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  چکیده

بر  ،انکوباسیون 5/17به مایع آمنیوتیک در روز ) گرم میلی 40و  30، 20، 10، صفر(اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین     
مرغ بارور مادر  تخم 480. هاي گوشتی در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت جوجه ونومژژطول اجزاي روده و مورفولوژي 

هاي آزمایشی شامل گروه  گروه .مرغ تقسیم شد تخم 20تکرار و هر تکرار شامل  4 گروه آزمایشی با 6در  308گوشتی راس 
لیتر آب  میلی 1گرم گلوتامین که در  میلی 40، 30، 20، 10، تزریق )با تزریق آب استریل(هد ، گروه شا)بدون تزریق(شاهد 

تزریق شد،  23مرغ به مایع آمنیوتیک توسط سرنگ با سوزن شماره  جنینی از قسمت پهن تخم 5/17استریل حل و در روز 
روزگی با جیرة غذایی توصیه راس  42تخاب و تا سن ان) مخلوط نر و ماده(جوجه  10پس از تفریخ، بالفاصله از هر تکرار . بود

هاي مختلف رودة  داري بر طول بخش تأثیر معنینتایج نشان داد که تزریق سطوح مختلف گلوتامین . پرورش یافتند 308
گرم گلوتامین در دوران جنینی  میلی 40هاي دریافت کنندة  جوجه). P>05/0(روزگی داشت  3هاي گوشتی در  کوچک جوجه

 3گرم، بیشترین ارتفاع ویلی، عمق کریپت و ضخامت الیۀ عضالنی ژژونوم را در  میلی 30، 20، 10، صفرمقایسه با تزریق  در
در مقایسه با تزریق  جنینی در اواخر دوران گرم گلوتامین به مایع آمنیوتیک میلی 40نتایج نشان داد که تزریق . روزگی داشتند

  . بخشد هاي گوشتی را بهبود می خصوصیات مورفولوژیک روده کوچک جوجه، گرم گلوتامین میلی 30، 20، 10، 0
  

  مورفولوژي ژژونوم ،مایع آمنیوتیک  ،گلوتامین  ،مرغ  تزریق داخل تخم :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
ها، مواد  ویتامینها،  تزریق داخل تخم مواد مغذي مختلف و سایر ترکیبات متابولیکی از قبیل اسیدهاي آمینه، کربوهیدرات   

هاي تزریق شده به  در طی رشد و نمو جنین محلول). 10و  9، 4( اند ها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته محرك و هورمون
). 10(گردد  زنی به پوسته بلع، هضم و جذب می هاي در حال رشد و قبل از عمل نوك مایع آمنیون در نهایت توسط جنین

هاي مواد مغذي موجود در  پرندگان کمک نماید تا به محدودیت  تواند به رشد جنین می  اخل تخمتغذیه مواد مغذي اضافی به د
مرغ به منظور رشد و توسعۀ  از آنجاییکه دسترسی به مواد مغذي و خوراك اندکی پس از خروج از تخم). 4(غلبه نمایند   تخم

تواند از طریق مایع  ، بنابراین تغذیۀ جنینی میدستگاه گوارش و افزایش ظرفیت آن و افزایش رشد عضالت ضروري است
  کند، باعث تسریع  مرغ مصرف می آمنیونی که جنین آن را قبل از خروج از تخم
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 دهد گردد و قابلیت هضم مواد مغذي را ارتقاء می رشد و افزایش ظرفیت هضم و جذب مواد مغذي توسط دستگاه گوارش می
گلوتامین جزء  .)3(آمینۀ موجود در پالسما، عضالت اسکلتی، مایعات جنینی و شیر است گلوتامین فراوانترین اسید  .)2(

تحت برخی از شرایط از قبیل . استاي جزء اسیدهاي آمینۀ غیرضروري  اسیدهاي آمینۀ گلوکوژنیک است و از لحاظ تغذیه
لوتامین براي تأمین احتیاجات بدن ناکافی ها و حضور عوامل بیماریزا؛ میزان سنتز گ تنش متابولیکی، وجود عفونت و بیماري

بنابراین در چنین شرایطی به نظر . شود بوده و بنابراین در این شرایط جزء اسیدهاي آمینۀ نیمه ضروري طبقه بندي می
هاي با سرعت  گلوتامین به عنوان سوخت اکسیداتیو براي سلول). 1(رسد افزودن گلوتامین به جیرة پرندگان مفید باشد  می

