خـوراک یـاآن روزانـهتامین  بنابراینشوند، می

ه هـای محلـول در چربـی بـدر مقابل، ویتامینآشامیدنی ضروری خواهد بود. 

ا هـمقدار قابل توجهی در بدن ذخیره شده و به همین دلیل بـرای تـامین آن

ه صـورت بـهای خارج از اتحادیه اروپا که ویتـامین را توان، مشابه با کشورمی

 ا راهـکنند، در مقاطع زمانی مشخصی سطوح باالیی از آنآشامیدنی ارائه می

 استفاده نمود.

و  ARC جداول استاندارد غـذایی های رسمی موجود )مانندبسیاری از توصیه

NRC ویی بـه و بـرای پاسـخگ کنندرائه میها را احداقل نیاز به ویتامین( تنها

ب و آشرایط جایگاه نگهداری، های پرور  عملی حیوانات کافی نیستند. نیاز

اند توهای عمومی رایج در پرور  صنعتی میای و تنشهای تغذیههوا، چالش

 ابراین بهبنحیوانات به مواد مغذی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.  نیاز

و تولیدکننـدگان  اصـالح نـژادیهـای ها ) مانند شـرکتطور معمول شرکت

ر نیـاز هایشان را براساس عوامل موثر بهای خوراکی( توصیهخوراک و افزودنی

 نمایند.حقیقی حیوانات تنظیم می

های رایج در پایان ایـن کتابچـه بر اساس رو  FEFANAهای جداول توصیه

بـا هـدف تـاثیرات خـاص هـا ارائه شده است. مقادیر بیشـتر افـزودن مکمـل

در رابطه بـا  مشخص شده و توضیح آن در انتهای هر جدول آورده شده است.

شوند )مانند طیور( های کامال مخلوط تغذیه میحیواناتی که عمدتا با خوراک
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ها بر اساس مقدار در کیلوگرم خوراک ذکر شـده اسـت، در حـالی کـه توصیه

تره ) ماننـد اسـب و نهمراه با کنساعلوفه توصیه برای حیوانات تغذیه شده با 

نشخوارکنندگان( بر اساس مقدار مورد نیاز روزانه برای هر راس دام یا به ازای 

افـزایش نیـاز ناشـی از تغییـرات  معموالباشد. کیلوگرم وزن بدن می 100هر 

هـا، از طریـق ناگهانی محیطی مانند افزایش دما یا درگیری گلـه بـا بیمـاری

 گردد.یتامینی محلول در آب به آب آشامیدنی تامین میهای وافزودن مکمل

 ایمنی:

 های سـوخت و سـاز درها جهت انجام واکنشدر دسترس بودن دائم ویتامین

ز ای جانـداران اسـت. تهای حیـابدن، تضمین کننده بقای بسیاری از عملکرد

تار ها موادی آلـی بـوده و در اغلـب مـوارد دارای سـاخنظر شیمیایی ویتامین

در  هـا(. به طور کلـی ویتـامین12Bلکولی ساده هستند )به استثنا ویتامین مو

خطـر در نظـر گرفتـه هـا مـوادی کـمهای ساخت و استفاده از مکمـلفرآیند

 شوند.می

ها ایمنی و کـارایی خـود بـه عنـوان یـک افزودنـی خـوراکی را طـی ویتامین

 ،ضـو وماند. با این حال، برای اثبـات بیشـتر ایـن نشان دادههای متوالی دهه

ئـه اتحادیـه اروپـا ارامقامات مستندات ثبت شده دقیقی را به خوراک  صنعت

 .  است کرده

توانـد، جهـت اطمینـان از دریافـت مقـادیر مناسـب قوانین اتحادیه اروپا مـی

هـای حیـوانی ماننـد ها توسط حیوانات یا مصرف کننـدگان فـرآوردهویتامین

( Dو  Aهـا ) ماننـد ویتـامین وشت، شیر و تخم مرغ، برای برخـی ویتـامینگ

 تعیین نماید. مصرف را میزان حداکثر مجاز 
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 ها:تولید ویتامین

 ها وجود دارد :سه فرآیند اصلی برای تولید ویتامین

 شیمیایی ساخت (Chemical Synthesis) 

 ( استخراجExtraction) 

 ( تخمیرFermentation) 

نات را های مورد استفاده در تغذیه حیواهای مختلف تولید ویتامینرو  3جدول 

 دهد. نشان می

 هـای مـورد اسـتفاده در تغذیـه حیوانـات بـا رو  سـاختتقریبا تمام ویتـامین

ج هـای اسـتخراشوند. این در حالی است که عمـدتا ویتـامینشیمیایی تولید می

ته رند. البگیگیاهی و جانوری در تغذیه انسان مورد استفاده قرار میشده از منابع 

 در( Eمینهای تولید شده با رو  استخراج )مانند بتائین و ویتابرخی از ویتامین

 تغذیه حیوانات نیز کاربرد دارند.

ولیـد ترین منبـع تها اصلیبا وجود اینکه امروزه رو  ساخت شیمیایی ویتامین 

بیش  از بیشها از طریق تخمیر رود در آینده تولید ویتامینمی هاست، انتظارآن

 2Bهای ترین رو  تولید ویتامینتخمیر متداول در حال حاضر اهمیت پیدا کند.

 باشد.می 12Bو 

نظر های مطلوب مـدقادرند ویتامین خاصهای در فرآیند تخمیر، میکروارگانیسم

 سـازیتخمیـر جـدا شـده و خـالصها از مخلوط را تولید نمایند. سپس ویتامین

سـازی فرآینـد تولیـد توسـط توانـد بـا  بهینـهگردند. مهندسی ژنتیـک مـیمی

نـابع و ماسـتفاده از  بـازدهدر زمانی مشابه، منجر بـه افـزایش ها میکروارگانیسم

 کاهش فشارهای تحمیل شده بر محیط زیست شود. 

