
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

فیزیولوژي دام و ي علوم دامی گرایش رشته کارشناسی ارشدمقطع  يآموختهدانش اسعد پرنیاناینجانب 

 9433774201ي دانشجویی به شماره دانشگاه محقق اردبیلیي کشاورزي و منابع طبیعی دانشکده طیور

 يهانیتامیو یمرغداخل تخم قیاثر تزر "ي تحصیلی خود تحت عنواننامهاز پایان 16/11/1396که در تاریخ 

ام، متعهد دفاع نموده "یگوشت يهاجوجه یمنیا ستمیعملکرد رشد و س ،يآوردرجوجه زانیمحلول در آب بر م

  :شوم کهمی

گونه مدرك تحصیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر         راي دریافت هیچنامه را قبالً باین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدانجام شده توسط اینجانب می نامه، حاصل پژوهشاین پایان) 3

ام، مطابق ضوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا    در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختـراع و  بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهرهچنانچه ) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسامه در همایشني مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن ) 7

دانم با اینجانب مطابق ضـوابط و  پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید
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  :تقدیم به

  

بیم صـ ، پدر و مـادري فـداکار ن  لطف و بخششخداي را بسی شاکرم که از روي 

ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیـرم و  
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  مقدمه - 1- 1

که  یها در اصل به عنوان ترکیباتآن. ها در ساختار و عملکرد شیمیایی متنوع هستندویتامین

. شوندشوند و قادر به حفظ زندگی و رشد هستند، تعریف مییم غذایی معمول یافت میدر رژ

ها در ها و پروتئینها، چربیاز کربوهیدرات و کنندها نقش مهمی در رفاه و تغذیه ایفا میویتامین

یم اگر یک ویتامین در رژ. ، متمایز هستندداریمعملکرد و همچنین در مقادیري که ما به آنها نیاز 

 این. آیدمیوجود به ، یک بیماري خاص کندآن را به خوبی جذب نبدن یا  باشد شتهغذایی وجود ندا

به هنگام تحقیق در مورد علل بیماري  1905در سال سی نخستین بار توسط ویلیام فلچر انگلی امر

 ي مشخص شد او نتیجه گرفت که پوسته برنج باید داراي مواد مغذي ویژه باشدرببري

)http://www.vitamins-nutrition.org(.  

، فیزیکدان انگلیسی سر فردریک گولند هاپکینز نیز کشف کرد که عوامل غذایی 1906در سال 

بود که  ايکلمهاولین ، »vital amine«از » vitamin«اصطالح . خاصی براي سالمتی مهم است

براي تعیین گروهی از ترکیبات حیاتی  کاشمیر فونک توسط دانشمند لهستانی 1911در سال 

ها همه ویتامین. استفاده شد؛ هر یک از اجزاي حاوي نیتروژن به عنوان آمین شناخته شده بود

مواد غذایی اضافه به گاهی اوقات اصطالح . حاوي نیتروژن نیستند و بنابراین همه آنها آمین نیستند

  .)http://www.vitamins-nutrition.org( شودجاي ویتامین براي اشاره به این مواد استفاده می

د، و در صورت ترکیب توانند توسط حیوانات یا انسان سنتز شونها به طور کلی نمیاکثر ویتامین

شدن، مقادیر کافی براي پاسخگویی به نیاز بدن نیستند و باید از رژیم غذایی یا برخی از منابع 

-نویتامیتاریخ کشف . هستندها مواد مغذي ضروري به همین دلیل، ویتامین. مصنوعی بدست آورند

  .)http://www.vitamins-nutrition.org(به شرح ذیل است  ها

  A  1912-1914 :ویتامین

  B  1915-1916 :ویتامین
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 B1  1912 :ویتامین

