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چکیده
توسعه زودهنگام روده کوچک میتواند موجب افزایش نرخ رشد در جوجههای تازه هچشده شوود بنوابراین ،هود

از ایون مطالعوه

بررسی اثر تزریق درونتخممرغی نسبتهای مختلف دیال-متیونین به ال-الیزین بر هیستومورفولوژی روده کوچک و اندامهای سیستم
ایمنی در جوجههای گوشتی یک روزه راس  308بود در این مطالعه از  210تخممرغ بارور مادر گوشوتی راس  308در قالوب رور
کامالً تصادفی با  7گروه آزمایشی شامل  30تخممرغ انفرادی استفاده شد گروههای آزمایشی شامل شاهد (بدون تزریق) ،شم-شاهد (1
میلیلیتر آب مقطر) ،نسبتهای  55/5 ،50/5 ،45/5 ،40/5و  60/5درصد دیال-متیوونین بوه ال-الیوزین بودنود کوه در روز  14دوره
انکوباسیون از قسمت پهن تخممرغ به مایع آمنیوتیک تزریق شدند در روز  22مطالعه ،ابتدا همه جوجهها وزنکشی و کشتار شدند توا
شاخصهای مربوط به بافت روده و اندامهای سیستم ایمنی اندازهگیری شوند بر اسواس نتوایآ آزموایش راضور ،اثور تزریوق درون
تخممرغی نسبتهای مختلف دیال-متیونین به ال-الیزین بر وزن و وزن نسبی ایلیوم ،رول ایلیوم ،وزن و وزن نسوبی روده کوچوک،
رول و رول نسبی روده کوچک معنیدار و افزایشدهنده بود ( )p<0/01همچنین اثر معنیدار ( )p<0/05تیمارها بر قطر کریپت (به جز
دوازدهه) ،عمق کریپت ،رول پرز و نسبت رول پرز به عمق کریپت دوازدهه ،ژژنوم و ایلیوم مشاهده شد از سووی دیگور ،انودامهای
سیستم ایمنی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند نتایآ کلی این مطالعه نشان داد تزریق درونتخممرغی از نسبت  40/5توا  50/5درصود
دیال-متیونین به ال-الیزین ،بهبود رشد و هیستومورفولوژی روده کوچک جوجههای گوشتی را ایجاد میکند
کلیدواژهها :روده کوچک ،تزریق درونتخممرغی ،جوجه گوشتی ،نسبت دیال-متیونین به ال-الیزین
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مرضیه ابراهیمی و همکاران

اثر تزریق درونتخممرغی نسبتهای مختلف دیال-متیونین به ال-الیزین بر ...

اسرریدهای آمینرره مشررخد شررود ( .)Baker, 2009در

مقدمه
تغذیه داخل رویانی به عنوان یک ابزار برای غلبه برر

مطالعه بهانجا و همکراران در سرال  2012تزریرد درون

از

تخممرغی الیزین در روز  14مطالعه بهبرود غیرمعنریدار

خروج از تخم در ییور اهلی محسوب میشرود ( Foye

وزن نسبی روده کوچک مشاهده شرد ( Bhanja et al.,

 .)et al., 2006به دلیل این که رویان تا قبرل از سرورا

 .)2012همچنین افزایش الیزین جیرره موجرب افرزایش

کردن کیسه هروایی ،از یریرد دهران از مراین آمنیوتیرک

یول پرز ،عمد کریپرت و نسربت یرول پررز بره عمرد

(متشکل از آب و پروتئین آلبومین) تغذیه میکند ،مکمل

کریپررت شررد ( .)Vaezi et al., 2011متیررونین اولررین

کردن ماین آمنیون برا مرواد مغرذی ،در ققیقرت فرراهم

اسیدآمینه محدودکننده برای ییرور میباشرد و در سرنتر

کردن یک جیره خارجی از مواد مغذی به جنین پریش از

پررروتئین ،عملکرررد سیسررتم ایمنرری و بسرریاری دیگررر از

خروج از تخرم اسرت ( .)Foye et al., 2006نشران داده

فعالیتهای بیولوژیک نقش دارد (.)Finkelstein, 1990

شده است که روزهای پایانی دوره جوجهکشی در رشرد

همچنین اثرهرای مثبرت تغذیره جوجرههای گوشرتی برا

و توسعه روده کوچک از اهمیت باالیی برخوردار اسرت

دیال-متیونین بر بهبرود هیسرتومورفولوژی روده نشران

( ،)Uni et al., 2003با این قال دستگاه گوارش پرنرده

داده شده است ( .)Shen et al., 2015بنابراین ،با توجره

تازه از تخم درآمده هنوز به بلرو کرافی نرسریده اسرت

به مطالرب بیران شرده در براال بره ن رر میرسرد تغذیره

خروراک

درونتخممرغی همزمان این دو اسیدآمینه بتواند موجرب

موجب افرزایش رشرد پرزهرای روده کوچرک میشرود

بهبود مورفولوژی بافت روده و تقویرت سیسرتم ایمنری

( ،)Geyra et al., 2001تعدادی از پژوهشها به بررسری

شود .ال-مورانی در سال  1982نسبت ایدهآل اسریدآمینه

اثر تغذیه درونتخممرغی بر رشد و عملکرد بافرت روده

متی رونین برره الیررزین را برررای جنینهررای  7روزه 50/5

پرداختند و اثرهای مثبت تغذیه درونتخممرغی بر رشد،

درصد برآورد کرد ( .)Al-Murrani, 1982با ایرن قرال

مورفولوژی بافت روده ،فعالیت آنزیمی روده کوچرک و

در مورد اثرر اسرتفاده از نسربتهای مختلر

اسریدآمینه

همچنین جذب مواد مغذی را مشاهده کردنرد ( Bartell

متیونین به الیزین در دوره جنینری جوجرههای گوشرتی

and Batal, 2007; Foye et al., 2007; Chen et al.,
 .)2009در جیره ییور بر پایره ررت-سرویا ،الیرزین بره