ت شیمیایی، استخراج های تولید شده از هر سه رو  ساخبه هر طریق ویتامین

 به انوا  طبیعی دارند.  نسبت اثرات بیولوژیکی مشابه و یکسان ،و تخمیر



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۶۵ 

 هاهای رایج تولید ویتامینمروری بر رو  -3جدول 

-ویتامین، پیش

ساز ویتامین و 

 ویتامینشبه

 استخراج تخمیر ساخت شیمیایی

 *  * بتائین

  ** * بیوتین

L- کارنیتین * **  

 **  * کاروتن -بتا

   * کولین کلراید

   * اسید فولیک

  ** * اینوزیتول

   * نیاسین

 -Dاسید 

 نتوتنیکپ
*   

 **  * تائورین

   * Aویتامین 

   * 1Bویتامین 

  * ** 2Bویتامین 

 ** ** * 6Bویتامین 

  *  12Bویتامین 

   * Cویتامین 

   * Dویتامین 

 *  * Eویتامین 

   * 3Kویتامین 

 رو  ممکن تولید -رو  رایج تولید، **  -* 
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خطـر و همچنـین حفـظ خصوصـیات و اغلب الزم است جهـت اسـتفاده بـی

ا هـری ویتـامینپایدار فرموله نمود. پایدا با موادیها را ها، آنویتامین فعالیت

نهـایی از اهمیـت بـاالیی  مکمـلطی مراحل مختلف فـرآوری خـوراک و در 

ولید به صورت روغن ت Eو  A ،3Dهای برخوردار است. به عنوان مثال ویتامین

بـه  ظوربرای این من پودر تبدیل شوند. به معموال پیش از استفاده بایدشده و 

یـا افشـانه خشـک پاششـی کـردن  خشـکطور معمول در صنعت از فرآیند 

هـای مـوثر در بهبـود پایـداری رو ( همراه با سـایر Spray- drying)کردن

 شود. محصول استفاده می

 اشکال تجاری و معیارهای کیفیت

ترین شکل محصول ویتامینی جهت اسـتفاده در یـک برنامـه انتخاب مناسب

فیـد هـای الزم و عمـر مبه نحوه استفاده در نظر گرفته شـده، فـرآوری تولید

هـای زیـادی در اوتتفـمحصول در ترکیب با خوراک بسـتگی دارد.  تخمینی

خصوصیات و نحوه استفاده محصوالت مختلف تجاری موجود در بـازار وجـود 

 ند:ترین خصوصیات و معیارهای شناخته شده شامل موارد زیر هستدارد. مهم

  های مختلـف کـاربرد شکلحاللیت یا پراکندگی محصول در آب در

 .های شیر یا آب آشامیدنی(استفاده در جایگزینمانند )

 یـا  پلـت کـردن)ماننـد هـای ویـژه خـوراک داری تحت فـرآوریپای

  اکسترود کردن(

  خصوصیات محصول با توجه به شرایط فنـی خـاص حـین فـرآوری

بـار الکتریکـی، پایـداری در  ،اندازه ذرات، خاصیت جـذب رطوبـت)

 . (هاها در حضور اکسیدکنندهمکمل

هـای محلـول ها در گروهبندی ویتامینتوجه داشت که طبقه این نکتهباید به 
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تـوان های خالص بوده و نمـیدر چربی و محلول در آب تنها مختص ویتامین

در واقـع  هـا تعمـیم داد.بندی را به محصوالت تجاری این ویتامیناین دسته

های محلول در چربی تجاری، الزاما در چربی محلـول نیسـتند، زیـرا ویتامین

ت دیگری نیز وجود داشته باشد. بـه ها ترکیباممکن است در فرموالسیون آن

همـراه داشـتن مـواد های محلول در آب نیز بـه دلیـل همین ترتیب ویتامین

 ممکن است در آب محلول نباشند. خود در فرموالسیون  نامحلول

 همقادیر معادل برای تبدیل اشکال تجاری به ماده موثر

ده و هـر شـروانه بازار های با فعالیت ویتامینی مشابه از مولکول تعداد زیادی

د. از های خوراکی قـرار گیرنـتوانند به خودی خود در دسته افزودنیکدام می

ازگار ساین رو الزم است مقدار این مواد با سطح فعالیت ویتامینی متناسب و 

 شود. 

هـا ارائـه شـده و مقادیر معادل آن اصلی های از مواد موثرخالصه 4در جدول 

 است.
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 همقادیر معادل برای تبدیل اشکال تجاری به ماده موثر -4جدول 

  ویتامین

 (هموثر)ماده 
 مقدار معادل  واحد

 گرممیلی 1 بتائین

 (درصد 47گرم بتائین انهیدراز مایع )میلی 13/2

 درصد( 93گرم بتائین هیدروکلراید )میلی 41/1

 درصد( 91مونوهیدرات ) گرم بتائینمیلی 27/1

 درصد( 50گرم کولین کلراید )میلی 38/2

 تارترات -Lکارنیتین  -Lگرم میلی 49/1 گرممیلی 1 کارنیتین -ال

 گرممیلی 1 کولین کلراید
 گرم کولین کلرایدمیلی 34/1

 )پایه کولین هیدروکسی آنالوگ(

 گرممیلی 1 نیاسین
 گرم اسید نیکوتینیکمیلی 1

 آمیدگرم نیکوتینمیلی 1

 -Dاسید 

 نتوتنیکپ
 نتوتناتپ -Dگرم کلسیم میلی 087/1 گرممیلی 1

 Aویتامین 

 )رتینول(

واحد  1

 المللیبین

ویتامین  شکل الکلیمیکروگرم رتینول ) 300/0

A) 

 میکروگرم رتینیل استات 344/0

 پالمیتات رتینیلمیکروگرم  550/0

 میکروگرم رتینیل پروپیونات 359/0

 1Bویتامین 

)تیامین 

 کلراید(

 گرممیلی 1
 گرم تیامین مونونیتراتمیلی 088/1

 گرم تیامین هیدروکلرایدمیلی 12/1

 6Bویتامین 

 )پیریدوکسین(
 گرم پیریدوکسین هیدروکلرایدمیلی 215/1 گرممیلی 1

 3Dویتامین 
 کلسیفرول کوله

واحد  1

 المللیبین
 کلسیفرولمیکروگرم کوله 025/0
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 3Dویتامین 

(25- 

هیدروکسی 

3D) 

 3Dهیدروکسی ویتامین  -25گرم میلی 1 گرممیلی 1

 Eویتامین 

 )توکوفرول(

واحد  1

 المللیبین

توکوفریل  -آلفا -all- racگرم میلی 000/1

 استات

 توکوفریل استات -آلفا -RRRگرم میلی 735/0

 توکوفرول -آلفا -RRRگرم میلی 671/0

 3Kویتامین 

 )منادیون(
 گرممیلی 1

سولفیت گرم منادیون سدیم بیمیلی 96/1

(MSB) 

سولفیت آمید بیگرم منادیون نیکوتینمیلی 1/2

(MNB) 

متیل پریمیدینول گرم منادیون دیمیلی 22/2

 (MPBسولفیت )بی
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 پیشینه نظارتی 

ــه  CODEX ALIMENTARIUSکــارگروه  ،در ســطح جهــانی فعــال در زمین

هـای خـوراکی معرفـی نمـوده و هـا را بـه عنـوان افزودنـیخوراک، ویتـامین

نظـور بـه م ،ارزیابی محصوالت پیش از ورود به بـازار را جهت هاییاظهارنامه

ــدگان  ــات، مصــرف کنن ــارگران، حیوان ــرای ک ــالی ب ــرات احتم ــاهش خط ک

هـا هاین اظهارنام.  نمایدمیجمع آوری های حیوانی و محیط زیست، فرآورده

جهـان  ها در بسیاری از کشورهایهای مرتبط با ویتامینمنجر به ثبت فرآیند

رد های مـوشود. به این ترتیب این اطمینان حاصل خواهد شد که ویتامینمی

ن استفاده از روند ثبت شده توسط کشورهای تولیدکننده و عرضه کننـده ایـ

لـف هـای مختنحوه این ارزیابی در کشـورنند. کمحصوالت به بازار پیروی می

 متفاوت است. 