 B2  1926 :ویتامین

 B3  1937 :ویتامین

 B6  1934 :ویتامین

 B9  1933 :ویتامین

  C  1935 :ویتامین

ها، لیپیدها، مواد معدنی و دهاي آمینه، کربوهیدراتبیولوژیکی است که اسی مرغ ظرفتخم

ي تشکیل زیگوت تا تبدیل آن به جوجه فراهم هاي مورد نیاز براي رشد و نمو جنین را از مرحله ویتامین

شود، گذاري توسط مادر تأمین میمواد مغذي مورد نیاز جنین تا قبل از تخم). 1380ضمیري،(کند می

بدن مادر جنین پرندگان فقط به مواد مغذي موجود در تخم دسترسی دارند  بنابراین با خروج تخم از

)Foye et al, 2006 .( تحقیقات زیادي به منظور بهبود رشد و نمو جنین از طریق دستکاري مواد مغذي

 Tako;؛Ohta and Kidd, 2001 ؛ Ohta  et al., 1999؛ Al‐Murrani ,1982(مرغ صورت گرفته است  تخم

et al., 2004 .(  

  

 نگرانی ،شودمی انجام مثل تولید یا و پرورش دوره طول در پرندگان و طیورزمینه  در تحقیقاتی که در 

 که طوري به است، شده تغذیه متمرکز سازي بهینه جلوگیري از بیماري و یا پرورش بهبود اغلب ،اصلی

فعل و  همچنین و آورينف در اخیر هايپیشرفت دیگر، سوي از. تولیدي دست یابند بهتر نتایج به

 بر آزمایش به عنوان مثال از جدیدي کامالً هايحوزه مرغ،تخم میکروسکوپی دستکاري با مرتبط انفعاالت

مختلف  ترکیبات تأثیر مستند بر آزمایشاتی چنین اغلب،. است کرده هچ نشده، باز هايجنین جوجه روي

 توسعه در) هابیوتیک آنتی و یا هاهورمون ها،آن قاتمشت و هاآمینهاسید  مثال براي( مهم مواد بیولوژیک

 مرغتخم از خروج از پس جوجه توسعه و رشد همچنین و درآوريجوجه جنین، بیوشیمیایی تغییرات و
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 تدریج به مرغجنین در تخم تغذیه حاضر، حال در. (Zhai et al. 2008; Tangara et al. 2010)باشند می

ها استفاده نمود از این روش خاص مغذي مواد اثر بررسی منظور به توانمی هنتیج در شده است، عملیاتی

)Lee et al., 2016.( 

  پژوهش تاالوس - 2- 1

  هاي محلول درآب بر روند تکامل جنین موثر است؟مرغی ویتامینآیا تزریق داخل تخم -1

هاي محلول در آب مورد هاي محلول در آب در زمان جنینی بیش از سایر ویتامینآیا برخی ویتامین -2

  نیاز جنین هستند؟

  گذارد؟ها پس از تفریخ اثر میهاي محلول در آب بر روند رشد جوجهآیا تزریق ویتامین -3

هاي محلول در آب در دوره هاي گوشتی توسط دریافت ویتامینآیا عملکرد سیستم ایمنی جوجه -4

  کند؟جنین تغییر می

  

  پژوهش اتفرضی - 3- 1

1-  H0: دهد هاي محلول در آب رشد جنین را تحت تاثیر قرار نمیمرغی ویتامینتخم داخلیق تزر .   

HA              :  دهد هاي محلول در آب رشد جنین را تحت تاثیر قرار میمرغی ویتامینتخم داخلتزریق.  

2-  H0: ل جنین تفاوت مرغ از نظر اثر بر تکامیق شده به داخل تخمرهاي محلول در آب تزبین ویتامین

  .وجود ندارد

HA     :  مرغ از نظر اثر بر تکامل جنین تفاوت  یق شده به داخل تخمرهاي محلول در آب تزبین ویتامین

  .وجود دارد

3-  H0: هاي محلول در آب قرار نمیمرغی ویتامینها تحت اثر تزریق داخل تخمسیستم ایمنی جوجه -

 .گیرد

 HA    :   هاي محلول در آب قرار میمرغی ویتامینتحت اثر تزریق داخل تخم هاسیستم ایمنی جوجه -

  .گیرد
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4-  H0: هاي محلول در آب استمرغی ویتامینها مستقل از دریافت داخل تخمعملکرد رشد جوجه. 

