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 .1دانشیار دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه تبریز ،تبریز
 3و  .4استادان ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .5استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .6استادیار مؤسسۀ تحقیقات سرم و واکسن رازی ،کرج
 .7دانشیار دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
(تاریخ دریافت - 1332/8/5 :تاریخ تصویب)1333/5/14 :

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح باالی اسید آمینۀ ال-آرژنین در دورة آغازین پرورش بر عملکرد
رشد ،ریختشناسی روده و سامانۀ ایمنی در جوجۀ مرغهای گوشتی سویۀ راس بود .در این پژوهش 132
قطعه جوجهمرغ گوشتی 1روزه سویۀ راس در قالب طرح کامال تصادفی با چهار جیرة غذایی تغذیه شدند
که هر جیرة غذایی شامل چهار تکرار و هر تکرار برای دوازده قطعه جوجه بود .جیرههای غذایی دارای
 111درصد 153 ،درصد 168 ،درصد و  183درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیۀ برنامۀ پرورش
راس بودند و از یک تا 11روزگی تغذیه شدند .در روز دهم پژوهش ،جوجهها وزنکشی شده و مصرف
خوراک آنها اندازهگیری شد .سپس سه جوجه از هر تکرار برای بررسی بافت روده و سامانۀ ایمنی کشتار
شدند .نتایج نشان داد که سطوح باالی آرژنین غذایی تأثیر معنادار افزاینده ( )P< 1/11بر وزن 11روزگی،
بازده خوراک ،شاخصههای سامانۀ ایمنی ،وزن و طول رودة کوچک و طول پرزها و عمق کریپتهای آن
داشت .بر اساس نتایج این پژوهش ،مصرف  168درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیۀ برنامۀ پرورش
راس ،بهترین نتیجه را در بهبود رشد جوجههای گوشتی داشت و همچنین بهبود ویژگیهای طولی و وزنی
و بافتشناسی بافت رودة کوچک و صفات ایمنی را به همراه داشت.
واژههای کلیدی :آرژنین ،جوجۀ گوشتی ،ریختشناسی رودة کوچک ،سامانۀ ایمنی ،عملکرد رشد.
مقدمه
رشد و نمو هر جوجهای به هضم و جذب مواد غذایی
وابسته است که بهطور مستقیم تحت تأثیر رشد
ساختاری و عملکردی رودة کوچک است ( Yamauchi et
 .)al., 1996; Uni, 1999از آنجایی که ساختار و بافت
* تلفن03355034153 :

رودة کوچک عامل فراهمکنندة مواد مغذی است،
بنابراین هر چه زودتر به ظرفیت عملکردی خود برسد،
جوجههای جوان زودتر خواهند توانست از مواد مغذی
استفادة بهینه کرده و برابر ظرفیت ژنتیکی خود رشد
کنند ( .)Uni et al., 2003; Uni & Ferket, 2004نتایج
Email: marzebrahimi@ut.ac.ir
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پژوهشهای پیشین ،تأثیر مثبت آرژنین بر رشد
یاختههای اندوتلیال رودهای ،وزن نسبی رودة کوچک،
افزایش ارتفاع پرزهای دوازدهه (ددنوم) ،میانروده
(ژژنوم) و بخش آخر رودة باریک (ایلیوم) و در نتیجه
بهبود جذب و انتقال مواد مغذی از مسیر رودهای را
گزارش کردهاند ( Bauchart-Thevret et al., 2010; Yao
 .)et al., 2011آرژنین اسید آمینهای ضروری در طیور
است که به صورت مرسوم در مواد خوراکی موجود
میباشد ( .)Ball et al., 2007در بین گونههای مختلف
حیوانات مورد پژوهش ،پرندگان بیشترین نیاز را به
آرژنین دارند؛ این امر به این دلیل است که از یک سو
پرندگان قادر به ساخت (سنتز) درونزادی آرژنین نیستند
و از سوی دیگر به دلیل سرعت زیاد رشد ،مقدار آرژنین
مورد نیازشان برای ذخیرة پروتئین باالست ( Ball et al.,
 .)2007همچنین مشخص شده است که آرژنین بر
سامانة ایمنی و بهطور ویژه پاسخهای ایمنی یاختهای
تأثیر مثبت دارد؛ به طوری که وزن اندامهای لیمفوییدی
(تیموس و طحال) و پاسخ پادتنی (آنتیبادی) را بهبود
میدهد ( .)Jahanian, 2009; Munir et al., 2009از
سوی دیگر ،نتایج شماری از پژوهشها اثرگذاری مثبت
آرژنین بر افزایش وزن ،افزایش ماهیچه و بهبود ضریب
تبدیل خوراک در طیور گوشتی ( ;Kwak et al., 2001
.Fernandes et al.,2009; Jiao et al.,2010; Al-Daraji
 )& Salih, 2012را گزارش کردهاند.
