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 چکیده
به ) گرم میلی 20و  15، 10، 5، صفر(گلوتامین  –این تحقیق به منظور بررسی اثر تزریق سطوح مختلف اسید آمینۀ ال      

 308مرغ بارور مادر گوشتی راس  تخم 480 .هاي گوشتی انجام گرفت بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجهکیسۀ زرده 
، )بدون تزریق(هاي آزمایشی شامل گروه شاهد  گروه. مرغ تقسیم شد تخم 20تکرار و هر تکرار شامل  4گروه آزمایشی با 6در 

 7میلی لیتر آب استریل حل و در روز  5/0گرم گلوتامین که در  میلی 20، 15، 10، 5، تزریق )تزریق آب استریل( گروه شاهد
پس از تفریخ، بالفاصله از هر . ، بودتزریق شد 25شماره توسط سرنگ با سوزن  کیسۀ زردهمرغ به  تخم باریکجنینی از قسمت 

پرورش  308روزگی با جیرة غذایی توصیه راس  42گوشتی منتقل و تا سن هاي  به قفس) مخلوط نر و ماده(جوجه  10تکرار 
اولیه و ثانویه به ایمنی پاسخ . )>5/0P( افزایش یافتگلوتامین  گرم میلی 20تزریق  بانسبی بورس فابریسیوس  وزن .یافتند

، 5، صفرگرم گلوتامین در دوران جنینی در مقایسه با تزریق  میلی 20هاي تغذیه شده با  تزریق گلبول قرمز گوسفند در جوجه
گرم گلوتامین به کیسۀ زرده در  میلی 20کند که تزریق  نتایج این آزمایش پیشنهاد می. گرم بیشترین بود میلی 15و  10

  . دهد هاي گوشتی را ارتقاء می جوجههومورال  سیستم ایمنی، عملکرد امینگرم گلوت میلی 15و  10، 5 ،رصف مقایسه با تزریق
  

  .گلوتامین ،کیسه زرده  ،ایمنی هومورال  ،مرغ  تزریق داخل تخم :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
کند، بلکه به عنوان یک ابزار عملی است که  آوري تغذیه داخل تخم نه تنها روشی را براي واکسیناسیون طیور فراهم می فن    

خواهند  امروزه کارخانجات تولید کنندة واکسن می. کند هاي در حال رشد ارایه می خارجی را به جنین منشأمواد مغذي با 
مرغ تزریق شود و منجر به افزایش کارایی واکسن گردد و  ه صورت درون تخممحصول جدیدي را تولید کنند که بتواند ب

تزریق داخل تخم مواد مغذي مختلف و سایر ترکیبات . بخشد هاي گوشتی را بهبود جوجهو عملکرد همچنین رشد و نمو جنین 
 اند مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ها هورمونها، مواد محرك و  یتامینوها،  متابولیکی از قبیل اسیدهاي آمینه، کربوهیدرات

هاي مواد  پرندگان کمک نماید تا به محدودیت  تواند به رشد جنین می  تغذیه مواد مغذي اضافی به داخل تخم). 9و  8، 5، 3(
صد در 35تا  30ترین اسید آمینۀ موجود در خون است و در حدود  گلوتامین فراوان- ال). 3(غلبه نمایند   مغذي موجود در تخم

یک اسید آمینۀ  به عنوانگلوتامین -ال). 4(دهد  نیتروژن اسید آمینۀ پالسما و ذخیرة اسید آمینۀ آزاد بدن را تشکیل می
و  عفونتدر برخی از شرایط از قبیل . کنند ي جانوري آن را سنتز میها سلولاکثر  کهشود  بندي می ضروري طبقه غیر

داخلی و تأمین آن از طریق  منشأکه سنتز با  گلوتامین دارند،-باالیی به اسید آمینۀ الها نیاز  هاي بافتی، برخی از بافت آسیب
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 ها سلولها و  اند که تعداد زیادي از بافت مطالعات نشان داده. یابد جیرة غذایی کافی نبوده و نیاز به این اسید آمینه افزایش می
پانکراس،  βي ها سلولي سیستم ایمنی و ها سلول ،رکزيهاي خاص در سیستم عصبی م ناز قبیل کلیه، کبد، روده، نورو

ي سیستم ها سلولهاي عملکردي  تواند بسیاري از شاخص گلوتامین می). 7( کنند گلوتامین را با سرعت باالیی مصرف می
یتوکین را سژن و تولید  یتوز ماکروفاژ، عرضۀ آنتیفاگوس، عمل B هاي لنفوسیت، تمایز T هاي لنفوسیتایمنی از قبیل تکثیر 