HA     :  هاي محلول در آب نیستمرغی ویتامینعملکرد رشد جوجه ها مستقل از دریافت داخل تخم.  

 

 

   پژوهشاهداف  - 4- 1 

هاي هاي گوشتی از طریق دریافت ویتامینبررسی امکان بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه -1

  .محلول در آب طی دوره جنینی

مرغ بر صفات تولیدي و ایمنی هاي محلول در آب تزریق شده به داخل تخممقایسه اثر ویتامین -2

 .هاي گوشتیجوجه

مرغی به دنبال تزریق داخل تخم  هاي گوشتی توصیف رشد جوجهمقایسه مدل رشد گومپرتز براي  -3

  .هاي محلول در آبویتامین

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 5-  1

 تأمین .مرغ وجود داشته باشدتخم باید در نیاز مورد مغذي مواد تمام جنین، طبیعی رشد و توسعه براي

 مواد این رسوب اثر به بستگی بیشتر و شود،می شروع هاآن از استفاده و مادر غذایی رژیم با مغذي مواد

 به که است رسوب طوالنی مدت و بدن ساز و سوخت جذب، در ژنتیکی تنوع .دارد مرغتخم در مغذي

   .)Lili et al.,1951( شده است شناخته رسمیت به رویان مانیزنده مغذي مواد اثر در عامل یک عنوان

  ي پژوهشپیشینه - 6-  1

-شوند که عبارتمیکمپلکس شناخته  Bهاي محلول درآب به عنوان گروه ویتامینینهشت گروه از ویتام

، )B6( ، پیریدوکسین)B5( اسید پانتوتنیک ،)B3( اسید نیکوتنیک ،)B2( ریبوفالوین، )B1(تیامین  :اند از

ه در غذاها طور گستردبه Bهاي گروه نویتامی. بیوتین و )B12( کوباالمینسیانو ، ویتامین) (B9اسید فولیک

ها به عملکرد آن. ) (Bellows and Moore., 2012دنگردو از بسیاري نقاط بدن جذب می شده توزیع
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 B هايویتامین. ندنکمواد غذایی کمک می انرژي از تولید که بدن براي گیردصورت میآنزیم کو شکل

. ي خون مهم استهابراي اشتها طبیعی، دید خوب، پوست سالم، سیستم عصبی و تشکیل سلول

 هايبخش مهم بافت، کالژن باشدمی ها از طریق سنتز کالژنیک ماده براي نگه داشتن سلول Cویتامین

ها، استخوان همچنین براي التیام زخم Cویتامین. ها استها و سایر بافتعضالت، استخوان ي مثل همبند

د سیستم ایمنی، افزایش جذب و هاي خونی، بهبود عملکربندي، تشکیل دندان، تقویت دیواره رگ

 محققان ،مطالعات از تعداديدر  .گردداستفاده از آهن بعنوان یک آنتی اکسیدان در بدن مفید واقع می

 عنوان به .را مورد بررسی قرار داده اند درآوريجوجه در مختلف هايویتامین یمرغتخم داخلتزریق  تأثیر

 قابلیت بر توجهی قابل اثر بوقلمون تخم به فولیک اسید و پانتوتنیک اسید تزریق که هشد مشخص مثال،

تأثیر  مرغتخم به C تزریق ویتامین دیگر، سوي از. )Snetsinger et al,. 1963( دارد آوريدرجوجه

 طول در جنین مرگ کاهش همچنین و تخم از خروج از بعد بدن جوجه افزایش وزن در چشمگیري

 Bویتامین  ویتامین از گروه یک ،اسید فولیک ).Nowaczewski et al., 2012( را داشته است انکوباسیون

