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  چکیده
بـه کیسـۀ زرده در   گـرم)   میلی 20و  15، 10، 5، 0(گلوتامین  –بررسی اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال  ،هدف از این پژوهش

مرغ بارور مادر  تخمعدد  480 این آزمایش با .هاي گوشتی بود روز هفتم رشد جنین بر خصوصیات هیستومورفولوژیکی ژژونوم جوجه
ـ  مـرغ   تخـم عـدد   20تکرار و هـر تکـرار    4، گروه آزمایشی 6 قالب طرح کامالً تصادفی با در 308راس سویه گوشتی  د. اجـراء گردی

گرم گلوتامین که در  میلی 20، 15، 10، 5هاي آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون تزریق)، گروه شاهد (تزریق آب استریل)، تزریق  گروه
تزریـق  25شماره توسط سرنگ با سوزن  کیسۀ زردهمرغ به  تخم باریکجنینی از قسمت  7و در روز  محلوللیتر آب استریل  میلی 5/0

شـده بـر   روزگی با جیرة غذایی توصیه  42منتقل و تا سن  پرورش واحدبه  جوجه 10خ، از هر تکرار پس از تفریبالفاصله . ، بودشد
گـرم   میلـی  20 بـا تزریـق   وزن نسبی دئودنوم، ژژنوم و کل روده کوچک در سن سه روزگی تند.یافپرورش  308راس اساس راهنماي 

عمـق کریپـت و ضـخامت الیـۀ     بیشـترین ارتفـاع پـرز،     و همچنـین  بیشتر بود گرم میلی 15و  10، 5، 0گلوتامین در مقایسه با تزریق 
گرم گلوتامین بـه   میلی 20که تزریق محلول حاوي  نشان دادنتایج این آزمایش . مشاهده شدگرم گلوتامین  میلی 20با تزریقاي  ماهیچه

خصوصـیات مورفولوژیـک    بهبـود ، موجـب  گرم گلوتامین میلی 15، 10، 5، 0در مقایسه با تزریق  در روز هفتم رشد جنینکیسۀ زرده 
  شود.  هاي گوشتی می جوجه ژژونوم

  مورفولوژي ژژونوم.  -گلوتامین  -کیسۀ زرده  -مرغ  تزریق داخل تخم کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
ها و  مرغ توسعه دادند. تزریق عملی مقادیر کمی از داروها، واکسن را براي تزریق داخل تخم يآمیز ) روش موفقیت5شارما و بورمستر (

درصـد از   95حـدود  آمریکـا  اکنـون در   کشی مورد بررسی و آزمون قـرار گرفتـه اسـت. هـم     مواد مغذي در داخل تخم در طی جوجه
آوري تغذیه داخل تخم نه تنها روشـی را بـراي واکسیناسـیون     شوند. فن واکسینه می مرغ تزریق داخل تخمهاي گوشتی با روش  جوجه

کنـد.   هاي در حال رشـد ارایـه مـی    خارجی را به جنین منشأکند، بلکه به عنوان یک ابزار عملی است که مواد مغذي با  طیور فراهم می
هاي گوشتی فـراهم کـرده اسـت. یـونی و      اي را براي بهبود سالمتی و رشد و نمو جوجه زریق داخل تخم یا تغذیۀ جنینی امکان تازهت

آوري مشابه با واکسیناسیون داخل تخم، روشی را براي تزریق مواد غذایی مختلف معرفی کردنـد و آن را   ) با استفاده از فن10فرکت (
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ي جوجـه درآور ها با استفاده از تکنیک تزریق داخل تخم ممکن است قـدرت   . تأمین مواد غذاي براي جنیننامیدند 1تغذیه داخل تخم
 دهـد   هاي تفریخ شده را افزایش و از طریق تغییر مورفولوژي روده، وزن نهایی بـدن پرنـده را افـزایش     را بهبود بخشیده و وزن جوجه

کنـد و موجـب    هاي در حال رشد تأمین می از مواد مغذي را براي جنین دسترسمرغ، یک منبع به راحتی قابل  تزریق داخل تخم). 10(
یر زیـادي در رشـد بعـدي و بـازده گوشـت آن دارد. افـزایش       تأثها  رشد و توسعۀ ابتدایی جوجهگردد.  تسریع رشد و تکامل روده می

ریخ پرندگان، تسریع سرعت رشد قبل و پس از تفریخ، افزایش ظرفیت و توسـعۀ دسـتگاه   سرعت تکامل روده موجب افزایش وزن تف
ي جانوري آن را سنتز ها سلولشود و اکثر  بندي می ضروري طبقه یک اسید آمینۀ غیر به عنوان گلوتامین-). ال11و  9( شود می گوارش