افزایش میزان نیاز و ها و ماکروفاژها به گلوتامین  ي سیستم ایمنی از قبیل لنفوسیتها سلولنیاز باالي . )10و  6(دهد  افزایش 
با  ).10و  7، 6( ضروري باشد ها سلولگلوتامین ممکن است براي عملکرد این  فراهم کردنکند که  پیشنهاد می  هنگام چالش

هاي  در ارتقاء پاسخ هاي سیستم ایمنی و عملکرد آن و اهمیت تغذیه جنینی  گلوتامین در سلول –مینۀ ال توجه به نقش اسید ا
به کیسۀ زرده در روز هفتم گلوتامین  –بررسی اثر تزریق سطوح مختلف اسید امینۀ ال  پژوهش، هدف از این سیستم ایمنی

  . بودهاي گوشتی  بر عملکرد سیستم ایمنی هومورال جوجهرشد جنین 
 
 

  ها مواد و روش
 46سن ( 308مادر گوشتی راس هاي  مرغهاي بارور با اندازة استاندارد از  مرغ تخم :مرغ و تزریق داخل تخم کشی جوجه   

کشی  جوجه 7در روز . قرار گرفتتکرار  4با گروه آزمایشی  6کشی و در  مرغ وزن تخم 480 و تعداد آوري جمعتجاري ) هفتگی
 25شماره  سرنگ بود، با استفاده از گرم گلوتامین میلی 20و  15، 10، 5، 0لیتر آب استریل که حاوي  میلی 5/0 کیسۀ زردهبه 

هاي به  مرغ تخم 19در روز . پس از اتمام تزریق، محل آن با الکل ضدعفونی و با استفاده از چسب مسدود گردید. تزریق شد
قطعه جوجه  10کشی، تعداد  دستگاه خارج و پس از شمارش و وزن هاي تفریخ شده از ساعت جوجه 50هچري منتقل و بعد از 

  . هاي آزمایشی انتخاب و به واحد پرورش منتقل شدند هاي گروه براي هر یک از تکرار) مخلوط نر و ماده(یکروزه 
ر دانشگاه اي این تحقیق در ایستگاه تحقیقات دام و طیو کلیه مراحل مزرعه :هاي گوشتی جوجههاي غذایی  و جیرهپرورش 

ابعاد به  هاي پنواحد آزمایشی و در  24در ) مخلوط نر و ماده( هقطعه جوجه یکروز 240تعداد . فردوسی مشهد صورت گرفت
این آزمایش در . پرندگان در کل دورة آزمایش دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند. متر قرار گرفتند سانتی 110×100×100

واحد  درهاي آزمایشی  تمام گروه. پرنده در هر تکرار انجام گرفت 10تکرار و  4تیمار،  6قالب طرح کامالً تصادفی شامل 
  . تغذیه شدند 308بر اساس نیازهاي غذایی توصیه راس  وهاي غذایی یکسان  پرورش با جیره

بر اساس متوسط وزن هر واحد نر قطعه جوجه  3تیمار از هر ) 24روز ( رشددر انتهاي دورة  :هومورال سیستم ایمنیعملکرد 
، طحال و بورس )پچ بکل ل( تیموس(هاي مرتبط با سیستم ایمنی  شد و وزن نسبی اندامانتخاب، توزین و کشتار 

وزن نسبی  ،هاي حاصل به وزن پرنده گیري و با تقسیم وزن اندازه )گرم 01/0دقت (با استفاده از ترازوي دیجیتال ) فابریسیوس
بادي تولید شده بر علیه آنتیاولیه و ثانویه پرندگان بصورت تغییرات تیتر هومورال عملکرد سیستم ایمنی . ها محاسبه گردید آن

. بادي تولید شده بر علیه ویروس بیماري نیوکاسل مورد بررسی قرار گرفت و تیتر آنتی) درصد 10(گلبول قرمز خون گوسفند 
 2درصد گلبول قرمز خون گوسفند به ورید بال  10لیتر سوسپانسیون یک میلی ، SRBCگیري پاسخ ایمنی علیه براي اندازه