 مهمی و نقش است، شده شناخته Pteroylglutamic اسید عنوان به همچنین آب، در محلول کمپلکس

   متیالسیون براي مرکزي آنزیمکو یک فولیک اسید مشابه، طور به. دارد کربن بدن ساز و سوخت در

DNA سنتز و DNA در کلیدي نقش فوالت، متابولیسم در کلیدي آنزیم متیلن، وکتازرد .است 

. را دارد هموستازي حفظ تعادل براي مسیر دو این تعادل حفظ و نوکلئوتید سنتز و بیولوژیکی متیالسیون

MTRR( ردوکتاز سنتاز متیونین این، بر عالوه
ساز  و سوخت دیگري است که براي محوري آنزیم ،)1

 گیريشکل براي زمینه ماده عنوان به فوالت متیل در گروه .باشدبدن ضروري می هموسیستئین فوالت و

- S متیونین، بدن ساز و سوخت چرخه در .باشدمی )SAM( متیونین آدنوزیل- Sو تبدیل به  متیونین،

 متیل گروه نتیجه در شود،تبدیل می ینئهوموسیست-L– دنوزیلآ- S به بیشتر) SAM( متیونین آدنوزیل

 در .شودکروماتین مصرف می ساختار تغییر نهایت در و پروتئین، و DNA براي متیالسیون دهداده ش

 ساختار و متیالسیون مانند ژنتیکاپی عالئم تغییر با ژن بیان است منجر به ممکن فوالت مکمل نتیجه،

                                                
1  - Methionine Synthase Reductase 
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1 جمله از بالینی سندرم هاي با فوالت نارسایی. شود کروماتین
CVD رحمی لداخ رشد ماندگی عقب و 

 غلظت افزایش با طبیعی جنینی غیر توسعه به منجر است ممکن فوالت مکمل که حالی در ،است همراه

 دهنده عنوان به فوالت، .بارداري شود طول در نرمال جنینی DNA سنتز از حمایت و جنین در فوالت

 فرزندان در ساز و سوخت اختالالت بازیابی نتیجه در و ژنتیکاپی کردن عالئم معکوس به قادر متیل،

 فوالت مکمل که است شده مشاهده همچنین .است نوزادان طبیعی غیر رشد یا و بارداري دوران از ناشی

 رویانی و جنینی توسعه براي فوالت چه اگر حال، این با. ببرد باال را خانگی حیوانات ایمنی تواندمی

 فوالت متابولیسم رشد، عملکرد تواندمرغ، میدر تخم اسید فولیک اثر تغذیه اي آیا اما اینکه اساسی است،

 Lee et( است نشده بررسی خوبی به قرار دهد یا خیر، تأثیر تحت را جوجه بدن ایمنی سیستم عملکرد و

al., 2016.( 

 

)Foy تواند  با تزریق مواد مغذي به جنین بوقلمون نشان دادند که تغذیه جنینی می) 2005همکاران،  و

با . هاي مخاطی روده را حداکثر تا دو هفته پس از تفریخ افزایش دهد گوارشی سلولهاي  فعالیت آنزیم

. یابد هاي مخاطی روده، عملکرد رشد پس از تفریخ پرندگان بهبود می هاي سلول افزایش فعالیت آنزیم

هایی که رشد و  تواند بیان ژن تغذیه جنینی عالوه بر تامین مواد مغذي براي رشد و توسعه جنین می

 بهبودو موجب  Tako et al.,  2005)(کنند را تحت تاثیر قرار داده  توسعه ظرفیت هضمی را کنترل می

  .عملکرد رشد پرندگان پس از تفریخ گردد

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  -  Cardiovascular Disease 
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 فصل دوم

مبانی نظری  

 پژوھش
  

 

  

  

  

 

 

 

 
  

 

  

 ویتامین - 2- 1

  

رود که عموماً داراي خصوصیات می هاي اساسی بکاربراي توصیف گروهی از ریزمغذي واژه ویتامین