هـاي عضـالت    شود، این آنـزیم بـه وفـور در بافـت     سنتتاز تولید میگلوتامین از طریق فعالیت آنزیم گلوتامین -کنند. اسید آمینۀ ال می
گلوتامین دارنـد  -ها نیاز زیادي به اسید آمینۀ ال ). در برخی از مواقع بعضی از بافت4و  3اسکلتی، کبد، روده، مغز و معده وجود دارد (

ین در این شرایط افزودن گلوتامین ممکن است ضروري باشد بنابرا شود، این نیاز باال مرتفع می معموالًکه با انتقال بین بافتی گلوتامین 
ایـن پـژوهش بررسـی اثـر تزریـق       هدف از .)8شود ( گرفته میو گلوتامین به عنوان یک اسید آمینۀ ضروري در این وضعیت در نظر 

ژیکی ژژونـوم  گلوتامین بـه کیسـۀ زرده در روز هفـتم رشـد جنـین بـر خصوصـیات هیسـتومورفولو         –سطوح مختلف اسید آمینۀ ال 
 هاي گوشتی بود.  جوجه

 
  ها مواد و روش

هفتگـی)   46(سـن   308مـادر گوشـتی راس   هـاي   مـرغ هاي بارور با اندازة استاندارد از  مرغ تخم :مرغ و تزریق داخل تخم کشی جهجو
 کیسۀ زردهبه انکوباسیون  7قرار گرفت. در روز تکرار  4با گروه آزمایشی  6کشی و در  مرغ وزن تخم 480 و تعداد آوري جمعتجاري 

، پس از اتمـام تزریق شد.  25با سوزن شماره  ،سرنگ با استفاده از گرم گلوتامین میلی 20و  15، 10، 5، 0حاوي   محلوللیتر  میلی 5/0
سـاعت   50هاي تزریق شده به هچري منتقل و بعـد از   مرغ تخم 19با الکل ضدعفونی و با چسب مسدود گردید. در روز  تزریقمحل 
قطعه جوجه یکروزه (مخلوط نر و ماده) بـراي هـر    10کشی، تعداد  هاي تفریخ شده از دستگاه خارج و پس از شمارش و وزن جوجه

درصد و توسط  100گلوتامین با خلوص  -ه واحد پرورش منتقل شدند. اسید آمینۀ الهاي آزمایشی انتخاب و ب هاي گروه یک از تکرار
  آلمان تأمین شد. شرکت اوونیک

اي این تحقیق در ایستگاه تحقیقات دام و طیور دانشگاه فردوسی  کلیه مراحل مزرعه هاي گوشتی: جوجههاي غذایی  و جیرهپرورش 
 110×100×100ابعاد به  هاي پنواحد آزمایشی و در  24(مخلوط نر و ماده) در  هقطعه جوجه یکروز 240مشهد صورت گرفت. تعداد 

متر قرار گرفتند. پرندگان در کل دورة آزمایش دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی  سانتی
 وهاي غذایی یکسان  واحد پرورش با جیره درهاي آزمایشی  وهپرنده در هر تکرار انجام گرفت. تمام گر 10تکرار و  4تیمار،  6شامل 

  تغذیه شدند.  308بر اساس نیازهاي غذایی توصیه راس 
ر تزریق سطوح مختلف گلوتامین بت ابراي بررسی اثر :و مورفولوژي ژژونومبر حسب وزن زنده  روده کوچکاجزاي  وزن نسبی

بر حسب  کل روده کوچک (مجموع دئودنوم، ژژونوم و ایلئوم) و ژژونوم، ایلئومدئودنوم، هاي مختلف روده کوچک ( وزن نسبی بخش
 کشی وزنبا استفاده از ترازوي دیجیتال اجزاي روده  از هر تیمار سه جوجه انتخاب و روزگی 3هاي گوشتی در سن  جوجهوزن زنده 

نظر گرفته شد و بقیه ر صفراوي تا زایده مکل د. دئودنوم از قسمت سنگدان تا مجراي صفراوي، و ژژونوم نیز از قسمت مجراي شد
در  ژژونوم،مورفولوژي  خصوصیاتبراي بررسی  هاي کور به عنوان ایلئوم در نظر گرفته شد. قسمت روده تا محل اتصال به روده

 پایدار هاي بافت آمیزيرنگ .داخل محلول فرمالین قرار داده شد و دربرداري  متر نمونه  سانتی 5/1از قسمت میانی ژژونوم حدود  3روز
                                                   

1 in ovo feeding  
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 از شده تهیه هاي بافت بررسی براي. گرفت انجام (HE)ائوزین  و هماتوکسیلین کمک به زایلل، با گیري پارافین از پس الم، روي شده
 کریپت عمق ویلی، عرض ویلی، ارتفاع و استفاده) Olympus BX41, Tokyo, Japan(کامپیوتر  به متصل نوري میکروسکوپ

گیري و نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت و سطح جذبی پرزها بر  ) اندازهµmضخامت الیه عضالنی بر حسب میکرومتر ( لیبرکان و
  حسب میکرومتر مربع محاسبه شد. 