. کند ها و غیره عمل می ها و فیبروبالست هاي سیستم ایمنی، رتیکولوسیت هاي دستگاه گوارش، سلول مثل سلول کثیر زیادت
در انسان بخش اعظم گلوتامین جیره در روده . باشد بدین ترتیب گلوتامین به عنوان سوخت ضروري براي دستگاه گوارش می

را به عنوان  آنها  انتروسیت و). 8(دستگاه گوارش بیشترین نیاز را به گلوتامین دارد با توجه به اینکه ). 6. (گردد کاتابولیز می
 -کنند، بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثرات تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال  منبع عمده انرژي استفاده می

  . هاي گوشتی بود نوم جوجهرشد جنین بر خصوصیات مورفولوژیک ژژو 5/17گلوتامین به مایع آمنیوتیک در روز 
  

  ها مواد و روش
) هفتگی 42سن ( 308هاي مادر گوشتی راس  هاي بارور با اندازة استاندارد از مرغ مرغ تخم: مرغ کشی و تزریق داخل تخم جوجه

انکوباسیون، به  5/17در روز . تکرار قرار گرفت 4گروه آزمایشی با  6کشی و در  مرغ وزن تخم 480و تعداد  آوري تجاري جمع
 23گرم گلوتامین با استفاده از سرنگ، با سوزن شماره  میلی 40و  30، 20، 10، 0حاوي   لیتر محلول میلی 1مایع آمنیوتیک 

د ها به هچري منتقل و بع مرغ تخم 19در روز . پس از اتمام، محل تزریق با الکل ضدعفونی و با چسب مسدود گردید. تزریق شد
براي هر ) مخلوط نر و ماده(قطعه جوجه یکروزه  10کشی، تعداد  از دستگاه خارج و پس از شمارش و وزن ه ساعت جوجه 50از 

درصد و توسط شرکت اوونیک آلمان  100گلوتامین در این مطالعه با خلوص  - اسید آمینۀ ال. یافتندانتخاب و پرورش   تکرار
  .تأمین شد

اي این تحقیق در ایستگاه تحقیقات دام و طیور دانشگاه  مراحل مزرعه کلیه :هاي گوشتی هاي غذایی جوجه پرورش و جیره
پرندگان . واحد آزمایشی قرار گرفتند 24در ) مخلوط نر و ماده(قطعه جوجه یکروزه  240تعداد . فردوسی مشهد صورت گرفت

تکرار و  4تیمار،  6ادفی شامل این آزمایش در قالب طرح کامالً تص. در کل دورة آزمایش دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند
هاي غذایی یکسان و بر اساس نیازهاي غذایی توصیه راس  هاي آزمایشی با جیره تمام گروه. پرنده در هر تکرار انجام گرفت 10

  . تغذیه شدند 308
روده کوچک دئودنوم، ژژونوم، ایلئوم، کل (هاي مختلف روده کوچک  طول بخش :کوچک و مورفولوژي ژژونوم طول اجزاي روده

 3کش در روز  جوجه از هر تیمار پس از کشتار و جداسازي اجزاي روده، با استفاده از خط 3) مجموع دئودنوم، ژژونوم و ایلئوم(
ژژونوم از قسمت مجراي صفراوي تا زایده مکل و بقیه قسمت  ز قسمت سنگدان تا مجراي صفراوي،دئودنوم ا. گیري شد اندازه

 3، آزمایش 3براي بررسی مورفولوژي ژژونوم، در روز. هاي کور به عنوان ایلئوم در نظر گرفته شد ودهروده تا محل اتصال به ر
ها داخل محلول جهت تثبیت، نمونه وبرداري  از قسمت میانی ژژونوم نمونهمتر   سانتی 5/1حدود جوجه نر از هر تیمار انتخاب و 

دهی به کمک  گیري با زایلل و آب هاي پایدار شده روي الم، پس از پارافین آمیزي بافترنگ. گرفتدرصد قرار  10فرمالین 
 هاي تهیه شده از میکروسکوپ نوري متصل به کامپیوتر براي بررسی بافت. انجام گرفت (HE)هماتوکسیلین و ائوزین 

)Olympus BX41, Tokyo, Japan(  رکان و ضخامت الیه عضالنی بر ارتفاع ویلی، عرض ویلی، عمق کریپت لیب واستفاده
 .گیري و نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت محاسبه شد اندازه) µm(حسب میکرومتر 
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  نتایج و بحث
هاي مختلف روده کوچک  بر طول بخش  اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین :طول اجزاي روده کوچک

تغذیه جنینی گلوتامین طول . نشان داده شده است 1روزگی در جدول  3در سن ) دوازدهه، ژژونوم، ایلئوم و کل روده کوچک(
گرم گلوتامین در دوران  میلی 40ي دریافت کنندة ها جوجه). >05/0P(کوچک را تحت تأثیر قرار داد ژژونوم و کل روده 