گروه  در ،دشونهای تجاری تولید شده که به خوراک دام اضافه میدر اروپا ویتامین

 شوند.بندی شده و به دقت تنظیم میهای خوراکی دستهافزودنی

های قوانینی را جهت کنترل افزودنی *1831/2003( شماره ECنامه )آیین

نامـه یـینمطابق شرایط این آنماید. استفاده در تغذیه حیوانات ارائه میمورد 

 "عملکـردیهـای گـروه "هـای مختلـف و هـای خـوراکی بـه دسـتهافزودنی

 نیاز به اخذ مجوز دارند. ،شده و پیش از عرضه به بازار بندیطبقه

ه نامـآیـین، 1)ضمیمه  شوندبندی میمحصوالت ویتامینی به شرح زیر طبقه

(EC شماره )1831/2003*:) 

 ها:دسته افزودنی
 های خوراکیافزودنی
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 :عملکردیگروه 

خـواص  ها و مواد شیمیایی کامال تعریف شده دارایها، پیش ویتامینویتامین

 مشابه 

و  برای اخذ مجوز ترکیبات دارای فعالیت ویتامینی تحت یک ارزیـابی دقیـق

 گیرند:از نظر موارد زیر قرار میکامل 

 هماهیت و خلوص شیمیایی ماده موثر 

 اشکال مختلف محصوالتی که ممکن است به بازار عرضه شوند 

 :ایمنی محصوالت از نظر 

 افرادی که در تماس با محصوالت قرار دارند -

 حیوانات هدف دریافت کننده محصوالت  -

 کنندگان فرآورده حیوانی مصرف -

  یکنــواختی و پایــداری محصــوالت در ترکیبــات مختلفــی همچــون

ها، خوراک و آب آشامیدنی )برای هر یـک از اشـکال مصـرف مکمل

 ای اخذ شود(باید مجوز ویژه

 هاعملکرد زیستی اشکال جدید ویتامین 

متعاقـب  EFSA و اسـناد راهنمـایی *429/2008( شمماره ECنامه )آیین

ه بـرای های ارسـال شـدرا در رابطه با پرونده یکاملنامه اطالعات همین آیین

 . های خوراکی ارائه نموده استپشتیبانی از درخواست اخذ مجوز افزودنی

ها ابتدا به کمیسیون اروپا ارائه شده و سـپس توسـط ایـن کمیسـیون پرونده

عالوه بر ایـن الزم اسـت د شد. نارجا  داده خواه EFSAبرای ارزیابی خطر به 

های محصول تولید شده ارائـه از رو  انجام کار همراه با نمونهتحلیل کاملی 

مرجـع اتحادیـه اروپـا  آزمایشـگاهگردد که این موارد به صورت جداگانـه در 

(EURL .ــت ــد گرف ــرار خواهن ــابی ق ، EFSAپــس از اعــالم نظــر ( مــورد ارزی
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کمیسیون به عنوان مدیر ارزیابی خطر، مقررات مجاز برای هر ماده افزودنی را 

هـای هـدف، میـزان اسـتفاده و هرگونـه با تعیین مشخصات مورد نیاز، گونـه

 نماید. (، تنظیم میLabellingگذاری )شرایط و الزامات الزم برای برچسب

 بینی شـده، ممکـن اسـتهای پیشدر بعضی از موارد، به منظور کنترل خطر

 .گرددحداکثر مقدار مجاز قابل استفاده در خوراک نیز تعیین 

و ویژه  ها، به جز در مواردی که با فرآیندی خاصهای مرتبط با ویتامینمجوز

هــای بســیار خاصــی از شــوند )بــه عنــوان مثــال داشــتن ســویهتولیــد مــی

 هـرباشـد. ها(، عمومی بـوده و منحصـر بـه تولیدکننـده نمـیمیکروارگانیسم

ش ای که بتواند مشخصات تعریف شده را رعایت نموده و محصـولتولیدکننده

ود را ختواند محصول های قوانین غذا و خوراک سازگار باشد میبا سایر جنبه

 به بازار عرضه کند. 

وارد  2004ها( که پیش از سـال های خوراکی )از جمله ویتامینتمام افزودنی

ه به سرعت ببازار شده باشند نیاز به تمدید مجوز دارند. عالوه بر این با توجه 

د سال یکبار تمدی 10ست مجوز همه محصوالت هر روز شدن اطالعات، الزم ا

هـای لیسـت انجمـن ثبـت افزودنـیشود. محصوالت پـس از اخـذ مجـوز در 

 به صورت دائم توسـط کمیسـیون اروپـا بـهاین لیست قرار گرفته و  خوراکی

یـک  در ادامه روند دریافت مجوز به هر محصولگردد. روزرسانی و منتشر می

نـی دهنده دسته مواد افزودشود که نشانه میشماره شناسایی اختصاصی داد

 ( و به دنبال آن یک کد عددی است. a( و گروه عملکردی )3)

وسـط عرضه بـه بـازار تاستفاده در خوراک و برای  هاگذاری ویتامینبرچسب

 شود.میکنترل  *767/2009( شماره ECنامه )آیین

سـطح مجـاز بـرای مقدار مصرف هر افزودنی خوراکی که دارای حداکثر درج 

 الزامی است. ،  استفاده است در برچسب اطالعات خوراک



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۷۳ 

هـای مولفـه "توان به صـورت داوطلبانـه بخشـی تحـت عنـوان همچنین می

ار بـا های مورد انتظرا اعالم نمود که در این صورت میزان ویتامین " سنجش

 گردد. توجه به عمر مفید خوراک تولید شده ذکر می

شـده توسـط های گزار و همچنین سنجش صوصیات فنیمرتبط با خ موارد

 767/2009( شـماره ECنامـه )آیـین 4در ضـمیمه  های مربوطـهآزمایشگاه

 آورده شده است. 

