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 مقدمه

همبستگی باالیی با لطافت و  باشد. ماربیلینگ چربی داخل ماهیچه )ماربیلینگ( یکی از صفات مهم در کیفیت و طعم گوشت می

شود  در کشوهایی مانند کره، ژاپن، استرالیا و آمریکا کیفیت گوشت بر اساس ماربیلینگ سنجش می خوشخوراکی گوشت دارد.

عوامل متعددی بر میزان ماربیلینگ دخالت دارد و  است. مهمدر کیفیت گوشت  اما در اروپا گوشت لخم )میزان ماربیالینگ کم(

در این متن ابتدا رشد سلول های ماهیچه ای و چربی در  در تغییر کیفیت گوشت است. وامل اولین گامشناخت این ع

نژادی و گوشت شامل ژنتیک )تفاوت های جنسی، نشخوارکنندگان مورد بررسی قرار می گیرد. فاکتورهای موثر بر کیفیت 

پذیری(، مدیریت )سن از شیرگیری، اخته کردن، وزن و سن کشتار و محیط( و فاکتورهای تغذیه ای )متابولیسم چربی،  وراثت

و  A ،Dهضم و جذب چربی، میزان دسترسی به گلوکز و نشاسته، نسبت علوفه به کنسانتره، سطح انرژی و پروتئین، سطح ویتامین 

Cباشد می( ای خاص ه، تغذیه جنین وگوساله نوزاد و سیستم تغذی. 



 

 

 

 

 

 

 

 ای و چربی در نشخوارکنندگان مروری بر رشد سلول های ماهیچه

 ) (، سلول های چربی، بافت همبندمیوفیبرهاماهیچه ای ) هایشامل فیبر (مانند راسته)اسکلتی  اجزای تشکیل دهنده عضالت

 .باشدمی و همچنین سایر سلول ها شامل سلول های ماهواره ای، سلول های ایمنی و سلول های خونی  (ماتریکس داخل سلولی

رشد سلول های  دارد.ارتباط به میزان ماربیلینگ ذخیره شده  موجود در عضالت اسکلتی نسبت بین سلول های ماهیچه ای و چربی

سلول ها(  ی اندازهرشد هایپرپالزیا )افزایش در تعداد سلول ها( و رشد هایپرتروفی )افزایش در  از طریقچربی و ماهیچه ای عمدتا 

دام پرواری، بر میزان افزایش ماربیلینگ در  درشناخت مکانیسم های موثر بر رشد اولیه سلول های ماهیچه ای و چربی  است.

وژنز )تشکیل سلول های ماهیچه( و توسعه سلول های چربی از توسعه سلول های ماهیچه ای از طریق می مراحل بعدی موثر است.

که تشکیل سلول های چربی  بر اساس تعدادی از مطالعات مشخص شده. شود میطریق آدیپوژنز )تشکیل سلول های چربی( انجام 

هایپرپالزیا و  .شودروز بعد از متولد شدن گوساله انجام می  152بین ماهیچه ها از حدود میانه آبستنی )در حالت جنینی گوساله( تا 

بر وفی، ر تنظیم هایپپالزیا و هایپرترد موثرهای  بنابراین استراتژی (.2فی هر دو در تشکیل ماربیلینگ نقش دارند )شکل روهایپرت

 میزان تشکیل ماربیلینگ اهمیت دارد.

 

)هایپرتروفی(  ها : افزایش میزان ذخیره چربی داخل ماهیچه ای از طریق افزایش تکثیر )هایپرپالزیا( و افزایش اندازه سلول2شکل 

 در گاو



 

 

 

 

 

 

 

اندازه سلول های چربی  ، اما افزایش در)منظور رشد جنین( افزایش در تعداد سلول های چربی معموال در ابتدای دوره رشد

شرایط فیزیولوژی و تغذیه ای جنین و گوساله در چند روز  .افتد )انباشت تری آسیل گلیسرول( در مراحل بعدی رشد اتفاق می

بنابراین تغذیه دام در . )دو دوره مهم در تشکیل ماربلینگ( ابتدای زندگی بر تعداد سلول های چربی در بافت چربی اثر گذار است

 .Du et alبر اساس پیشنهاد  .در بافت ماهیچه جنین است)ایجاد ماربلینگ( بستنی یک روش بالقوه برای افزایش آدیپوژنز دوره آ

)اهمیت مراحل مختلف برای دستکاری  اهمیت دارد ترتیب زیربه اثربخشی مدیریت تغذیه برای دستکاری میزان ماربیلینگ  2010

 میزان ماربیلینگ و کیفیت گوشت(:

 باالتر مراحل سنی <مرحله از شیرگیری  <مرحله نوزادی   <مرحله جنینی 

نقش مهمی در افزایش ماربیلینگ بعد از زایش  هایپر پالزی سلول های آدیپوسایت Albrecht et al. 2011بر اساس مطالعه 

 داخل ماهیچهچربی چربی بین ماهیچه و منبع بافت آدیپوز در بدن حیوانات شامل : چربی شکمی، چربی زیر پوستی،  4 دارند.

. شود میدر دام های گوشتی آدیپوژنسیز )تولید چربی( ابتدا در آدیپوزهای شکمی هنگام آبستنی )شرایط جنینی( انجام . باشد می

در بخش شکمی بعد از تولد ادامه می یابد و در هنگام از شیرگیری این تولید چربی  تولید چربی Du et al. 2010مطالعه مطابق 

سن گوساله روزگی  152ا در حدودچربی داخل ماهیچه ای . شود میدر بخش های چربی زیر پوستی و بین ماهیچه ای متمرکز 

  .تشکیل می شود

 فاکتورهای ژنتیکی

 نژاد و تفاوت جنسی

)گاوهای موجود در  Bos Taurusمیزان چربی داخل ماهیچه راسته به طور معنی داری بستگی به نژاد و جنسیت دام دارد. گاوهای 

دارای میزان ماربیلینگ و کیفیت گوشت )گاوهای کوهان دار هندی و آفریقایی(  Bos indicusنسبت به کشورهای پیشرفته(

گوساله های نر گوشت دارند.  نسبت به گاوها در تعداد زیادی از نژاد ها، نرهای اخته شده میزان ماربیلینگ باالتری باالتری هستند.

 اخته شده بهترین امتیاز ماربیلینگ را نسبت به گاو دارا می باشند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 وراثت پذیری 

 Utrera and Van Vleckبر اساس مطالعه وراثت پذیری صفت ماربیلینگ در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

)وراثت  72/2میزان وراثت پذیری ماربلینگ الشه در نژادهای مختلف  1224الی  2691مطالعه از سال  21طی بررسی  2004

 (.52/2تا  72/2) بوده استپذیری نسبتا زیاد(
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