ي تزریق شده خونگیري به ها از جوجه) روزگی 35(روز پس از تزریق اولیه  6روزگی تزریق و  29جوجه از هر تکرار در سن 
روز پس از تزریق  6روزگی دوباره تزریق و  35لیتر از همان محلول در  میلی 1عمل آمد و جهت بررسی پاسخ ایمنی ثانویه، 

 )HA(گلوتیناسیون اهمبا استفاده از روش  SRBCبادي تولید شده علیه  تیتر آنتی. خونگیري انجام شد) روزگی 41(دوم 
 25در خانه اول بجاي  بادي کل عمل شد و فقط مشابه تیتر آنتی Gاندازه گیري ایمنوگلوبولین براي .  گیري شداندازه

، مقدار Gتفریق ایمنوگلوبولین کل از ایمنوگلوبولین  از. موالر ریخته شد 01/0میکرولیتر مرکاپتواتانول  25میکرولیتر سالین، 
یازدهم واکسن به صورت چهارم و نیوکاسل، در روز  تزریق واکسنجهت بررسی پاسخ ایمنی به  .محاسبه شد Mایمنوگلوبولین 
 بادي آنتیبه منظور تعیین عیار سرمی . خونگیري انجام شداز هر تکرار دو جوجه  41و  35تزریق و سپس در روز قطره چشمی 

 . شد استفاده) HI(نیوکاسل از روش ممانعت هماگلوتیناسیون  ویروسعلیه بر تولید شده 
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  نتایج و بحث
بر  انکوباسیونبه کیسۀ زرده در روز هفتم سطوح مختلف گلوتامین اثر تزریق  :هاي مرتبط با سیستم ایمنی وزن نسبی اندام    

نتیجۀ . نشان داده شده است 1در جدول ) بورس فابریسیوس، تیموس و طحال(هاي مرتبط با سیستم ایمنی  انداموزن نسبی 
؛ ولی وزن )P>05/0(داري بر وزن نسبی بورس فابریسیوس داشت  این تحقیق مشخص ساخت که تزریق گلوتامین تأثیر معنی

با تزریق برخی از اسیدهاي آمینه ) 2(بانجا و ماندال . )P<05/0(و کل لب چپ تیموس را تحت تأثیر قرار نداد  طحالنسبی 
. هاي مرتبط با سیستم ایمنی پرندگان گزارش نکردند، که با نتیجۀ تحقیق حاضر همخوانی ندارد تفاوتی را در وزن نسبی اندام

  . زریق و نوع مادة تزریق شده مهمترین دلیل این تفاوت باشدرسد زمان ت به نظر می
بر عملکرد  تأثیر تزریق سطوح مختلف گلوتامین به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین :عملکرد سیستم ایمنی هومورال
نتایج نشان داد که تغذیه جنینی عملکرد سیستم ایمنی هومورال را . نشان داده شده است 2سیستم ایمنی هومورال در جدول 

داري در پاسخ ایمنی هومورال اولیه و ثانویه و تیتر آنتی بادي  بخشد و با تزریق مقادیر مختلف گلوتامین تفاوت معنی بهبود می
 . )P>05/0(نیوکاسل مشاهده شد 

 
  

هاي گوشتی  هاي مرتبط با سیستم ایمنی جوجه اندامبر وزن نسبی  به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنین تزریق سطوح مختلف گلوتامین اثر .1جدول 
  روزگی 24در 

  اجزاي الشه
شاهد 

بدون (
  )تزریق

تزریق (شاهد 
  )آب استریل

  گلوتامین تزریق 
استاندارد   )مرغ به ازاي هر تخمگرم  میلی(

  خطا
درصد 
  احتمال

5  10  15  20  
  bc221/0  bc219/0  c202/0  ab256/0  a273/0  a284/0  01/0  011/0  بورس فابرسیوس

  209/0  003/0  051/0  067/0  064/0  /051  047/0  052/0  )ب چپکل ل(تیموس 
  194/0  005/0  165/0  138/0  149/0  145/0  126/0  131/0  طحال

a-c . 05/0(داري با هم دارند  هایی که داراي حرف مشابه نیستند، اختالف معنی میانگین ردیفدر هرP< .(  
  

  هاي گوشتی  بر عملکرد سیستم ایمنی هومورال جوجه به کیسۀ زرده در روز هفتم رشد جنیناثر تزریق سطوح مختلف گلوتامین  .2جدول 