  

  نتایج و بحث
 روده هـاي  بخـش  نسـبی  وزن بـر  زرده کیسـۀ  به گلوتامین –اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال اجزاي روده کوچک: وزن نسبی 

نشان داده شده است. تغذیـۀ جنینـی گلوتـامین     1 جدول در روزگی سه در) کوچک روده مجموع و ایلئوم ژژونوم، دوازدهه،( کوچک
. این نتایج با گزارشات سایر محققین )P>05/0(گردید  گی موجب افزایش وزن نسبی دوازدهه، ژژونوم و کل روده کوچک در سه روز

هاي گوشتی با تزریق ترکیبـی از اسـیدهاي    ) تفاوتی را در طول و وزن رودة کوچک جوجه1). بانجا و ماندال (9و  2هماهنگ است (
ه دسترسـی بـه مـواد مغـذي و     مرغ مشاهده نکردند؛ که با نتیجۀ تحقیق حاضـر مغـایرت دارد. از آنجاییکـ    آمینۀ مختلف به داخل تخم

افزایش ظرفیـت آن و افـزایش رشـد عضـالت ضـروري       ،مرغ به منظور رشد و توسعۀ دستگاه گوارش خوراك، پس از خروج از تخم
) با 7. اسمیرنوف و همکاران (گرددافزایش ظرفیت هضم و جذب مواد مغذي ع رشد، تواند باعث تسری است، بنابراین تغذیۀ جنینی می

ي هـا  سـلول ، به عنوان یک محـرك عمـل کـرده و تعـداد     هدر محیط داخل رود ها گزارش کردند که حضور کربوهیدرات جنینی تغذیۀ
یابد. همچنین ایـن محققـین نشـان دادنـد کـه تغذیـۀ جنینـی         میزان تولید میوسین افزایش می بیترت نیبددهد و  گابلت را افزایش می

دهد. الیۀ موکوسی در مخاط دستگاه گوارش به عنوان یک سد محـافظتی عمـل    یر قرار تأثتواند تولید موکوس سطح روده را تحت  می
که در کند  هاي روده مهیا می را براي عملکرد آنزیم یکند و محیط مناسب عوامل بیماریزا محافظت میبرابر  در رودهي ها سلولاز  و کرده
گلوتـامین بـه لحـاظ کمـی مهمتـرین منبـع انـرژي بـراي         اییکه از آنج گردد. میو رشد پرنده موجب تسهیل جذب مواد مغذي  نتیجه
شود، بنابراین افزایش وزن نسبی اجزاي مختلف روده با افزایش سطح گلوتامین تزریق شـده منطقـی بـه     ي روده محسوب میها سلول

   رسد. نظر می
  

  

روزگـی   3هاي گوشـتی در سـن    روده کوچک جوجه مختلفهاي  وزن نسبی بخشبر به کیسۀ زرده جنین اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین  .1جدول 
  .(درصدي از وزن بدن)

  گلوتامینتزریق 
  مرغ) به ازاي هر تخمگرم  میلی( 

  کل روده کوچک  ایلئوم  ژژونوم  دوازدهه

  abc53/2  c32/4  05/4  bc90/10  شاهد (بدون تزریق)
  bc31/2  c09/4  85/3  c25/10  شاهد (تزریق آب استریل)

5  c26/2  abc65/4  09/4  abc01/11  
10  a84/2  bc57/4  51/4  ab91/11  
15  ab69/2  ab03/5  23/4  ab96/11  
20  a77/2  a21/5  42/4  a39/12  

  254/0  121/0  126/0  075/0 استاندارد خطا
 04/0 74/0 02/0 04/0  داري سطح معنی

a-c05/0با هم دارند (داري  هایی که داراي حرف مشابه نیستند، اختالف معنی . در هر ستون میانگینP< .(  
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 3گلوتامین به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین بر مورفولوژي ژژونوم رودة کوچک در  –اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال 
  نشان داده شده است.  2در جدول روزگی 

  

    روزه 3هاي گوشتی  مورفولوژي ژژونوم جوجهبر به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین  .2جدول