و ) 1(این نتایج با گزارشات بارتل و باتال . روزگی داشتند 3جنینی بیشترین طول ژژونوم و مجموع اجزاي روده کوچک را در 
رشد و مرغ به منظور  از آنجاییکه دسترسی به مواد مغذي و خوراك اندکی پس از خروج از تخم. هماهنگ است) 7(سلطان 

تواند از طریق مایع  توسعۀ دستگاه گوارش و افزایش ظرفیت آن و افزایش رشد عضالت ضروري است، بنابراین تغذیۀ جنینی می
کند باعث تسریع رشد و افزایش ظرفیت هضم و جذب مواد مغذي توسط دستگاه گوارش  آمنیونی که جنین آن را مصرف می

رسد افزایش گلوتامین در مراحل اولیه رشد دستگاه گوارش در  به نظر می. دهدگردد و قابلیت هضم مواد مغذي را ارتقاء 
هاي گوشتی باشد؛ زیرا  هاي مختلف روده کوچک جوجه تواند توجیه کنندة افزایش وزن نسبی و طول بخش مراحل جنینی می

  . )8و  6، 5(هاي روده و دستگاه گوارش به اثبات رسیده است  اثرات مثبت گلوتامین در سلول
بر خصوصیات مورفولوژیکی   اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین: خصوصیات مورفولوژیکی ژژونوم

تغذیه جنینی سطوح مختلف گلوتامین تأثیر . نشان داده شده است 2روزگی در جدول  3هاي گوشتی در سن  ژژونوم جوجه
هاي گوشتی  ارتفاع ویلی ژژونوم جوجه). >05/0P(هاي گوشتی داشت  داري بر مورفولوژي ژژونوم روده کوچک جوجه معنی

، بطوریکه بیشترین و کمترین ارتفاع ویلی به ترتیب در گروه )>05/0P(تحت تأثیر تزریق سطوح مختلف گلوتامین قرار گرفت 
 ). میکرومتر 65/453و  02/499به ترتیب (گرم گلوتامین و گروه شاهد مشاهده شد  میلی 40دریافت کنندة 

 
 3هاي گوشتی در سن  وجهج) متر سانتی(هاي مختلف روده کوچک  بر طول بخش  اثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین .1جدول

  روزگی  24و 

  تزریق گلوتامین
  )مرغ گرم به ازاي هر تخم میلی(

  روزگی 3

  کل روده کوچک  ایلئوم  ژژونوم  دوازدهه

  b60/32  63/28  ab04/77  80/15  )بدون تزریق(شاهد 
  b14/32  80/25  b07/73  10/15  )تزریق آب استریل(شاهد 

10  60/15  b07/32  84/25  b50/73  
20  27/15  b27/33  57/28  ab10/77  
30  10/15  ab54/33  60/29  a24/78  
40  40/16  a10/35  34/28  a84/79  

  754/0  523/0  308/0  312/0  استاندارد خطا
 027/0 157/0 012/0 87/0  درصد احتمال
a-c .05/0(داري دارند  هایی که داراي حرف مشابه نیستند، اختالف معنی در هر ستون میانگینP< .(  
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  روزگی  24و  3هاي گوشتی در سن  بر مورفولوژي ژژونوم روده کوچک جوجه  اثر تزریق گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین. 2جدول 
  تزریق گلوتامین

گرم به ازاي هر  میلی(
  )مرغ تخم

ارتفاع ویلی 
)µm(  

 عمق کریپت
)µm(  

نسبت ارتفاع به 
  عمق 

عرض ویلی 
)µm(  

 ضخامت الیه عضالنی
)µm(  

  c65/453  bc28/98  66/4 bc22/84  ab76/88  )بدون تزریق(شاهد 
  bc13/466  c04/97  83/4 a56/90  c26/81  )آب استریل(شاهد 

10  bc72/470  bc81/103  61/4 ab29/85  bc10/82  
20  ab15/479  bc61/101  85/4 bc38/82  ab87/88  
30  ab11/487  b49/104  81/4 d44/76  bc05/84  
40  a02/499  a96/112  50/4 dc64/79  a64/93  

  99/0  858/0  048/0  01/1  31/3  استاندارد خطا
 001/0 >0001/0  197/0 >0001/0  001/0  درصد احتمال

a-d .05/0(داري با هم دارند  هایی که داراي حرف مشابه نیستند، اختالف معنی در هر ستون میانگینP< .(  
  