  گلوتامین تزریق 
  )مرغ به ازاي هر تخمگرم  میلی(

  هومورال پاسخ ایمنی
   بادي علیه گلبول قرمز گوسفند  تیتر آنتی

  بادي نیوکاسل تیتر آنتی
    ثانویه    اولیه

IgM IgG کل  IgM IgG روزگی 41  روزگی 35  کل  
  b17/1 bc33/4    33/1  b83/4  c17/6   c17/6  d67/4  17/3  )بدون تزریق(شاهد 
  b34/1  c67/3    83/1  b17/5  bc00/7   bc84/6  bcd34/5  33/2  )آب استریل(شاهد 

5  00/3  b50/1  bc5/4    67/1  b00/5  bc67/6   bc68/6  cd00/5  
10  67/2  ab17/2  b84/4    00/2  ab67/5  ab67/7   abc17/7  abc17/6  
15  17/3  ab00/2  ab17/5    33/2  ab67/5  ab00/8   a33/8  ab5/6  
20  17/3  a83/2  a00/6    33/2  a34/6  a67/8   ab84/7  a84/6  

  210/0  208/0    218/0  151/0  135/0    185/0  162/0  193/0 خطااستاندارد 
 005/0 021/0   004/0  034/0  217/0    003/0 02/0 77/0  درصد احتمال

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

تحقیقات  درگلوتامین به عنوان یک مادة مغذي تغییر دهندة عملکرد سیستم ایمنی  -اثرات مفید اسید آمینۀ ال 
گلوتامین به عنوان یک مادة مغذي موثر در عملکرد سیستم ایمنی، حفظ یکپارچگی روده ). 4(متعددي به اثبات رسیده است 

اي و تقویت سد بافت پوششی روده در برابر  اي حفظ ساختار مخاط رودهاي، افزایش سنتز میوسین بر و رشد میکروفلوراي روده
اسید آمینه به داخل محلول گزارش کردند که تزریق ) 2(بانجا و ماندال . )10و  6، 4( حمالت باکتریایی مهم و ضروري است

بادي بر علیه  یشترین تیتر آنتیبمرغی  با تزریق داخل تخمدهد؛ بطوریکه  ارتقاء می راهاي ایمنی پرندگان  مرغ، پاسخ تخم
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دار  گیري کردند که اسیدهاي آمینۀ ترئونین،گلیسین، سرین و اسیدهاي آمینۀ شاخه نتیجه و مشاهده شد SRBCژن  آنتی
کشی به عنوان  براي رشد جنین حیاتی و مهم است و تزریق این اسیدهاي آمینه در دوران جوجه) ایزولوسین، لوسین و والین(

با بیان کردند که ) 5(کادام و همکاران  .گردد هاي ایمنی پرندگان می و موجب بهبود پاسخ کردهایمنی عمل محرك سیستم 
تفاوتی در پاسخ ایمنی پرندگان با ) 1(باکیارج و همکاران . یابد پاسخ ایمنی هومورال بهبود میترئونین  –ال تغذیۀ جنینی 

هاي  تواند پاسخ میمرغ  داخل تخمتزریق که مرغ مشاهده نکردند، ولی گزارش کردند  تزریق برخی از مواد مغذي به داخل تخم
 و هاي ایمنی دارد گلوتامین نقش مهمی در تشدید پاسخ - اسید آمینۀ البا توجه به اینکه . ایمنی سلولی را بهبود بخشد

و  7، 4(بادي را افزایش دهد  هاي تولید کنندة آنتی به سلول B هاي لنفوسیتتمایز  و T هاي لنفوسیتتواند تکثیر  تامین میگلو
در این آزمایش با تزریق تولید شده بر علیه گلبول قرمز گوسفند و آنتی بادي نیوکاسل بادي  آنتی تیترافزایش  ؛ بنابراین)10

 . رسد نظر میسطوح مختلف گلوتامین، منطقی ب
  

 گیري کلی نتیجه
 15و  10، 5، 0گرم گلوتامین به کیسۀ زرده در مقایسه با تزریق  میلی 20کند که تزریق  نتایج این آزمایش پیشنهاد می   

  .دهد هاي گوشتی را ارتقاء می جوجههومورال مرغ، عملکرد سیستم ایمنی  گرم گلوتامین به ازاي هر تخم میلی
کشی سیمرغ خراسان  مدیریت محترم جوجه، دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزي از معاونت پژوهشی : تشکر و قدردانی

به علت همکاري صمیمانه براي اجراي این تحقیق تشکر و ) Evonik Industry, Germany(رضوي و شرکت اوونیک دگوسا 
  . شود قدردانی می
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