  گلوتامین تزریق 
  مرغ) به ازاي هر تخمگرم  میلی(

  ارتفاع پرز
)µm(  

  عرض پرز
)µm(  

 عمق کریپت

)µm(  

نسبت ارتفاع 
به عمق 
  کریپت

ضخامت الیه 
  )µm( اي ماهیچه

سطح جذبی 
  )µm2پرزها: (

  d11/461  bc84/85  c87/94  92/4  bc77/88  c124303  شاهد (بدون تزریق)
  dc12/470  c39/82  bc56/95  98/4  c80/83  c121735  شاهد (تزریق آب استریل)

5  bc09/490  abc89/87  abc66/100  96/4  b67/90  b137638  
10  bc69/490  ab96/90  a66/101  92/4  b12/91  b140080  
15  ab15/511  ab39/91  ab30/101  09/5  ab63/94  ab146799  
20  a91/525  a37/92  a15/103  16/5  a80/98  a152580  

  1844  891/0  045/0  832/0  839/0  55/3 استاندارد خطا
 >0001/0  0001/0  51/0  012/0  003/0 >0001/0  داري سطح معنی

a-d05/0داري با هم دارند ( هایی که داراي حرف مشابه نیستند، اختالف معنی . در هر ستون میانگینP< .(  
اي و مساحت سطح پرز ژژونوم تحت تأثیر تغذیـۀ جنینـی گلوتـامین قـرار      ارتفاع پرز، عرض پرز، عمق کریپت، ضخامت الیۀ ماهیچه

) 10یـونی و فرکـت (  داد. شناسی ژژونوم را ارتقاء  هاي بافت گلوتامین شاخصگرم  میلی 20تغذیه جنینی  بطوریکه. )P>05/0(گرفت 
 50در مقایسه با گـروه شـاهد   مخلوطی از اسیدهاي آمینه مرغ  داخل تخمساعت پس از تزریق  48م گزارش کردند ارتفاع ویلی ژژونو

هـا   کربوهیـدرات جنینـی   با تغذیـه  راویلی، عرض ویلی و مساحت سطح پرز  ارتفاع افزایش) 9درصد بیشتر است. تاکو و همکاران (
یکپـارچگی دیـوارة روده از طریـق تشـکیل میوسـین و       حفظ برايکه گلوتامین در بیوسنتز هگزوز آمین دخالت دارد . گزارش کردند

افزایش وزن تـودة بـدن   پس از تفریخ، سرعت افزایش وزن رودة کوچک نسبت به با توجه به اینکه  ).3گلیکوپروتئین ضروري است (
تواند ظرفیت هضـمی   ال رشد میهاي در ح رسد تأمین برخی از مواد مغذي مورد نیاز براي جنین به نظر می )، بنابراین6است (سریعتر 

  دستگاه گوارش را بهبود بخشد و در نتیجه منجر به افزایش وزن بدن و عملکرد رشد پس از تفریخ گردد.
گرم گلوتامین به کیسۀ زردة جنین در روز هفتم رشد،  میلی 20نتایج این پژوهش آشکار ساخت که با تزریق  گیري کلی: نتیجه

  یابد.  ارتقاء میهاي گوشتی  ژژونوم جوجهمورفولوژیک  یاتخصوص
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Abstract 
The aim of present study was to evaluate the effect of in ovo injection of L- Glutamine (Gln) (0, 5, 10, 15 and 20 mg) 
into yolk sac of developing embryo on intestinal histomorphology of broiler chickens. This experiment was conducted 
with 480 fertile Ross 308 broiler breeder eggs in completely randomized design with 6 experimental groups, 4 
replicates of 20 eggs each. Treatment groups were: non-injected control, sham control, 5, 10, 15 and 20 mg Gln were 
dissolved in 0.5 ml sterile water and then inoculated into yolk sac of the 7 d- old developing embryo through narrow 
end of the egg by 25 gauge disposable needles. After hatch, 10 chicks (male and female) per each replicate were 
selected and distributed in pens, immediately and reared up to 42 d of age and provided with a standard Ross 308 ration. 
The relative weights of duodenum, jejunum and total small intestine were higher with in ovo injection of 20 mg Gln in 
comparison to injection of 0, 5, 10 and 15 mg Gln and the highest villus height, crypt depth and muscle layer thickness 
was observed with 20 mg Gln injection. The results of the present study suggest that in ovo injection of 20 mg Gln into 
yolk sac of developing embryo compared to injection of 0, 5, 10 and 15 mg Gln, can improve intestinal 
histomorphology of broiler chickens. 
  
KEYWORDS: Growth performance - Glutamine - In ovo injection - Intestinal histomorphology – yolk sac.  

 