هاي گوشتی موجب توسعه و گسترش دستگاه گوارش و بهبود  و جوجه افزودن گلوتامین به جیرة خوك، بوقلمون، اردك
حفظ یکپارچگی دیوارة روده از طریق تشکیل میوسین و  که برايگلوتامین در بیوسنتز هگزوز آمین ). 1(شود  عملکرد آن می

سطح جذب مواد مغذي، تواند با افزایش  هاي روده کوچک می افزایش طول ویلی). 5(دخالت دارد  ؛گلیکوپروتئین ضروري است
. گردد هاي گوشتی افزایش دهد و بدین ترتیب موجب بهبود عملکرد آنها می کارایی مصرف خوراك را در اوایل زندگی جوجه

گلوتامین مهمترین بخش جیره در ). 8و  6(شود  گلوتامین از لحاظ کمی مهمترین منبع انرژي براي بافت روده قلمداد می
هایی از جمله پوترسین، اسپرمین و  آمین گلوتامین در سنتز پلی). 6(ستگاه گوارش است حفظ پیوستگی و استحکام د

این نتایج . اي هستند هاي روده هاي ضروري براي تکثیر، تمایز و رشد سلول ها مولکول آمین که این پلی ؛اسپرمیدین نقش دارد
هاي گوشتی،  صیات مورفولوژي رودة کوچک جوجههاي سایر محققین هماهنگ بود، بطوریکه با تغذیۀ جنینی خصو با یافته

افزایش هاي مخاط روده و فعالیت بیولوژیک آنها و ظرفیت جذبی دستگاه گوارش  هاي کد کنندة آنزیم بیان ژن ،ترشحات روده
 .)10و  9، 7، 4، 2(یابد  می

جنینی، خصوصیات مورفولوژیک روده گرم گلوتامین به مایع آمنیوتیک در اواخر دوران  میلی 40تزریق  :گیري کلی نتیجه
 .بخشد هاي گوشتی را بهبود می کوچک جوجه

   
 :تشکر و قدردانی

کشی سیمرغ خراسان رضوي و شرکت  از معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت محترم جوجه 
  . شود به علت همکاري صمیمانه براي اجراي این تحقیق تشکر و قدردانی می )Evonik Industry, Germany(اوونیک دگوسا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

۵ 

  منابع
1. Bartell, S.M., and Batal, A.B. 2007. The Effect of Supplemental Glutamine on Growth 

Performance, Development of the Gastrointestinal Tract, and Immune Response of Broilers. 
Poultry Science, 86:1940–1947. 

2. Ferket, P.R., Uni, Z., Tako, E., Foye, O.T., and Oliveira, J.E. 2005. In ovo feeding nutrition: 
impact on gene expression, gut development, and growth performance. In: The Annual Nutrition 
Conference. University of Arkansas. Rogers, AR, 160-172. 

3. Flaherty, L.O., and Hayes, D.B. 1999. Immunonutrition and surgical practice. Proceedings of 
The Nutrition Society, 58: 831–837. 

4. Foye, O., Ferket, P., and Uni, Z. 2005. The effects of in ovo feeding of arginine and/or beta-
hydroxy-beta-metylbutyrate (HMB) on glycogen metabolism and growth in turkey poults. Poultry 
Science, 84 :(Supplement1) :9.  

5. Mok, E., and Hankard, R. 2011. Glutamine Supplementation in Sick Children: Is It 
Beneficial?. journal of Nutrition and Metabolism. Review Article,1-41.  

6. Newsholme, P., Procopio, J., Lima, M.M.R., and Pithon-Curi, T.C. 2003. Glutamine and 
glutamate, their central role in cell metabolism and function. Cell Biochemistry and Function, 21: 
1-9. 

7.  Soltan, M.A. 2009. Influence of Dietary Glutamine Supplementation on Growth 
Performance, Small Intestinal Morphology, Immune Response and Some Blood Parameters of 
Broiler Chickens. International Journal of Poultry Sciences. 8 (1): 60-68.  

8. Souba, WW.1993. Intestinal glutamine metabolism and nutrition. Journal of Nutritional 
Biochemistry, 4: 2–8. 

9. Tako, E., Ferket, P.R., and Uni, Z. 2004. Effects of in ovo feeding of carbohydrates and beta- 
hydroxy-beta-methylbutyrate on the development of chicken intestine. Poultry Science, 83: 2023-
2028. 

10. Uni, Z., Ferket, P.R., Tako, E., and Kedar, O. 2005. In ovo feeding improves energy status of 
late- term chicken embryos. Poultry Science, 84: 764-770. 

 
  

 

 

 