هـا بایـد مطـابق بـا الزامـات کارخانـه ،ها با خوراکبه منظور ترکیب ویتامین

صـالح محلـی اقـدام بهداشتی خوراک ثبت شده و مـورد تاییـد مقامـات ذی

در رابطـه بـا  *183/2005( شماره ECنامه )آیین . این امر بر اساسنمایند

نامه سـطوح کنتـرل و این آیین گردد.تنظیم می الزامات بهداشتی خوراک

معیارهایی که افراد درگیر در صـنعت خـوراک بایـد بـه آن پایبنـد باشـند را 

 نماید. تعیین می
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GHS/CLP 
( Globally Harmonised System = GHSجهــانی ) نه هماهنــگســاما

المللـی بـه تصـویب رسـیده و وظیفـه آن توسط سازمان ملل در سـطح بـین

هـا در رابطـه بـا خطـرات مکمـلبندی خـوراک و های طبقههماهنگی معیار

منی کـارگران(، خطـرات زیسـت محیطـی و فیزیکی و سالمتی هنگام کار )ای

هـای بندی مـواد و مخلـوطگذاری و بستهالزامات برچسبهمچنین قوانین و 

و  GSHهای خاصی از مـواد را مبتنـی بـر گروه FEFENAباشد. خطرناک می

 ,Classificationبنـدی )گـذاری و بسـتهبنـدی، برچسـبمطـابق بـا طبقـه

Labelling and Packaging = CLP) بندی نموده قوانین اتحادیه اروپا طبقه

 است. 

 CLPنامـه )که به اختصار به آن آیـین 1272/2008( شماره EC) نامهآیین

بنـدی گـذاری و بسـتهبنـدی، برچسـبشود( بـه قـوانین طبقـهنیز گفته می

 پرداخته است. GHSها و اصول کلی مکملمواداولیه و 

گذاری مـواد مطـابق بـا بندی هماهنگ و برچسببا وجود اینکه قوانین طبقه

GHS  نامه آیین 6در ضمیمهCLP  ذکر شده است، اما این بخـش تمـام مـواد

عالوه بر این دهد. های خوراکی را پوشش نمیشناخته شده به عنوان افزودنی

گذاران اتحادیه اروپا تولیدکنندگان و وارد کننـدگان ایـن محصـوالت را قانون

بنـدی موظف کرده است تا تمام تال  خود را برای رسـیدن بـه یـک طبقـه

برای رسیدن به این هدف در حـال تثبیـت  FEFANA. گیرند مشترک به کار

ها است. در رابطـه بندی برای برخی مواد مشخص از جمله ویتامینیک طبقه

تنهـا  بنـدی هماهنـگطبقه CLPنامه آیین 6ها در ضمیمه شماره با ویتامین

خورد و این ضمیمه به چشم میآن  هایو نمک 2D،3D،3Kهای برای ویتامین
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-دهد. بنابراین کارگروه ویتامینها را پوشش نمیحال حاضر سایر ویتامیندر 

ها را به شکل رایج تقسیم بندی ک ویتامینمشتر یتوافق طی FEFANAهای 

، 2Dهـای را مشاهده کنید(. در رابطه با ویتـامین 7و  6نموده است ) جداول 

3D  3وK بندی طبقهFEFANA  نامـهآیـین 6بر اساس ضمیمه شـماره CLP  و

هـا ها براساس اطالعات موجود از سـمیت و آالینـدگی آنبرای سایر ویتامین

لطفا توجه داشته باشید که طبقه بندی انجام شده بـرای . صورت گرفته است

 . باشدمی CLPنامه آیین 6بر اساس ضمیمه شماره  3Kو  2D ،3Dهای ویتامین

مراجعـه  FEFANA4سمایت یـا  5جمدول برای کسب اطالعات بیشـتر بـه 

 فرمایید.

 

                                                            
2 http://www.fefana.org/clp-ghs/ 
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 ها نویتامیها و شبهساز ویتامینها، پیشبرای ویتامین GHS/CLP -5جدول 
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 متفاوتی داشته باشند
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 (ه)ماده موثر
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دسـته  مثلتولید

1B 

ــزمن  ــمیت م س
 4آبزیان دسته 

 

 
 

H315  ـــت ـــن اس ممک
منجـــر بـــه حساســـیت 

 شودپوست 
H360D 

H413  ـــت ـــن اس ممک
اثرات مضر طوالنی مدتی 

 بر آبزیان داشته باشد
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 پالمیتات

 (ه)ماده موثر
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اثرات منفی بـر 
دسته مثل تولید

1B 

ــزمن  ســمیت م
 4آبزیان دسته
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H360D 

H413  ممکـــن اســـت
ــوالنی  ــر ط ــرات مض اث
مدتی بر آبزیـان داشـته 

 باشد
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ــــــــه -کول

 کلسیفرول
ــر ــهیپ -کول

 کلسیفرول

مســــــمومیت 
 2خوراکی حاد

مســــــمومیت 
 3جلدی حاد

مسمومیت حـاد 
 2استنشاقی

سمیت در انـدام 
ـــــــــدف   1ه

(STOT- 

Repeated 1)  

H300  ــــــنده در کش
 صورت بلع 

H311  سمی در تماس
 با پوست
H330  ــــــنده در کش

 صورت استنشاق 
H372  در صـــورت در

معــــرا قرارگــــرفتن 
طــوالنی مــدت و مکــرر 
ــه  ــیب ب ــه آس ــر ب منج

های هدف خواهـد اندام
 شد

بر اسـاس  بندیطبقه
ـــماره  ـــمیمه ش  6ض

(16.1.2011 )
ــــین ــــه آی  CLPنام

1278/2008 
در صورت اطال  تمام 
ــیب  ــای آس ــدام ه ان

 دیده را شرح دهید
شــخیص تدر صــورت 

قطعی ریشه بیمـاری 
-ها آسیبسایر مسیر

 رسان نخواهد بود
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 بلع 
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 باشد
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های هدف خواهـد اندام
 شد

ــیب  ــای آس ــدام ه ان
 دیده را شرح دهید

در صــورت تشــخیص 
قطعی ریشه بیمـاری 

-ها آسیبسایر مسیر

 رسان نخواهد بود 
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α TA) 
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 خطر استبی
 

   

  

RRR- آلفـا- 
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ـــــــتات  اس

(RRR- α 

TA) 

 CLPبر اسـاس 
 خطر استبی
    

  
RRR- آلفـا- 

ــــوفرول  توک
(RRR- α 

T) 

 CLPبر اسـاس 
 خطر استبی
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منـــــادیون 
ــی -ســدیم ب

ســـــولفیت 
(MSB) 