ایالعات بسیار اندکی در دست است .بنرابراین در ایرن

محدودیت رشد اولیره در یری رشرد رویرانی و پر

( .)Klasing, 1998با توجه به این که مصرر

عنوان دومین اسیدآمینه محدودکننرده ،ترثثیر زیرادی برر
میزان تولید دارد ( .)Tessseraud et al., 1996همچنرین
الیزین به عنوان پایه بررسری محتروای سرایر اسریدهای
آمینه ضروری برای تعیین تعادل ایدهآل اسریدهای آمینره
استفاده میشود .بنرابراین ،الیرزین اسریدآمینه مرجرن از
جنبه پروتئین ایدهآل است و تخمین دقید نیاز الیزین از
اهمیت باالیی برخوردار است ،ترا نسربت ایردهآل سرایر
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مطالعه از نسبتهای باالتر و پایینتر ایرن دو اسریدآمینه
به من ور تزریرد درونتخممرغری اسرتفاده شرد ،ترا اثرر
تزریررد درونتخررممرغرری نسرربتهررای مختل ر

دیال-

متیونین به ال-الیزین بر هیستومورفولوژی روده کوچک
و اندامهای سیستم ایمنی در جوجرههرای گوشرتی یرک
روزه سویه راس بررسی شود.
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تشکیل دادند که به همراه  1سطح شاهد (بدون تزریرد)

مواد و روشها
بررسری ترثثیر تزریرد درون

و  1سطح شاهد-شم (تزریرد آب اسرتریل) در روز 14

دیال-متیرونین بره ال-

دوره انکوباسررریون تزریرررد شررردند .در یرررول دوره

الیزین بر هیسرتومورفولوژی روده کوچرک و انردامهای

جوجهکشرری نرروربینی در روزهررای  7و  14برره من ررور

سیستم ایمنی در جوجههرای گوشرتی یرک روزه سرویه

قررذ

جنینهررای مرررده انجررام شررد .در زمرران تزریررد

راس یراقی شد .بره ایرن من رور  210عردد تخممرر

اسیدآمینه به درون تخممر در روز  ،14ابتدا تخممر هرا

بارور از مزرعه مر مرادر گوشرتی خوشرخوان (تبریرز،

با استفاده از نروربینی بررسری شردند و محردوده کیسره

آرربایجان شرقی) با سن گله  27هفتگی خریداری شرد.

هوایی عالمتگذاری شد و به وسیله سوزن در  3الری 4

سپ  ،تخممرر هرا شرمارهگذاری شرده و بره صرورت

میلیمتری باالی مرز کیسره هروایی منفرذی ایجراد شرد

انفرادی وزنکشی شدند و وزن اولیه آنها ثبت شرد .در

( .)Bhanja and Mandal, 2005در این محل با اسرتفاده

مرقله بعد ،تخممر ها بر اساس وزن یبقهبندی شرده و

از سرررنی یررک میلیلیتررری دارای سرسرروزن  29گرری

در وزنهای یکسان به تیمارها اختصاص داده شده و در

( 12/7میلیمتررر) برره صررورت اریررب مقرردار  1میلیلیتررر

دستگاه جوجهکشی قرار داده شدند .دمرای  18روز اول

محلول به درون ماین آمنیوتیک تزرید شد (روش تزرید

دستگاه روی  38درجه سلسیوس و ریوبت آن روی 60

و محل تزرید با استفاده از ایالعات پیش آزمایش و برا

درصد و به تعداد  6بار چرخش در شبانهروز تن یم شد.

بهکار بردن جوهر برای تعیین دقید محل تزرید به دست

در  3روز آخر دوره جوجهکشی دمای دسرتگاه روی 37

آمده است) .در ایرن آزمرایش در محلرول تزریرد همره

درجه سلسریوس و ریوبرت  70درصرد تن ریم شرده و

گروههررای دریافتکننررده نسرربتهای مختلرر

دیال-

تخممر ها به سربدهای مخصروص هچرری انتقرال داده

متیونین به ال-الیزین ،نخست مقردار  20میلیگررم ال-

شدند .این آزمایش در قالب یرح کرامال تصرادفی برا 7

الیررزین در  1میلیلیتررر آب مقطررر قررل شررد ،سررپ

در

تیمار و  30تخممرر در هرر تیمرار اجررا شرد .در ایرن

محلررول تیمررار دارای نسرربت  40/5درصررد مقرردار 8/1

آزمایش تیمارها با توجه به سطح پایه الیزین بره دسرت

میلیگرم دیال-متیونین ،در نسبت  45/5درصرد مقردار

آمده در پیشآزمایش ( 2درصد ال-الیزین)Ebrahimi ( ،

 9/1میلیگرررم دیال-متیررونین ،در نسرربت  50/5درصررد

 )et al., 2017و بر اساس نسبت ارائهشده به وسیله ال-

مقدار  10/1میلیگررم دیال-متیرونین ،در نسربت 55/5

مورانی در سال  1982بررای جنینهرای  7روزه (نسربت

درصد مقدار  11/1میلیگرم دیال-متیونین و در نسربت

دیال-متیررونین برره ال-الیررزین  50/5درصررد)Al-( ،

 60/5درصررد مقرردار  12/1میلیگرررم دیال-متیررونین در

 ،)Murrani, 1982این نسبتها بره همرراه  2نسربت برا

محلول آب مقطر دارای ال-الیزین قرل و تزریرد شرد.