  .باشندزیر می
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  .ها تفاوت دارندها و پروتئینتراها، کربوهیدکه با چربی) یا گروهی از ترکیبات(ترکیبات آلی . 1

  .ترکیبات طبیعی موجود در غذا که معموالً به مقدار ناچیز وجود دارند. 2

  .شوندولوژیکی بدن سنتز میتوسط بدن به اندازه کافی براي تامین نیازهاي فیزی. 3

مانند حفظ و نگهداري، رشد، نمو و ( طبیعیمعموال در مقادیر کم براي عملکرد فیزیولوژیکی . 4

  .ضروري هستند) تولیدمثل

  .گرددث بروز یک سندرم کمبود میععدم حضور یا کمبود آنها با. 5

ها اگرچه ویتامین. ها هستندامینویت) هاي فعالتمام ایزومرها و آنالوگ(اشکال چندگانه  1ویتامرها

هاي شیمیایی اندکی بهم دارند ولی عملکردهاي متابولیکی آنها در یکی از این چهار گروه عمومی شباهت

 :شوندتوصیف می

ها کوآنریم)4ها هورمون) 3و الکترون  )+H( پروتوندهنده و گیرنده ) 2 ءهاي غشاکنندهپایدار )1

)Krause’s,. 2012(. 

  هاتامینانواع وی

  هاي محلول در چربی ویتامین) 1 

  هاي محلول درآب ویتامین) 2

هاي محلول در ویتامینباشند که میD و K ,A  E, هايویتامین: چربی شاملهاي محلول در ویتامین) 1

  .گردندچربی در کبد ذخیره شده و از طریق جریان خون جذب می

هاي محلول ویتامین. باشندکمپلکس می Bهاي تامینو وی C هاي محلول درآب ویتامینویتامین) 2 

ها را بدن نیاز به منبع تأمین آن. شوندشوند و از طریق ادرار دفع میدرآب در بدن ذخیره و جذب نمی

                                                
1 vitamers 



71 

 

- میهاي محلول درآب به راحتی از بین ویتامین. گردنددارد که بوسیله مصرف غذا این منابع تأمین می

  ).(Bellows and Moore., 2012 روند

 اینکه به توجه با است، الزم جنین تکامل و متابولیسمی هايواکنش اغلب براي هاویتامین وجود

 راهکار یک آنها مصرف در جوییصرفه شوند،می شامل را مادر هايگله دان هزینه از 4% تنها هاویتامین

 بر منفی مدهاياپی ،گله مادر اريتج هايجیره در نیاز حد از کمتر استفاده بنابراین بود، نخواهد موفق

 از درصد 4 و جیره درصد 5/0 حدود مصرفکم مغذي مواد عنوان به هاویتامین. دارد گله تولیدي عملکرد

 بر مخربی اثرات آنها بودن ناکافی یا وجود عدم ولی. دهندمی اختصاص خود به را جیره هزینه کل

 براي ویتامینی هايمکمل حضور که داده است نشانمطالعات  . داشت خواهد تولیدمثل و رشد سالمت،

 خصوص به مصرفکم مغذي مواد همچنین  است، الزم و ضروري بسیار هاجوجه و مادر سالمت تضمین

 کیفیت و مقدار تناسلی، اندام توسعه و رشد روي بر که چرا است ضروري بسیار خروس براي هاویتامین

 در شرکت با هاویتامین همچنین. است موثر اسپرم مانی زنده و تحرك روي بر و شده تولید منی مایع

. هستند موثر نیز باروري و جنسی میل در تولیدمثلی هايهورمون فعالیت و سنتز ،متابولیکی هايواکنش

 است مرغتخم تولید از بیشتر درآوريجوجه به منظور مادر هايمرغ براي هاویتامین نیاز عبارتی به

)Ruble et al., 2004( .جوجه باروري، بر گذاري،تخم بر مثبت تاثیر بر عالوه هاویتامین کافی حضور-