حساســـــــیت 
 2پوستی دسته 

حساســـــــیت 
چشــمی دســته 

2 
مضــــر بــــرای 

ـــیط ـــای مح ه
 1حاد  –آبزیان 

مضــــر بــــرای 
ـــیط ـــای مح ه
مزمن  –آبزیان 

1 

 
 

 

H315  ممکـــن اســـت
ــیت  ــه حساس ــر ب منج

 شودپوست 
H319  ممکـــن اســـت

ــیت  ــه حساس ــر ب منج
 شودچشم 

H410  ـــان ـــرای آبزی ب
ــوده و  ــمی ب ــیار س بس
ــوالنی  ــر ط ــرات مض اث

هـا مدتی بر زنـدگی آن
 خواهد گذاشت

بندی بر اسـاس طبقه
ـــماره  ـــمیمه ش  6ض

(16.1.2011 )
ــــین ــــه آی  CLPنام

1278/2008 
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منـــــادیون 
آمید نیکوتین

ســولفیت بــی
(MNB) 

حساســـــــیت 
 2پوستی دسته 

حساســـــــیت 
چشــمی دســته 

2 
مضــــر بــــرای 

ـــیط ـــای مح ه
 1حاد  –آبزیان 

مضــــر بــــرای 
ـــیط ـــای مح ه
مزمن  –آبزیان 

1 
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H410  ـــان ـــرای آبزی ب
ــوده و  ــمی ب ــیار س بس
ــوالنی  ــر ط ــرات مض اث

هـا مدتی بر زنـدگی آن
 خواهد گذاشت

اسـاس  بندی برطبقه
ـــماره  ـــمیمه ش  6ض

(16.1.2011 )
ــــین ــــه آی  CLPنام

1278/2008 
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  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۸۳ 

 جداول مقادیر توصیه شده:

 ده ماده خشک استفاگرم در کیلوگرم در جداول عمدتا از واحد میلی

  .شده است، مگر متفاوت باشد

 وز رها به ازای هـر راس در مقادیر مرتبط با نشخوارکنندگان و اسب

 .گزار  شده است 

 کیلوگرم در نظر گرفته شده است 250ها میانگین وزن کره اسب.  

 کیلوگرم در نظر گرفته شده است. 550ها میانگین وزن اسب 

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۸۴ 

  BETAINEبتائین                                                              

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 200 -2000 جوجه گوشتی، آغازین 

 200 -2000 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 200 -2000 مادر گوشتی

 200 -2000 تخمگذار

 200 -2000 بوقلمون، آغازین

 200 -2000 بوقلمون، رشد

 200 -2000 بوقلمون پایانی

 200 -2000 بوقلمون مادر

 200 -2000 اردک و غاز

 200 -2000 کبک و بلدرچین

  

 گرم در روز به ازای هر راس دام  هانشخوارکنندگان و اسب

 20 -50 گاو شیری

 گوسفند و بز

 4 -6شیرده: های گوسفندان و بز

 2 -4بز: 

 کیلوگرم در تن 2بره: 

  

  هاسایر گونه

 ماهی

 درصد 5/0 -2

گرم در میلی 1500 -2240تیالپیا: 

 کیلوگرم

 درصد 5/0 -2 پوستانسخت

به مقدار نهایی بایستی با توجه  بوده ومقادیر توصیه شده بر اساس بتائین خالص 

 محاسبه شود. ، مجددخلوص مکمل مورد استفاده



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۸۵ 

 BIOTINبیوتین                                                          

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 2/0 -4/0 جوجه گوشتی، آغازین 

 2/0 -3/0 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 2/0 -4/0 مادر گوشتی

 1/0 -15/0 تخمگذار

 25/0 -4/0 بوقلمون، آغازین

 25/0 -3/0 بوقلمون، رشد

 2/0 -25/0 بوقلمون پایانی

 4/0 -6/0 بوقلمون مادر

 1/0 -15/0 اردک و غاز

 15/0 -25/0 کبک و بلدرچین

  

 گرم در روز  به ازای هر راس دام میلی هانشخوارکنندگان و اسب

 20 گاو شیری

 10 -20 گوساله پرواری

 05/0  -1/0 گوساله

 10 -20 تلیسه

 20 گاو گوشتی

 20 گاو نر مولد

 5 گوسفند و بز

 2 -3 کره اسب

 15 -20 سواری اسب

 15 -20 مسابقه و کشش اسب

 
 
 

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۸۶ 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه

 25/0 -8/0 سگ

 25/0 -8/0 گربه

 1/0 -2/0 خرگوش

 3/0 -6/0 و روباه سمور

 8/0 -1 آالسالمون و قزل 

 5/0 -1 ماهیان گرم آبی

 1 -2 میگو

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۸۷ 

 L- CARNITINEکارنیتین                                           -ال

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 20 -30 جوجه گوشتی، آغازین 

 20 -30 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 25 -35 مادر گوشتی

 25 -40 تخمگذار

 25 -40 بوقلمون، آغازین

 25 -40 بوقلمون، رشد

 25 -40 بوقلمون پایانی

 30 -45 بوقلمون مادر

 20 -30 اردک و غاز

 30 -40 کبک و بلدرچین

  

 گرم در روز به ازای هر راس دام هاو اسب (1)نشخوارکنندگان 

 1 -2 گاو شیری

 (2) 100 -150 گوساله پرواری

 (3) 200 گوساله

 (4) 200 گوسفند و بز

 2 -5 کره اسب

 5 سواری اسب

 10 -15 (5)مسابقه و کشش  اسب

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه

 300 -500 (6)سگ 

 200 -500 گربه

 40 -50 خرگوش



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۸۸ 

 40 -50 و روباه سمور

 500 -1000 آالسالمون و قزل 

 100 -400 ماهیان گرم آبی

 500 -1000 میگو

 20 -50 (7)کبوتر 

 کال محافظـتای، از اششود برای جلوگیری از تخریب شکمبهتوصیه می (1)

 استفاده شود.  نندگانکشده برای تغذیه نشخوار

 کیلوگرم وزن بدن 100گرم در روز به ازای هر میلی (2)

 جایگزین شیرگرم در هر کیلوگرم میلی (3)

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی (4)

 ر روز گرم برای نریان به ازای هر راس د 10-15گرم برای مادیان و  2-1 (5)

 ایهای مسابقهگرم در هر کیلوگرم خوراک برای سگمیلی 500 -1000 (6)

 گرم در هر لیتر آب بـه صـورت نوشـیدنیمیلی 10-15 به صورت روزانه (7)

 برای پرندگان تخمگذار و مولد تامین شود. 