فاصله  5درصد براالتر و  2نسربت برا فاصرله  5درصرد

هنگام آمادهسازی محلول  pHآن روی  7تن یم شرد .در

پررایینتر (نسرربتهای  55/5 ،50/5 ،45/5 ،40/5و 60/5

زمان تزرید دمای محلول تزریقی به  30درجه سلسیوس

درصد دیال-متیونین به ال-الیرزین) 5 ،تیمرار آزمرایش

افزایش یافت و در دمای  35درجره سلسریوس در زیرر

ایرن اسریدهای آمینره را

هود به مدت  15دقیقه برای هر تیمار تزرید انجرام شرد

این آزمرایش برا هرد

تخممرغی نسبتهرای مختلر

مربوط به نسربتهای مختلر
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( .)Bhanja and Mandal, 2005سررپ

مرضیه ابراهیمی و همکاران

سررطح منفررذ

همچنین عدسی چشمی کرالیبره در گروههرای شراهد و

ایجادشده در تخممر با پنبه-الکل ضدعفونی شده و برا

تیمرار انردازهگیری شردند ( Poosti and Adibmoradi,

چسرب نرواری مسردود شررد و تخممر هرا بره دسررتگاه

 )2008و نسبت یول پرز بره عمرد کریپرت محاسربه و

جوجهکشی انتقال داده شدند .در روز  19تخممر ها بره

گزارش شد.

از

 -تحلیل آماری دادهها :دادهها در قالب یرح کرامال

سبدهای مخصوص هچری انتقال داده شردند و پر

پایرران دوره جوجهکشرری در روز  21جوجررههای تررازه

تصادفی و با استفاده از رویره  GLMنرمافرزار SAS 9.2

تفریخشده به صورت انفرادی وزنکشری شردند .سرپ

آنالیز شدند و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند

جوجهها کشرتار شرده و وزن و یرول سره بخرش روده

دامنهای دانکن انجرام شرد .نترای بره صرورت میرانگین

باریک شامل دوازدهه ،ژژنروم و ایلیروم بره همرراه وزن

±خطای استاندارد گرزارش شردند و سرطح معنریداری

تیموس ،یحال و بورس فابریسیوس اندازهگیری و ثبرت

 0/05در ن ر گرفته شد.

شدند .وزنها به صورت وزن نسبی این اندامها بره وزن
زنده جوجه یکروزه نیز ثبت شدند .همچنین وزن روده

یافتهها

باریک ،یول روده باریک ،نسبت یول روده باریرک بره

تزرید درونتخممرغی نسربتهرای مختلر

دیال-

وزن زنده جوجه یک روزه (یول نسبی روده باریرک) و

متیونین به ال-الیزین اثر افزایشدهنده معنیدار برر وزن

وزن نسرربی روده باریررک نیررز محاسرربه و ثبررت شرردند.

جوجررههررا ( )p<0/01داشررت و همگرری تیمارهررای

همچنین نمونههای سه قسمت دوازدهه ،ژژنوم و ایلیروم

دریافتکننده نسبتهای مختل

دیال-متیونین بره ال-

در فرمالین  10درصد نگهداری شدند و به من ور تعیرین

الیزین نسبت به گروه شاهد و شم -شاهد افزایش نشان

یول پرزها ،عمد کریپت ،ضخامت پررز و قطرر کریپرت

دادند و باالترین مقردار از ن رر عرددی در نسربت 55/5

دوازدهرره ،ژژنرروم و ایلیرروم ،نمونررهها برره آزمایشررگاه

درصد دیال-متیونین به ال-الیزین مشاهده شد (جدول

بافتشناسی دانشکده دامپزشکی دانشرگاه تهرران انتقرال

. )1

یافتند .مراقل بافتشناسی مربروط بره نمونرههای روده

اثر تزریرد درونتخرممرغری نسربتهرای مختلر

شامل تثبیت نمونهها با فرمالین  10درصد به مدت یرک

دیال-متیونین به ال-الیزین بر وزن بورس ،وزن نسربی

هفترره ،پررردازش بافررت (شررامل آبگیررری بررا اسررتفاده از

بورس به وزن بدن ،وزن تیموس ،وزن نسبی تیموس به

درجات صعودی الکل ،شفا کردن با استفاده از زایلرول

وزن بدن ،وزن یحال و وزن نسبی یحال بره وزن بردن

و آغشتگی نمونهها با پارافین) ،قالبگیری با اسرتفاده از

معنیدار نبود (جدول .)1

قالبهای لوکهارت ،برش بافرت برا اسرتفاده از دسرتگاه

اثررر تزریررد درونتخررممرغرری نسرربتهررای مختل ر

میکروتوم مدل  ،MRS 3500چسباندن برشها روی الم

دیال-متیررونین برره ال-الیررزین بررر وزن دوازدهرره ،وزن

و رنیآمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین برود و در پایران

نسبی دوازدهه به وزن بدن ،یول دوازدهه ،وزن ژژنروم،

یول پرزها ،عمد کریپت ،ضخامت پرز و قطر کریپت با

وزن نسبی ژژنوم به وزن بدن و یرول ژژنروم معنریدار

اسررتفاده از گراتیکررول مرردرج خطرری و چهارخانرره و
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نبود (جدول  .)2اثر تزرید درون تخممرغی نسبتهرای
مختل