 ارتباط جیره در موجود ویتامین سطح که است شده داده نشان. است موثر هم جنینی توسعه و درآوري

 مرغتخم یک که داشت یاد به باید و دارد کشیجوجه دوره طول در جنین میر و مرگ بروز با معکوسی

- جوجه فرآیند در که چرا باشد داشته را جوجه مانیزنده و توسعه براي الزم مغذي مواد تمام باید ارورب

 و دارد مرغتخم ترکیب به بستگی پس رسدنمی جوجه به مغذي مواد از مداوم خارجی منبع هیچ کشی

  . (Fisher 2000)داشت خواهد فرزندان توسعه و سالمت بر مهمی بسیار عواقب مرغ تغذیه که است بدیهی

  

آورده  ذیلگروه تقسیم می شوند که در جدول  4مرغ به ها از لحاظ کارایی انتقال به تخمویتامین  

  .شده است
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  مرغهاي مختلف از جیره به تخمکارآیی انتقال ویتامین.1-2جدول

  ویتامین  انتقال کارآیی  توصیف

 A ویتامین  درصد 80  تا 60  باال خیلی کارآیی با انتقال

 پانتوتنیک اسید ،)B2( ریبوفالوین  درصد 50  تا 40  باال کارآیی با انتقال

)B5( ،تیامین )B1(  بیوتین  و  

  Eو  D3  درصد 20  تا 15  متوسط کارآیی با انتقال

  K و فوالسین تیامین،  درصد 10  تا 5  پایین کارآیی با انتقال

  )Naber , 1994 (    

  کمپلکس Bهاي  ویتامین -2- 2

ها  شوند، همگی محلول در آب بوده و بیشتر آن بندي می هایی که تحت این عنوان طبقه مینویتا

رابطه  وجود نیا باشده است،  ها در این رابطه شناخته اگرچه سازوکار عمل آن. ها هستند جزئی از کوآنزیم

  .و اختالل در مسیر متابولیکی همیشه آشکار نیست شده مشاهدهبین عالئم کمبود 

 

 

  Bهاي گروه  آنزیمی مرتبط با ویتامین تیکپروست  ها و گروه ی از کوآنزیمبعض. 2-2لجدو

  ها عمل آنزیم یا سایر فعالیت  هاي پروستاتیک کوآنزیم یا گروه  ویتامین

  دکربوکسیالسیون اکسیداتیو  )TPP( تیامین پیرو فسفات  تیامین

  انتقال هیدروژن  )FMN( فالوین منونوکلئوتید  ریبوفالوین

  انتقال هیدروژن  )FAD( فالوین آدنین دي نوکلئوتید  یبوفالوینر

  انتقال هیدروژن  )NAD( نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید  نیکوتین آمید
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  انتقال هیدروژن  )NADP( نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید فسفات  نیکوتین آمید

  ترانس آمیناز ها، دکربوکسیالز  پیریدوکسال فسفات  پیریدوکسین

  انتقال آسیل  )CoA(آ کوآنزیم  اسید پانتوتنیک

  یکربن کی يها شهیانتقال ر  اسید تتراهیدروفولیک  اسید فولیک

  اکسید کربن انتقال دي  بیوتین  بیوتین

  ایزومرازها، دهیدرازها  متیل کوباالمین  سیانو کوباالمین

(ANIMAL NUTRITION. Seventh Edition. P. McDonald. R. A. Edwards. J. F. D. 

Greenhalgh. C. A. Morgan. L. A. Sinclair. R. G. Wilkinson. ANIM. AL NUTRITION). 