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۸۹ 

 ß- CAROTENکاروتن                                            -بتا

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 300 -1000 گاو شیری

 50 -100 گوساله

 تلیسه
500- 300 (1) 

1000- 500 (2) 

 300 -500 گاو گوشتی

 400 -800 مسابقه و کشش اسب

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه

 30 -50 سگ

 30 -50 گربه

 10 -20 خرگوش

 دوره پرور  (1)

 هفته پیش از زایش 6-4 (2)



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۹۰ 

 CHOLINE               (              1کولین )

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 400 -700 جوجه گوشتی، آغازین 

 400 -700 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 350 -700 مادر گوشتی

 300 -500 تخمگذار

 1000 -1200 بوقلمون، آغازین

 500 -1000 بوقلمون، رشد

 400 -600 بوقلمون پایانی

 1000 -1200 بوقلمون مادر

 300 -500 اردک و غاز

 400 -600 کبک و بلدرچین

  
 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 250 -500 گاو شیری

 250 -500 گوساله پرواری

 300 -400 کره اسب

 600 -900 سواری اسب

 1000 -1400 مسابقه و کشش اسب

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه
 1300 -2700 سگ

 1300 -2700 گربه

 600 -800 خرگوش

 500 -1000 و روباه سمور

 600 -1000 آالسالمون و قزل 

 600 -1000 ماهیان گرم آبی

 400 -600 میگو

اعداد ارائه شده در جدول بر اساس کـولین بـوده و بـرای تبـدیل آن بـه ( 1)

 ضرب نمایید. 34/1کولین کلراید بایستی اعداد را در 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۹۱ 

 FOLIC ACIDاسید فولیک                                             

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 2 -5/2 جوجه گوشتی، آغازین 

 2 -5/2 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 5/1 -2 مادر گوشتی

 1- 5/1 تخمگذار

 4 -6 بوقلمون، آغازین

 2 -3 بوقلمون، رشد

 2 -5/2 بوقلمون پایانی

 بوقلمون مادر
3- 2 (1) 
6- 4 (2) 

 1 -2 اردک و غاز

 2 -4 کبک و بلدرچین
  

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 2/0 -3/0 گوساله

 15 -20 کره اسب

 25 -35 سواری اسب

 45 -65 مسابقه و کشش اسب
  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه
 6/0 -2 سگ

 6/0 -2 گربه

 2/0 -5/0 خرگوش

 0 /6 -1 و روباه سمور

 6 -10 آالسالمون و قزل 

 4 -7 ماهیان گرم آبی

 10 -20 میگو

 رشددوره  (1)
 آغازین و تخمگذاریدوره  (2)



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۹۲ 

 INOSITOLاینوزیتول                                                      

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه

 150 -350 سگ

 150 -350 گربه

 300 -500 آالسالمون و قزل 

 50 -200 ماهیان گرم آبی

 500 -1000 میگو

 

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۹۳ 

 NIACINنیاسین                                                             

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 60 -80 جوجه گوشتی، آغازین 

 50 -80 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 50 -60 مادر گوشتی

 50 -60 تخمگذار

 100 -150 بوقلمون، آغازین

 80 -100 بوقلمون، رشد

 60 -80 بوقلمون پایانی

 100 -150 بوقلمون مادر

 60 -80 اردک و غاز

 60 -80 کبک و بلدرچین

  

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 (1) 6 -12 گاو شیری

  1 گوساله پرواری

 30 -40 گوساله

 10 -20 گوسفند و بز

 40 -60 کره اسب

 120 -160 سواری اسب

 140 -180 مسابقه و کشش اسب

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه

 50 -170 سگ

 50 -170 گربه

 40 -60 خرگوش



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۹۴ 

 50 -100 و روباه سمور

 180 -200 آالسالمون و قزل 

 180 -200 ماهیان گرم آبی

 200 -250 میگو

 شیردهی 100هفته پیش از آغاز شیردهی تا روز  2برای مدت  (1)

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۹۵ 

 D- PANTOTHENIC ACID      نتوتنیکپ -Dاسید 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 15 -20 جوجه گوشتی، آغازین 

 12 -18 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 10 -15 مادر گوشتی

 15 -25 تخمگذار

 30 -35 بوقلمون، آغازین

 20 -25 بوقلمون، رشد

 15- 20 بوقلمون پایانی

 25 -35 بوقلمون مادر

 10 -15 اردک و غاز

 15 -25 کبک و بلدرچین

  

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 7 -90 گوساله

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه

 30 -60 سگ

 30 -60 گربه

 10 -15 خرگوش

 8 -20 و روباه سمور

 40 -60 آالسالمون و قزل 

 40 -50 ماهیان گرم آبی

 100 -180 میگو

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۹۶ 

 TAURINE                                                تائورین 

 خوراکگرم در هر کیلوگرم میلی هاسایر گونه

 (1) 2000 سگ

 400 -500 گربه

 (1) 2000 و روباه سمور

 (1) 2000 آالسالمون و قزل 

 حداکثر میزان مجاز( 1)



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۹۷ 

 A                                    VITAMIN Aویتامین 

 المللی در هر کیلوگرم خوراکواحد بین طیور

 11000 -13000 جوجه گوشتی، آغازین 

 10000 -12000 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 10000 -14000 مادر گوشتی

 8000 -12000 تخمگذار

 11000 -13000 بوقلمون، آغازین

 10000 -12000 بوقلمون، رشد

 7000 -9000 بوقلمون پایانی

 11000 -15000 بوقلمون مادر

 10000 -15000 اردک و غاز

 6000 -6500 کبک و بلدرچین

  

 المللی در روز به ازای هر راس دامواحد بین هانشخوارکنندگان و اسب

 گاو شیری
125000- 75000 (1) 

120000- 80000 (2) 

 50000 -100000 گوساله پرواری

 20000 -25000 گوساله

 40000 -60000 تلیسه

 6000 -10000 گوسفند و بز

 10000 -12000 کره اسب

 6000 -8000 سواری اسب

 12000 -15000 مسابقه و کشش اسب

  

 المللی در هر کیلوگرم خوراکواحد بین هاسایر گونه

 10000 -12000 سگ



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۹۸ 

 20000 -30000 گربه

 10000 -15000 خرگوش

 10000 -15000 و روباه سمور

 8000 -12000 ماهیان گرم آبی

 10000 -12000 میگو

 زایشهای خشک و گاوهای انتظار گاو (1)

 گاوهای دوره انتقال و گاوهای شیرده (2)



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۹۹ 

 1B                                             1VITAMIN Bویتامین 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 3 -4 جوجه گوشتی، آغازین 

 2 -3 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 3 -5/3 مادر گوشتی

 5/2 -3 تخمگذار

 5/4 -5 بوقلمون، آغازین

 3 -5 بوقلمون، رشد

 2 -4 بوقلمون پایانی

 4 -5 بوقلمون مادر

 2 -3 اردک و غاز

 2 -4 کبک و بلدرچین
  

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 (1) 60 -250 گوساله پرواری

 100 گوسفند و بز

 20 -25 کره اسب

 40 -55 سواری اسب

 70 -110 مسابقه و کشش اسب
  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه
 4 -8 سگ

 5 -10 گربه

 1 -2 خرگوش

 (2) 20 -50 و روباه سمور

 10 -20 آالسالمون و قزل 

 10 -20 ماهیان گرم آبی

 50 -100 میگو

 های با کنسانتره باالامکان افزایش مقدار توصیه شده در جیره (1)
گـرم در هـر میلـی 50در صورت تغذیه با ماهی خام، به اعداد ذکر شـده  (2)

 کیلوگرم افزوده شود.