دیال-متیونین به ال-الیزین بر وزن ایلیوم ،وزن

(جرردول  .)2همچنررین اثررر افزایشدهنررده معنرریدار
( )p<0/01تزرید درون تخممرغی نسبتهرای مختلر

نسبی ایلیوم به وزن بدن و یول ایلیوم بهیور معنیداری

دیال-متیونین به ال-الیزین بر وزن روده کوچرک ،وزن

افزایشدهنده بود ( )p<0/01و ایرن افرزایش ترا نسربت

نسبی روده کوچک به وزن بدن ،یرول روده کوچرک و

 55/5درصد دیال-متیونین به ال-الیزین مشراهده شرد.

نسبت یول روده کوچک به وزن بردن مشراهده شرد و

با این قال بیشتررین مقردار وزن ایلیروم و وزن نسربی

اگرچه بیشترین مقدار در نسربت  45/5درصرد دیال-

ایلیوم به وزن بدن در نسبت  45/5درصد دیال-متیونین

متیونین به ال-الیزین مشاهده شد ،این روند افزایشی ترا

به ال-الیزین و بیشترین مقدار یرول ایلیروم در نسربت

نسبت  55/5درصد ادامه داشت (جدول .)2

 50/5درصد دیال-متیونین به ال-الیزین مشراهده شرد
جدول  -1اثر تزرید نسبتهای مختل

دیال-متیونین به ال-الیزین بر وزن جوجه و اندامهای سیستم ایمنی جوجههای یک روزه سویه راس
تزریق درونتخممرغی نسبتهای مختلف دیال-متیونین به ال-الیزین (درصد)

شم-شاهد

شاهد

نسبت 40/5

نسبت 45/5

نسبت 50/5

نسبت 55/5

نسبت 60/5

صفات
وزن

جوجه1

40/0±284/56b

39/0±459/65b

42/0±018/60a

42/0±245/61a

42/0±435/67a

42/0±737/67a

41/0±259/83a

وزن

بورس1

0/0±017/001

وزن نسبی
وزن

تیموس1

وزن نسبی
وزن

بورس2

تیموس2

یحال1

وزن نسبی

یحال2

0/0±017/002

0/0±019/001

0/0±022/001

0/0±020/001

0/0±021/001

0/0±017/002

p-value
0/004
0/128

0/0±043/003

0/0±042/003

0/0±045/003

0/0±051/003

0/0±047/003

0/0±049/003

0/0±042/003

0/226

0/0±021/002

0/0±023/003

0/0±025/002

0/0±025/002

0/0±023/002

0/0±024/002

0/0±025/003

0/907

0/0±054/005

0/0±059/005

0/0±059/005

0/0±059/004

0/0±056/005

0/0±056/005

0/0±061/006

0/986

0/0±013/001

0/0±014/002

0/0±015/001

0/0±015/001

0/0±014/001

0/0±014/001

0/0±014/002

0/971

0/0±033/003

0/0±036/004

0/0±035/003

0/0±034/003

0/0±033/003

0/0±033/003

0/0±033/004

0/998

دادهها بهصورت میانگین±خطای استاندارد میباشند :abc .میانگینهای با قرو

مشابه اختال

معنیداری به لحاظ آماری ندارند (.)p>0/05

 :1گرم :2 ،درصد

تیمارهای نسربتهرای مختلر
نتای مربروط بره بافتشناسری بافرت دوازدهره ،اثرر

دیال-متیرونین بره ال-

الیزین موجب افزایش یول پرز و عمد کریپت دوازدهه

معنیدار تزرید درون تخرممرغری نسربتهرای مختلر

شدند و باالترین مقدار در نسربت  60/5درصرد دیال-

دیال-متیونین به ال-الیزین را برر یرول پررز دوازدهره

متیونین به ال-الیزین مشراهده شرد .همچنرین در مرورد

( ،)p<0/01عمررد کریپررت دوازدهرره ( ،)p<0/01نسرربت

نسبت یول پرز به عمد کریپت دوازدهه ،اگرچه افزایش

یول پرز بره عمرد کریپرت دوازدهره ( )p<0/01نشران

این مقردار در همگری تیمارهرای نسربتهرای مختلر

دادند ،این در قالی است که ضخامت پرز و قطر کریپت

دیال-متیونین به ال-الیزین نسبت به گروههرای شراهد

تحت تثثیر تیمارها قرار نگرفتند (جدول  .)3در مقایسره

مشاهده شد ،باالترین مقردار از ن رر عرددی در نسربت

تیمارهررا بررا آزمررون آمرراری چنررد دامنرره دانکررن همگرری

 45/5درصد دیال-متیونین به ال-الیزین مشراهده شرد
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دیال-متیرونین بره ال-الیرزین