  

جز سیانوکوباالمین  کمپلکس به Bهاي  هاي ویتامین هاي محلول در چربی، اعضاي گروه برخالف ویتامین

  . است ها از جیره ضروري شوند و تأمین منظم آن ها ذخیره نمی به میزان زیادي در بافت

وسیله فعالیت میکروبی در شکمبه ساخته  توانند به هاي این گروه می نشخوارکنندگان، تمام ویتامیندر 

ها را براي انجام متابولیسم طبیعی  شوند و این روند سنتز میکروبی، مقادیري مطلوب از این ویتامین

براي مثال، برآورد گردیده است . مایدن پذیر می ها را در شیر امکان میزبان و نیز ترشح مقادیر کافی از آن

وجوداین، تحت شرایطی خاص  با. باشد که میزان تیامین سنتز شده در شکمبه معادل تیامین موردنیاز می

هاي گروه  ها نیز، ویتامین در اسب. تواند در نشخوارکنندگان رخ دهد کمبود تیامین و سیانوکوباالمین می

B هاي موجود در خوراك قادر به تأمین بخش  اضافه ویتامین روده به وسیله جمعیت میکروبی سنتز شده به

  .اعظم احتیاجات در حیوانات بالغ هستند

  )B3( اسید نیکوتینیک -  2- 3

  ماهیت شیمیایی
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اسید (کمپلکس، مشتق آمیدي اسید نیکوتینیک  Bهاي  آمید عضو دیگر گروه ویتامیننیکوتین

رابطه بین اسید نیکوتینیک، . نماید در بدن عمل می است و به همین شکل) کربوکسیلیک- 3پیریدین

 شده دادهیک پیش ساز عمل کند در ذیل نشان  عنوان بهتواند  تریپتوفان که می نهیدآمیاسنیکوتین آمید و 

  :است

  

 

راحتی توسط حرارت، اسیدها، مواد قلیایی یا اکسیداسیون تخریب  آمید ویتامینی باثبات است و بهنیکوتین

  .گردد نمی

تواند در بافتهاي بدن از تریپتوفان ساخته شود و ازآنجاکه حیوانات قادر به  نیکوتینیک میاسید

رسد که اگر جیره به میران  تبدیل شکل اسیدي ویتامین به کوآنزیم حاوي آمید هستند، چنین به نظر می

. خواهد بود کم احتماالً اي به خود ویتامینکافی حاوي پروتئین هاي غنی از تریپتوفان باشد، احتیاج جیره

مطالعات انجام گرفته با جوجه ها . با وجوداین، بازدهی تبدیل تریپتوفان، به نیکوتین آمید زیاد نیست

شود و در  به ویتامین تبدیل می 1به  45نشان داده است که بر اساس وزنی، اسید آمینه تنها با نسبت 

به همین دلیل، عموماً . تر باشدن است حتی بزرگها مانند کنجاله سویا نسبت تبدیل ممک بعضی خوراك

داراي آنزیم تبدیل تریپتوفان  هااگرچه گربه. رسد استفاده از یک منبع خارجی ویتامین ضروري به نظر می

 اسید نیکوتنیکبه اسید نیکوتنیک هستند، فعالیت بسیار باالي یک آنزبم در یک مسیر رقابتی مانع تولید 

 و NADها مقادیر کافی  زي به تولید اسید نیکوتنیک ندارند زیرا جیره غذایی آنها نیاگربه. گردد می

NADP هاي بادام زمینی و اند از کبد، مخمر، کنجاله منابع غنی از ویتامین عبارت. نمایندرا تامین می
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- و به ها به شکل متصل وجو داشته هاي غالت حاوي ویتامین هستند اما بیشتر آناگرچه دانه. آفتابگردان

ها هستند،  مرغ تقریباً فاقد این ویتامین شیر و تخم. باشندها و طیور قابل استفاده نمی سهولت براي خوك

  ).2011 ،دونالدمک( ها وجود دارد ساز تریپتوفان در آناما ماده پیش

  متابولیسم

ین دي نوکلئوتید آمید در بدن حیوان به عنوان گروه فعال دو کوآنزیم مهم نیکوتین آمید آدننیکوتین

)NAD (و نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید فسفات )NADP (ها در سازوکار  این آنزیم. نماید عمل می