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۱۰۰ 

 2B                                                2VITAMIN Bویتامین 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 8 -10 جوجه گوشتی، آغازین 

 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 
9- 7 
8- 6 

 12 -16 مادر گوشتی

 5 -7 تخمگذار

 15 -20 بوقلمون، آغازین

 10 -15 بوقلمون، رشد

 8 -10 بوقلمون پایانی

 15 -20 بوقلمون مادر

 7 -9 اردک و غاز

 5 -7 کبک و بلدرچین

  

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 20 -30 کره اسب

 30 -40 سواری اسب

 70 -85 مسابقه و کشش اسب

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه
 13 -22 سگ

 22 -27 گربه

 3 -6 خرگوش

 10 -20 و روباه سمور

 20 -30 آالسالمون و قزل 

 15 -20 گرم آبی ماهیان

 40 -80 میگو

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین   

 

۱۰۱ 

 6B                                               6VITAMIN Bویتامین 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 4 -6 جوجه گوشتی، آغازین 

 4 -6 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 4 -6 مادر گوشتی

 5/3 -5 تخمگذار

 6 -7 بوقلمون، آغازین

 5 -7 بوقلمون، رشد

 3 -6 بوقلمون پایانی

 6 -7 بوقلمون مادر

  

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 5/2 -5/4 گوساله

 15 -20 کره اسب

 25 -35 سواری اسب

 40 -55 مسابقه و کشش اسب
 

 

 کیلوگرم خوراکگرم در هر میلی هاسایر گونه
 6 -11 سگ

 11 -14 گربه

 2 -3 خرگوش

 10 -20 و روباه سمور

 15 -25 آالسالمون و قزل 

 15 -25 ماهیان گرم آبی

 50 -120 میگو

 



  ها در تغذيه حیواناتويتامین 

 

۱۰۲ 

 12B                                           12VITAMIN Bویتامین 

 در هر کیلوگرم خوراک میکروگرم طیور

 20 -40 جوجه گوشتی، آغازین 

 20 -30 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 20 -40 مادر گوشتی

 15 -25 تخمگذار

 40 -50 بوقلمون، آغازین

 30 -40 بوقلمون، رشد

 15 -30 بوقلمون پایانی

 40 -50 بوقلمون مادر

 20 -40 اردک و غاز

 30 -50 کبک و بلدرچین

  

 میکروگرم در روز به ازای هر راس دام هانشخوارکنندگان و اسب

 150 -300 کره اسب

 350 -650 سواری اسب

 550 -850 مسابقه و کشش اسب

  

 در هر کیلوگرم خوراک کروگرممی هاسایر گونه
 30 -50 سگ

 20 -100 گربه

 10 -20 خرگوش

 30 -60 و روباه سمور

 30 -50 آالسالمون و قزل 

 20 -50 ماهیان گرم آبی

 20 -50 میگو
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 C                                               VITAMIN Cویتامین 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 100 -200 جوجه گوشتی، آغازین 

 100 -200 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 100 -150 مادر گوشتی

 100 -200 تخمگذار

 100 -200 بوقلمون، آغازین

 100 -200 بوقلمون، رشد

 100 -200 بوقلمون پایانی

 100 -200 بوقلمون مادر

 100 -200 اردک و غاز

 100 -200 کبک و بلدرچین

  

 گرم در روز به ازای هر راس داممیلی هانشخوارکنندگان و اسب

 (1) 250 -500 گوساله

 (2) 500 -750 کره اسب

 1000 -2000 مسابقه و کشش اسب

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه
 100 -200 سگ

 100 -200 گربه

 150 -250 خرگوش

 100 -200 و روباه سمور

 150 -250 آالسالمون و قزل 

 150 -250 ماهیان گرم آبی

 250 -500 میگو

 تغذیه شده با جایگزین شیر (1)
 یک ساله (2)
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 3D                                         3VITAMIN Dویتامین 

 المللی در هر کیلوگرم خوراکواحد بین طیور

 3000 -5000 جوجه گوشتی، آغازین 

 3000 -5000 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 3000 -5000 مادر گوشتی

 3000 -4000 تخمگذار

 4000 -5000 بوقلمون، آغازین

 3000 -5000 بوقلمون، رشد

 3000 -5000 بوقلمون پایانی

 4000 -5000 بوقلمون مادر

 3000 -5000 اردک و غاز

 3000 -4000 کبک و بلدرچین

  

 المللی در روز به ازای هر راس دامواحد بین هانشخوارکنندگان و اسب

 گاو شیری
35000- 25000 (1) 

50000- 30000 (2) 

 5000 -9000 گوساله پرواری

 1400 -1800 گوساله

 2500 -4000 تلیسه

 600 گوسفند و بز

 4500 -5500 کره اسب

 4500 -5500 سواری اسب

 6500 -8500 مسابقه و کشش اسب

  

 المللی در هر کیلوگرم خوراکواحد بین هاسایر گونه

 780 -1300 سگ
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 780 -1300 گربه

 800 -1200 خرگوش

 1500 -2000 و روباه سمور

 2000 -2500 آالسالمون و قزل 

 1500 -2000 ماهیان گرم آبی

 2000 -3500 میگو

 های خشک، پیش از زایش و دوره انتقالگاو (1)

یدوره شیرده (2)
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    3Dهیدروکسی ویتامین  -25

             3HYDROXYVITAMIN D -25 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 069/0 جوجه گوشتی، آغازین 

 069/0 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 069/0 مادر گوشتی

 069/0 تخمگذار

 092/0 بوقلمون، آغازین

 092/0 بوقلمون، رشد

 092/0 بوقلمون پایانی

 092/0 بوقلمون مادر

 069/0 اردک و غاز

 069/0 بلدرچینکبک و 
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 E                                                                      VITAMIN Eویتامین 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 جوجه گوشتی، آغازین 
60- 40 