کریپررت ژژنرروم در نسرربتهای  55/5و  40/5درصررد

افررزایش معنرریدار یررول پرررز ژژنرروم ( ،)p<0/01عمررد

دیال-متیونین به ال-الیزین ،باالترین مقدار عددی یول

کریپت ژژنروم ( ،)p<0/05نسربت یرول پررز بره عمرد

پرز ژژنوم در نسبت  60/5درصد دیال-متیونین بره ال-

جدول  -2اثر تزرید نسبتهای مختل
صفات مورد
دوازدهه
گیری
اندازه
1
وزن
2
وزن نسبی
3
یول
ژژنوم
1
وزن
2
وزن نسبی
3
یول
ایلیوم
1
وزن
2
وزن نسبی
3
یول
روده کوچک
1
وزن
2
وزن نسبی
3
یول
2
یول نسبی

دیال-متیونین به ال-الیزین بر ویژگیهای وزنی و یولی روده کوچک در جوجههای یک روزه سویه راس

شم-شاهد

تزریق درون تخممرغی نسبتهای مختلف دیال-متیونین به ال-الیزین (درصد)
نسبت 55/5
نسبت 50/5
نسبت 45/5
نسبت 40/5
شاهد

نسبت 60/5

0/0±17/01
0/0±45/02
6/0±63/22

0/0±17/01
0/0±44/02
6/0±77/27

0/0±19/01
0/0±44/02
6/0±49/21

0/0±20/01
0/0±48/02
6/0±978/20

0/0±20/01
0/0±48/02
6/0±46/23

0/0±20/01
0/0±49/02
7/0±05/23

0/0±18/01
0/0±42/02
6/0±41/26

0/09
0/12
0/29

0/0±27/02
0/0±70/03
12/0±52/39

0/0±28/02
0/0±70/04
12/0±36/49

0/0±30/02
0/0±71/03
12/0±37/38

0/0±30/02
0/0±72/03
13/0±49/36

0/0±32/02
0/0±76/03
12/0±86/40

0/0±32/02
0/0±75/04
12/0±96/42

0/0±25/02
0/0±61/04
11/0±69/48

0/12
0/15
0/10

0/0±18/01c
0/0±45/03c
10/0±55/44b

0/0±18/02c
0/0±46/03c
10/0±54/54b

0/0±20/01bc
0/0±48/03bc
11/0±43/42ab

0/0±26/01a
0/0±60/03ab
12/0±60/40a

0/0±22/01b
0/0±52/03abc
12/0±66/44a

0/0±23/01ab
0/0±60/03a
12/0±51/47a

0/0±18/02bc
0/0±50/03bc
10/0±40/53b

>0/01
>0/01
>0/01

0/0±63/03d
1/0±60/05c
29/0±71/77c
76/1±69/50ab

0/0±63/04d
1/0±60/06c
29/0±57/95c
72/1±83/87ab

0/0±69/03bc
1/0±63/05bc
30/0±28/74bc
72/1±08/45bc

0/0±76/03a
1/0±80/05a
33/0±06/70a
78/1±36/37a

0/0±71/03ab
1/0±76/05ab
31/0±99/78ab
76/0±21/52ab

0/0±75/03ab
1/0±79/05a
32/0±51/82ab
78/1±01/60a

0/0±63/04cd
1/0±52/06c
28/0±50/93c
68/1±49/82a

>0/01
>0/01
>0/01
>0/01

دادهها بهصورت میانگین قداقل مربعات±خطای استاندارد میباشند :abc .میانگینهای با قرو

مشابه اختال

معنیداری به لحاظ آماری ندارند (.)p>0/05

p-value

 :1گرم :2 ،درصد :3،سانتیمتر.

کریپرررت ژژنررروم ( )p<0/01و قطرررر کریپرررت ژژنررروم

الیزین و باالترین مقدار عددی نسبت یول پرز به عمرد

( )p<0/01را ایجاد کردند ،با ایرن قرال ضرخامت پررز

کریپت ژژنوم ژژنوم در نسبتهای  60/5و  40/5درصرد

ژژنوم تحت تثثیر تیمارها قررار نگرفرت (جردول  .)3در

دیال-متیرونین بره ال-الیرزین مشرراهده شرد .اگرر چرره

مقایسه تیمارها با آزمون آمراری چنرد دامنره دانکرن بره

باالترین مقدار عرددی عمرد کریپرت ژژنروم در نسربت

دیال-متیرونین

 55/5درصد دیال-متیونین به ال-الیزین مشراهده شرد،

به ال-الیزین موجب افزایش شاخدهای یرول پرزهرا،

عمد کریپت ژژنوم در نسربتهای  50/5و  40/5درصرد

عمد کریپت ،نسبت یول پرز بره عمرد کریپرت و قطرر

دیال-متیونین به ال-الیزین کراهش عرددی نسربت بره

کریپت ژژنوم شدند .همچنین باالترین مقدار عددی قطر

گروههای کنترل داشتند.

صورت تقریبی همه نسبتهای مختلر
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همچنین قطر کریپت ایلیوم ،نسبت یول پرز به عمد

 45/5و  40/5درصررد دیال-متیررونین برره ال-الیررزین

کریپت ایلیوم و یرول پررز ایلیروم همگری تحرت ترثثیر

مشاهده شد .عمد کریپت ایلیوم تحت تثثیر نسربتهرای

دیال-متیونین بره ال-الیرزین رونرد

دیال-متیررونین برره ال-الیررزین رونررد کاهشرری

نسبتهای مختل

مختلر

افزایشی ( )p<0/01نشان دادند ،با ایرن قرال ضرخامت

( )p<0/01نشرران داد و کمترررین مقرردار عررددی عمررد

پرز تغییر معنیداری را نشان نداد (جدول  .)3اگرچه در

کریپررت ایلیرروم در نسرربتهای  45/5و  40/5درصررد

مقایسه تیمارها با آزمون آماری چند دامنه دانکن همگری

دیال-متیونین به ال-الیزین مشاهده شد (جدول .)3

نسبتهای مختل

دیال-متیونین بره ال-الیرزین رونرد

افزایشی در شاخدهای بافتشناسی ایلیروم نسربت بره
گروههای کنترل ایجاد کردند ،باالترین مقدار عددی قطر