در سیستم فسفوریالسیون اکسیداتیو، چرخه  NAD. هاي زنده دخالت دارند انتقال هیدروژن در سلول

یدروکسی بوتیرات، گلیسرول، ه-ها شامل پیروات، استات، بتاکربس و متابولیسم بسیاري از مولکول

 . گیرنده هیدروژن در مسیر پنتوز فسفات است NADPHاسیدهاي چرب و گلوتامات نقش داشته و 

  عالئم کمبود

ها عالئم کمبود شامل رشد ضعیف، بی اشتهایی، تورم روده، استفراغ و التهاب پوستی است  در خوك

انی، نقص در پردرآوري و التهاب دهان و بخش هاي استخو ها کمبود ویتامین باعث ناهنجاريو در مرغ

ها و طیور از جیره هایی با  احتماالً بروز عالئم کمبود بویژه در صورتی که خوك. شود فوقانی مري می

 تریپتوفان بسیار کمی استمیزان ذرت باال استفاده نمایند وجود دارد، زیرا ذرت حاوي مقدار ویتامین یا 

  ).2011 .دونالدمک(

بعضی آزمایش هاي (تخمیر شکمبه اي ) 1(شده است که اسید نیکوتنیک از طریق اثر بر  پیشنهاد

افزایش استفاده (متابولیسم سلولی ) 2(و ) افزایش رشد میکروبی و تولید اسید پروپیونیک را نشان داده اند

ی سودمند براي تواند مکمل لیپید در بدن، می) موبیلیزه شدن(ت و کاهش آزادسازي و انتقال ااز کربوهیدر

با این حال، شواهد آزمایش همیشه یکسان . گاوهاي شیري، بخصوص در موارد کتوز تحت بالینی باشد

 همیشه باعث اثراتی مثبت در شکمبه نشده و افزایش غلظت ویتامین در خون  اسید نیکوتنیک. اندنبوده
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of in ovo injection of water-soluble vitamins on 

the parameters of hatching, growth rate and immune system in broiler chicks. In this research, 450 fertile eggs 

from Ross 308 broiler breeder flock were used. Eggs were divided into five treatment groups, 4 replicates each 

and placed in a hatchery machine. Experimental groups were inoculated with 0.211 mg nicotonic acid (B3), 

0.052 mg of pantothenic acid (B5), 0/007 mg of folic acid (B9), positive control (physiological serum injection) 

and  Negative control (non-infusion group). In ovo injection was carried out on day 14 of incubation from the 

broader part of the egg to the air cell. Hatching chicks were identified with foot number tag and stored in five 

groups for 42 days and weekly weighing was performed individually. In ovo injection of physiological serum 

significantly increased the hatchability (P <0.05). In ovo injection of pantothenic acid as well as nicotinic acid 

increased the titres of antibodies against Newcastle Virus compared to the control group and folic acid injection 

group. Antibody titers against sheep red blood cells (SRBC) were also affected by experimental treatments, such 

that injection of folic acid and pantothenic acid was associated with a decrease in the titres compared to the 

negative control group. Immunoglobulin G level in serum of vitamin injected chicks were lower than that of the 

control group, and a similar relationship was observed with immunoglobulin M in chickens fed folic acid and 

pantothenic acid. From the fifth week to the end of the rearing period, nicotonic acid treatment had more growth 

rate than other treatments. In general, the results of this study showed that intravenous injection of B complex 

vitamins, folic acid, pantothenic acid, or nicotonic acid did not have a favorable effect on the antibody titre 

against sheep red blood cells and the level of immune globulins M and G, and the only positive effectt was the 

improvement of the antibody titre against Newcastle Virus due to the in ovo injection of pantothenic acid and 

nicotonic acid and aldo the positive effect of nicotonic acid on growth curve of broilers. 

Keywords: broiler chickens,  hatchability,  immune system,  in ovo injection, water-soluble 

vitamins.  
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