200- 150 (1) 

 20 -30 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 مادر گوشتی
50- 30 

200- 150 (2) 

 20 -30 تخمگذار

 بوقلمون، آغازین
60- 40 

200- 150 (1) 

 30 -50 بوقلمون، رشد

 بوقلمون پایانی
40- 30 

200- 150 (2) 

 بوقلمون مادر
60- 40 

120- 80 (3) 

 40 -60 اردک و غاز

 کبک و بلدرچین
60- 40 

120- 80 (3) 

  

 روز به ازای هر راس دامگرم در میلی هانشخوارکنندگان و اسب

 گاو شیری
400- 200 

1500- 1000 (6) 

 (4)، جایگزین شیر گوساله
120- 80 

200- 150 (1) 

 100 -150 تلیسه

 200 -300 گاو گوشتی
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1500- 1000 (7) 

 گاو
3000- 2000 (8) 

2000- 1000 (9) 

 50 -80 گوسفند و بز

 1000 -1200 (5) کره اسب

 600 -800 (5) سواری اسب

 1200 -1500 (5) مسابقه و کشش اسب

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه

 100 -250 سگ

 150 -300 گربه

 40 -60 خرگوش

 100 -400 ماهی

 ینبرای بهبود ایم (1)

 برای بهبود کیفیت گوشت (2)

 های تازه تفریخ شدهبرای بهبود وضعیت ایمنی در جوجه (3)

 کیلوگرم در خوراک  (4)

 کیلوگرم وزن بدن  100روزانه به ازای هر  (5)

 هفته اول شیردهی 10برای تضمین سالمت طی دوران خشکی و  (6)

 روز مصرف پیش از کشتار با هدف بهبود کیفیت گوشت 100 (7)

 هفته مصرف پیش از زایش با هدف بهبود وضعیت ایمنی حین زایش و 4 (8)

 های تازه متولد شدهتضمین سالمت گوساله

هفته مصرف پس از زایش با هدف بهبـود وضـعیت ایمنـی و تضـمین  4 (9)

 های تازه متولد شدهسالمت گوساله
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 3K                                          VITAMIN K3ویتامین 

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی طیور

 3 -4 جوجه گوشتی، آغازین 

 3 -4 جوجه گوشتی، رشد و پایانی 

 3 -5 مادر گوشتی

 5 -7 تخمگذار

 4 -5 بوقلمون، آغازین

 3 -4 بوقلمون، رشد

 3 -4 بوقلمون پایانی

 4 -5 بوقلمون مادر

 20 -30 اردک و غاز

  

 گرم در هر کیلوگرم خوراکمیلی هاسایر گونه
 1 -2 سگ

 1 -2 (1) گربه

 1 -2 خرگوش

 1 -2 و روباه سمور

 8 -12 (2) آالسالمون و قزل 

 5 -10 (2) ماهیان گرم آبی

 40 -60 (3) میگو

بخصوص هنگامی که برای مقاطع زمـانی بلنـد  3Kمصرف مکمل ویتامین  (1

 درصد مـاهی اسـتفاده 25های گربه کنسروی دارای کمتر از مدت از خوراک

 شود ضروری است. می

 30در صورت مصرف به شکل سوخاری و سرخ شده مقدار توصیه شده را  (2

 درصد افزایش دهید.

توان در هر متر مکعب( می میگو 10با تراکم کمتر )کمتر از  هایدستهدر  (3

 .مقدار را کاهش داد
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 اختصارات:

AOAC: association of analytical communities 
ARC: Agricultural Research Council (UK), now Agricultural and 
Food Research Council 
CAS: Chemical Abstract Services 
CEN: European Committee for Standardization 
CLP: Classification, Labelling and Packaging 
DLG: German Society for Agriculture (Deutsche Landwirtschafts- 

Gesellschaft) 
EC: European Commission 
EFSA: European Food Safety Authority 
EN: European Standards test methods 
EURL [formally the CRL]: European Union Reference Laboratories 
FL: Fluorescence detection 
GHS: Globally Harmonised System 
HPLC: High-Performance Liquid Chromatography 
IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry 
JECFA: Joint FAO-WHO Expert Committee Report on Food 
Additives 
MS: Mass Spectrometry 
NRC: (American) National Research Council 
PhEur: European Pharmacopoeia 
RI: Refractive Index 
RP: Reverse Phase 
UV: Ultraviolet 
UV/VIS: Ultraviolet–visible spectrophotometry 
VDLUFA: the Association of German Agricultural Analytic and 
Research Institutes, agricultural analysis and research institutions. 
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 منابع:

 Vitamins in Animal Nutrition – Editor: AWT; 
published by Agrimedia GmbH in 2002. 

 W. Friedrich´s “Handbuch der Vitamine” (Manual of 
vitamins), 1987. 

 Animal Nutrition – Authors: P. McDonald, R.A. 
Edwuards, J.F.D. Greenhalgh, C.A. Morgan, L.A. 

Sinclair, R.G. Wilkinson; published by Prentice Hall– 
Seventh Edition – 2011 

 USDA vitamin production methods, 1997. 

 قدردانی:

 FEFANAهـای شـرکت این کتابچه حاصل تال  متعهدانه کارگروه ویتامین

ـــرکت ـــت. ش ـــای اس ، ADISSEO ،ADM ،BALCHEM ،CHR ،OLESENه

DSM ،DUPONT ،LONZA ،ORFFA  وSUNVIT هـای از شرکتFEFANA 

ه از همچنین به طـور ویـژاند. هستند که در تهیه این کتابچه مشارکت داشته

René Blum ،Geoff Brown ،An Buyens ،Yueming Derjant-Li ،

Elena Miceli ،Chantal Nuyts ،Manfred Peisker ،Lisa Saibi ،

Eleanor Tredway  وGerritjan van der Ven آید.تقدیر به عمل می  

ها ویتامین"کتابچه  AWT/FEFANAعالوه بر این به طور ویژه از نویسندگان 

منتشـر  Agrimedia GmbHتوسـط  2002که در سال  "در تغذیه حیوانات

بخش شود. این نسخه قدیمی از منابع اصلی و الهامشده است سپاسگزاری می

 Dr. N. Albersابچه حاضر بوده است. همچنین به طور خـاص از نگار  کت
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(BASF) ،Dr. G. Gotterbarm (Adisseo)  ،Dr. W. Heimbeck 

(Degussa) ،Dr. Th. Keller (BASF) ،Dr. J. Seehawer (Roche 

Vitamins)  وDr. T.D. Tran (Vilomix)    .سپاسگزاریم 