بحث و نتیجهگیری
تزرید درونتخممرغی نسربتهرای مختلر

دیال-

کریپت ایلیوم و یول پرز ایلیوم در نسربت  60/5درصرد

متیونین به ال-الیزین موجب افزایش وزن جوجهها شرد

دیال-متیونین به ال-الیرزین و براالترین مقردار عرددی

که مشابه با نتای مطالعه قاضر ،جوشرکون و همکراران

نسبت یول پرز به عمرد کریپرت ایلیروم در نسربتهای

در سال  2014با تزرید درونتخممرغری دیال-متیرونین
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افزایش وزن نسبی جوجههای گوشتی نسربت بره گرروه

لنفوسیتهای خرون ،کراهش هتروفیرل ،کراهش نسربت

شرراهد را گررزارش کردنررد (.)Coşkun et al., 2014

هتروفیل بره لنفوسریت و افرزایش تیترر آنتیبرادی علیره

همچنین تزرید درونتخممرغی  3/78میلیگررم الیرزین

ویروس نیوکاسل) را گزارش کردند (.)Bouyeh, 2012

در  0/5میلیلیترررر آب مقطرررر موجرررب افرررزایش وزن

در آزمایش قاضر افزایش وزن و وزن نسربی ایلیروم

جوجرههای یرکروزه شرد (.)Asmawat et al., 2015

و روده کوچک و همچنین افزایش یول ایلیوم ،یرول و

بههر قال ،در تناقض با نتای مطالعره قاضرر ،بهانجرا و

یول نسربی روده کوچرک برا تغذیره درون تخرممرغری

همکاران در سال  2012اثر بهبود وزن جوجره یرکروزه

نسبتهای مختل

دیال-متیونین به ال-الیزین مشاهده

و یا افرزایش وزن آن را در اثرر تزریرد درونتخممرغری

شد .همچنین اثر افزایشدهنده تزریرددرون تخرممرغری

الیزین مشاهده نکردند ( .)Bhanja et al., 2012به ن رر

نسبتهرای مختلر

دیال-متیرونین بره ال-الیرزین برر

میرسد تحریک رشد ایجادشده در تیمارهای نسبتهای

شرراخدهای بافتشناسرری روده کوچررک شررامل قطررر

دیال-متیونین به ال-الیرزین نسربت بره گرروه

کریپت (به جز دوازدهره) ،یرول پررز ،عمرد کریپرت و

شاهد به دلیل نقشهای بیولوژیکی متیرونین در سراخت

نسبت یول پرز به عمد کریپت دوازدهه ،ژژنوم و ایلیوم

پررروتئین ،دهنررده گررروه متیررل و تحریررک سرراخت

مشاهده شد .تعدادی از پژوهشها نتای مشابهی با نتای

پلیآمینهررای محرررک رشررد ( ;Finkelstein, 1990

مطالعه قاضر به دست آوردند :ابراهیمی و همکراران در

Vazquez-Anon et al., 2006; Luo and Levine,
 )2009و همچنررین نقررش الیررزین در تحریررک سرراخت

سال  2017با تزریرد درونتخممرغری سرطوح مختلر

مختل

پروتئین ( ،)Labadan and Austic, 2001تحریک تولید
ال-کرارنیتین ( )Arsalan et al., 2004و بره دنبررال آن
افزایش مقدار فاکتور رشرد شربه-انسرولینی ( )IGF- Iو
تحریک رشرد پریآینرد آن ( )Kita et al., 2002اعمرال
شده باشد.
تزرید درونتخممرغی نسبتهرای مختلر

دیال-

متیونین به ال-الیزین اثرری برر وزن بردن و وزن نسربی
اندامهای سیستم ایمنی نداشت .در آزمایش مشرابهی ،برا
تزرید درونتخممرغری الیرزین اثرری برر پاسرخ ایمنری
همرورال ،وزن نسرربی بررورس فابریسرریوس و یحررال در
مقایسه با گروه کنتررل مشراهده نشرد ( Bhanja et al.,

 .)2012برخال

نترای مطالعره قاضرر ،بویره در سرال

 2012با افزایش همزمان سرطوح متیرونین و الیرزین در
جیره جوجهها ،افرزایش شراخدهای ایمنری (افرزایش
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ال-الیزین هیچ تغییرر معنریداری در وزن و یرول روده
باریرررک مشررراهده نکردنرررد ،برررا ایرررن قرررال تزریرررد
درونتخممرغی ال-الیرزین ترا سرطح  20میلیگررم اثرر
افزایشدهنده بر یول پرز و نسبت یرول پررز بره عمرد
کریپررت دوازدهرره ،ژژنرروم و ایلیرروم ،قطررر کریپررتهررای
دوازدهه و ژژنوم و ضخامت پرزهای دوازدهه و ایلیروم
داشت ،درقالیکه عمد کریپتهای دوازدهره ،ژژنروم و
ایلیوم را به یور معنریداری کراهش داد ( Ebrahimi et

 .)al., 2017همچنرررین در پژوهشررری دیگرررر تزریرررد
درونتخممرغرری  25میلیگرررم ال-الیررزین در روز 14
دوره جنینی افزایش عددی وزن نسبی روده کوچرک در
جوجررههای یررک روزه ایجرراد کرررد ( Bhanja et al.,

 .)2012همچنین افرزایش سرطح الیرزین جیرره در یری
دوره رشد در جوجههای گوشتی موجب افرزایش عمرد
کرپت ،یول پرز و نسبت یول پرز به عمد کریپت شده
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است ( .)Vaezi et al., 2011عبردالعلیزاده و همکراران

عبور سرینتر ،کاهش ریوبت محتویات و بهبود ضریب

در سررال  2016در آزمایشرری مشررابه پررژوهش قاضررر،

تبدیل خوراک میشود ( .)Tahami et al., 2014پالسکه

آرژنررین برره الیررزین را برره درون

و همکاران در سرال  1997نشران دادنرد کره یرول پررز

نسرربتهررای مختل ر

تخممر تزریرد و در نسربت  90/7درصرد آرژنرین بره

همبستگی مثبتی با افرزایش وزن زنرده بردن و مصرر

الیزین بهتررین اثرر را برر رشرد روده کوچرک مشراهده

خوراک دارد ( .)Pluske et al., 1997بارترل و باترال در

کردنررد (.)Abdolalizadeh Alvanegh et al., 2016

سال  2007بر این موضو تاکید دارند که افزایش ارتفا

محمد رضایی و همکاران در سرال  2014برا تزریرد 40

پرزها دلیل بر استفاده بیشتر و بهتر مواد غذایی و بهبرود

میلرریگرررم متیررونین برره داخررل تخررممررر در روز 4

رشد نیست ( .)Bartell and Batal, 2007نسربت یرول

جوجهکشی ،آثار بهینه آن را بر خصوصیات روده باریک

پرز به عمد کریبت به عنوان یرک شراخد مفیرد بررای

در مقایسه با سایر مقرادیر و نیرز گرروه شراهد مشراهده

تخمین ظرفیرت هضرمی روده کوچرک در ن رر گرفتره

کردنررد ،کرره بررا نتررای مطالعرره قاضررر مطابقررت دارد

میشرود ( .)Pluske et al., 1997همچنرین نشران داده

( .)Mohammadrezaei et al., 2014یبد گزارش شرن

شررده اسررت کرره افررزایش یررول روده باریررک از یریررد

و همکاران در سال  2015مکملسازی جیره جوجههای

افررزایش سررطح هضررم و جررذب میتوانررد بهبررود رشررد

گوشتی با دیال-متیونین موجرب افرزایش غیرمعنریدار

جوجررهها را در یرری دوره رشررد در پرری داشررته باشررد

یول پرز شد ،درقالیکه افزودن ال-متیرونین بره جیرره

( .)Ebrahimi et al., 2016بنرابراین بره ن رر میرسرد

افزایش معنیدار یول پرز را نسبت بره گرروه شراهد در

تزریررد درونتخممرغرری نسرربتهررای مختلرر

دیال-

 21روزگی ایجاد کرد .ضخامت پررز برا هرر دو مکمرل

متیونین به ال-الیزین بتواند از یرید افزایش یرول روده

دیال-متیررونین و ال-متیررونین نسرربت برره گررروه شرراهد

کوچک و همچنین افزایش یول پرز و نسبت یول پررز

افزایش معنیداری داشرت ( .)Shen et al., 2015عمرد

به عمد کریپت بهبود هضم و جذب را در جوجرهها در

کریپت پایینتر و نسبت یول پرز به عمد کریپت براالتر

یی دوره رشد ایجاد کند و به این ترتیب بهبود رشرد را

در  7روزگی در تیمار ال-متیونین نسبت به گروه شراهد

در پی داشته باشد.

مشاهده شد ،همچنین روند مشابه امرا غیرمعنریداری در

در یی دوره جوجهکشی ،مراین آمنیوتیرک از یریرد

گروه دیال-متیونین نسبت به گروه شاهد مشراهده شرد

دهان مورد استفاده جنین قرار میگیررد و برا ورود مرواد

( .)Shen et al., 2015قسمتهایی از نتای پژوهش شن

مغذی به روده ،پتانسیل و توان عملکرردی روده توسرعه

و همکاران در سال  2015با نتای قاصل از مطالعره مرا

مییابرد ( .)Geyra et al., 2001; Foye et al., 2006برا

مطابقت دارد.

توجه به این کره تغذیره بعرد از تخرم درآمردن از مراین

هر گونه تغییر در یول پرزهرا ،بره معنری تغییرر در

آمنیوتیک به خوراک تغییر میکند ،سازگاری زودتر روده

میزان جذب هست ،به ایرن مفهروم کره افرزایش ارتفرا

کوچررک بررا مررواد غررذایی بهبررود رشررد و زنرردهمانی در

پرزها باعث افزایش جذب مواد هضرم شرده مریگرردد

جوجههای تازه از تخم درآمده را در پی خواهد داشرت

( .)Teshfam et al., 2005پرز بلندتر سبب جلوگیری از

( .)Uni and Ferket, 2004تعدادی از پژوهشها نشران
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مرضیه ابراهیمی و همکاران

اثر تزریق درونتخممرغی نسبتهای مختلف دیال-متیونین به ال-الیزین بر ...

دادند که تغذیه درونتخممرغی مواد مغرذی بره تنهرایی

 .)2005افزایش تمایز و رشد سلولهای روده با افرزایش

میتواند موجب رشد زودهنگرام روده و عملکررد آن در

نیاز به پروتئین (به یور مثال آلبومین) و اسیدآمینه همراه

جوجههای تازه هچشده شود و بهبود هضم و جرذب را

است ( )Cant et al., 1996و اسیدهای آمینره برهعنروان

در پی داشته باشرد ( Uni and Ferket, 2004; Foye et

سوبسرترای اصررلی در تمررایز سررلولهای روده از جملرره

 .)al., 2005a,b; Chen et al., 2009بنرابراین تزریرد

انتروسیتها نقش دارند (.)Calder and Yaqoob, 1999

دیال-متیرونین بره

بنابراین ممکن است افزایش یول پرز تیمارهرای تحرت

ال-الیزین به یور مستقیم محرک رشد وزنی و یرولی و

تزرید نسبتهای مختل

دیال-متیونین بره ال-الیرزین

همچنررین بهبررود مورفولرروژی بافررت روده برروده اسررت.

به همین سبب باشد.

درونتخممرغی نسبتهای مختلر

همچنین نشان داده شده است که الیزین در بیوسنتز ال-

با توجه به این که به صورت تقریبی همه نسبتهای

کارنیتین نقش دارد ( .)Arsalan, 2006با توجه به نقرش

مختل

دیال-متیونین به ال-الیزین قداقل در یرک یرا

ال-کرررارنیتین در افرررزایش غل رررت فررراکتور رشرررد

دو شاخد اثر مثبت داشتند ،بنابراین بره ن رر میرسرد

شبهانسرررولینی )IGF-I( I-و افرررزایش تکثیرررر سرررلولی

همه سطوح افزایش رشرد و تکامرل مورفولروژی بافرت

( ،)Shafey et al., 2010به ن ر میرسد قسرمتی از اثرر

روده را تحریک کردهاند .با ایرن قرال ،ترا نسربت 50/5

دیال-متیررونین برره ال-

درصد دیال-متیرونین بره ال-الیرزین بیشتررین بهبرود

الیزین بر رشد روده باریک و بافتشناسی آن (افرزایش

شاخدهای وزنی ،یولی و بافتشناسری روده کوچرک

یول پرز و نسبت یول پرز به عمرد کریپرت) از یریرد

ایجاد شده است.

تحریکری نسرربتهررای مختلر

این اثر الیزین میانجیگری شود .از سوی دیگر ،متیونین
در سرنتز پلرریآمرینهررا از جملره پوترسررین ،اسررپرمین و

سپاسگزاری

اسررپرمیدین نقررش دارد ( )Finkelstein, 1990کرره ایررن

بدینوسیله از جناب آقای دکتر رأفت ،جنراب آقرای

پلیآمینها مولکولهای ضروری بررای تکثیرر ،تمرایز و

دکتر دقیدکیرا و سرایر همکراران و دانشرجویان گرامری

رشرررد سرررلولهای رودهای هسرررتند ( Khajali and

گروه علوم دامی دانشگاه تبریز که در انجام این آزمایش

 .)Widerman, 2010همچنین مشخد شده اسرت کره

همکاری داشتهاند ،سپاسگزاری میشود.

اسیدهای آمینه واسطههای مهمی در پیامرسرانی سرلولی

تعارض منافع

در ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس در شرایط
آزمایشررگاهی و همچنررین آزادسررازی فاکتورهررای رشررد
شبه-انسولین در بدن موجود زنده میباشند ( Xu et al.,

 .)1998انسولین و پروانسولین تکثیر سرلولهای رودهای
را افزایش مریدهنرد ( .)Foye, 2005بنرابراین مریتروان
گفت که تغذیه جنینی اسیدهای آمینه میتواند از یریرد
این مسیر ،رشد پرزهای روده را افرزایش دهرد ( Foye,
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همچنین ،نویسندگان این مقالره اعرالم میدارنرد کره
هیچگونه تضاد منافعی ندارند.
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Abstract
Early development of small intestine can cause higher growth rate in hatchlings. Therefore, the
aim of this study was to evaluate the effect of in ovo injection of different ratios of DLmethionine to L-lysine on small intestinal histomorphology and immune system organs of dayold Ross 308 broiler chicks. In this experiment, 210 fertile Ross 308 broiler breeder eggs were
randomly assigned into 7 experimental groups including 30 individual eggs per group.
Treatment groups included: sham control (non-injected), control (1ml distilled water), 40.5,
45.5, 50.5, 55.5, and 60.5% DL-methionine to L-lysine ratios which were injected into the
amnion at 14 d of incubation. On day 22, hatched chicks were weighed and slaughtered in order
to evaluate the characteristics of small intestine and immune system organs. Based on the results
of the present experiment, the effects of in ovo injection with different DL-methionine to Llysine ratios on weight and relative weight of ileum, ileum length, weight and relative weight of
small intestine, length and relative length of small intestine were significant (p<0.01) and
elevatory. Also, significant effect (p<0.05) of treatments was observed on crypt diameter (except
for duodenum), crypt depth, villus height, and villus height to crypt depth ratio in duodenum,
jejunum, and ileum. On the other hand, immune system organs were not affected by the
treatments. The overall results of the present study showed that in ovo injection from 40.5 to
50.5% of DL-methionine to L-lysine ratio improved small intestinal growth and
histomorphology in broiler chicks.
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