با توجه به این نکته که دسترسی به خوراک مناسب
برای جوجهها پس از خروج از تخم (دورة آغازین) ،شرط
ضروری برای تحریک افزایش رشد است ( Fernandes et
 )al., 2009به نظر میرسد استفاده از آرژنین در
جوجهها در دورة آغازین بتواند از یکسو با بهبود رشد،
تولید را افزایش داده و از سوی دیگر با تقویت سامانة
ایمنی ،زندهمانی را نیز بهبود دهد و در نتیجه تلفات در
گلههای پرورش جوجههای گوشتی کاهش یابد .با توجه
به اینکه تحریک بیش از اندازة سامانة ایمنی کاهش رشد
و ذخیرة نیتروژن بدن را در پی دارد ( De Reader et al.,
 ،)2012یافتن سطح بهینهای از آرژنین در سطوح باالی
مصرف آن ،به منظور افزایش بیشینة رشد و همزمان
بهبود سامانة ایمنی اهمیت فراوانی دارد .از آنجایی که
در یک آزمایش پیشین ،با استفاده از پنج سطح خوراکی

آرژنین قابل هضم ( 3/33درصد 3/53 ،درصد3/45 ،
درصد 3/43 ،درصد و  3/13درصد جیره) در مرحلة
آغازین ( 3تا 33روزگی) افزایش خطی وزن ماهیچة
سینهای و فیلة سینهای را در جوجههای گوشتی گزارش
کردند ()Fernandes et al., 2009؛ بنابراین در این
آزمایش از سه سطح باالتر از نیاز آرژنین در دورة آغازین
در جوجههای گوشتی استفاده شد تا اثرگذاریهای
سطوح باالی آرژنین بر عملکرد رشد ،ویژگیهای بافت
روده و سامانة ایمنی در دورة آغازین بررسی شود.
مواد و روشها
به منظور تعیین اثرگذاریهای سطوح باالی ال-آرژنین
بر عملکرد رشد ،ویژگیهای بافت روده و سامانة ایمنی
در جوجههای گوشتی سویة راس ماده ،سطوح مختلف
آرژنین بنا بر جدول  3به جیرههای غذایی اختصاص
یافت .در این آزمایش  333قطعه جوجة مرغ گوشتی
3روزة سویة راس (گزینش تنها یک جنس به منظور
حذف تأثیر جنس بر نتایج بود) استفاده شد .دورة
آزمایشی از زمان تولد آغاز شد و تا انتهای 30روزگی در
سالن پرورش جوجة گروه علوم دامی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران و در قفسهای با ابعاد
 54×40×50ادامه یافت .جوجههای مورد استفاده در
این آزمایش از جوجههایی با میانگین وزن تولد یکسان
( )50/33±0/33انتخاب شدند .زمان ورود به سالن،
جوجهها در گروههای دوازده قطعهای در چهار تکرار در
هر جیرة غذایی با میانگین وزن تقریبی یکسان به
جیرههای غذایی اختصاص داده شدند .پیش از آغاز
پژوهش ،همة مواد خوراکی دارای پروتئین بر اساس
ترکیب شیمیایی ( )AOAC, 2000و محتوای اسید
آمینه ( )Andrews & Baldar, 1985در پژوهشگاه
مرکزی دگوسا در تهران تجزیه شد و پس از قراردادن
مقادیر حقیقی بهدستآمده از تجزیة شیمیایی اقالم
استفادهشده و محتوای اسیدهای آمینة قابل هضم آنها
در نرمافزار ( UFFDAبر اساس نتایج ارسالی از
پژوهشگاه مرکزی دگوسا ،محاسبة محتوای اسید آمینه
قابل هضم بر اساس ضریبهای جدول  ،)NRCجیرة پایه
{بدون مادة پرکننده (ماسه) و آرژنین} بر اساس این
ارزشهای حقیقی و بر اساس اسیدهای آمینة قابل هضم
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تنظیم شد و ترکیب مواد مغذی کل جیرة پایه با
استفاده از نرمافزار  UFFDAگزارش شد (جدول  .)3پس
از تنظیم جیره ،بر اساس نوع جیرة غذایی با اضافهکردن
نسبتهای مختلف آرژنین ( )W381918, Aldrichبه
جای ماسه ،مقدار آرژنین جیرههای غذایی تنظیم شد و
جیرههای غذایی بهصورت آردی در دسترس جوجهها
قرار گرفت .گروه کنترل (جیرة غذایی )3در این آزمایش
میزان  3/33درصد جیرة آرژنین قابل هضم در کیلوگرم
خوراک را در فاصلة  3تا 30روزگی دریافت کرد (300
درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیة برنامة پرورش
راس  .)02.June 2007,گروههای  3 ،3و  5به ترتیب
 345 ،343و  353درصد میزان آرژنین قابل هضم
توصیهشده را بر اساس توصیة برنامة پرورش راس در
دورة آغازین دریافت کردند .همچنین نسبت آرژنین به
الیزین قابل هضم در گروههای  5 ،3 ،3 ،3به ترتیب
 3/13 ،3/41 ،3/03و  3/53بود .برنامة نوردهی در مدت
آزمایش به صورت  33ساعت روشنایی و  3ساعت
تاریکی بود .در همة مدت آزمایش تلفات ،وزن تلفات و
شمار روزهای زندهمانی یادداشت شد .در روز دهم
پژوهش پرندهها به مدت  3ساعت تحت محدودیت
خوراکدهی قرار گرفتند .مصرف خوراک و وزن جوجهها
بهصورت گروهی اندازهگیری شد و سپس افزایش وزن
روزانه ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی ( )FCRبر
حسب روز/جوجه گزارش شدند .همچنین ،در روز دهم
سه جوجه از هر تکرار (دوازده جوجه در هر جیرة
غذایی) به صورت تصادفی انتخاب شدند ،به صورت
انفرادی توزین و کشتار شدند .در زمان کشتار ،وزن و
طول سه بخش رودة باریک؛ دوازدهه ،میانروده و بخش
آخر رودة باریک اندازهگیری و گزارش شدند .همچنین
نمونههای سه قسمت روده در فرمالین  30درصد
نگهداری شدند و به منظور تعیین طول پرزها ،عمق
شیارها ،3ضخامت اپیتلیوم و شمار یاختههای گابلت
(جامی) دوازدهه ،میانروده و بخش آخر رودة باریک،
نمونهها به آزمایشگاه بافتشناسی دانشکدة دامپزشکی
انتقال یافتند .مراحل بافتشناسی مربوط به نمونههای
روده شامل تثبیت نمونهها با فرمالین  30درصد به مدت
یک هفته ،پردازش بافت (شامل آبگیری با استفاده از
1. Cript
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درجههای افزایشی الکل ،شفافکردن با استفاده از
زایلول و آغشتگی نمونهها با پارافین) ،قالبگیری با
استفاده از قالبهای لوکهارت ،برش بافت با استفاده از
دستگاه میکروتوم مدل  ،MRS 3500چسباندن برشها
روی الم و رنگآمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین بود .در
پایان ضخامت اپیتلیوم ،طول پرز ،عمق کریپت و شمار
یاختههای گابلت (شکل  )3با استفاده از گراتیکول مدرج
خطی و چهارخانه و همچنین عدسی چشمی واسنجیشده
(کالیبره) در گروههای شاهد و تیمار اندازهگیری شد
(.)Poosti & Adibmoradi, 2008
به منظور پژوهش در مورد وضعیت بافتهای مربوط
به سامانة ایمنی ،وزن همة لوبهای تیموسی ،بافت
بورس فابریسیوس و طحال جوجههای کشتارشده در
30روزگی (سه جوجه در هر تکرار ،دوازده جوجه در هر
جیرة غذایی) ،توزین و گزارش شد .تعیین ایمنی
یاختهای ،با استفاده از آزمون حساسیت باالی بازوفیلی
جلدی 3بر موجود زنده 3با استفاده از فیتوهماگلوتینین
 )PHA-P( 5Pساخت شرکت گیبکو 4با شمارة کاتالوگ
 30414-034انجام گرفت .بدین منظور در روز نهم
پژوهش ،شبکة پنجهای 4پای راست (سه جوجه در هر
قفس) با یک میکرومتر حساس در اندازههای میلیمتری
تعیین شد .بیدرنگ پس از اندازهگیری 300،میکروگرم
از فیتوهماگلوتینین ( Pمعلق 1در  0/3میلیلیتر محلول
نمک یا استریل) به درون شبکة پنجهای سمت راست و
 0/3میلیلیتر محلول نمک سترونشده به درون شبکة
پنجهای سمت چپ تزریق شد .تورم شبکة پنجهای  33و
 35ساعت پس از تزریق اندازهگیری شد .پاسخ سامانة
ایمنی جوجه با کمکردن ضخامت پوست نخستین
اندازهگیری (زمان صفر) از میانگین ضخامت پوست در
 33و  35ساعت پس از تزریق پوستی با استفاده از فرمول
زیر محاسبه و گزارش شد (:)Corrier & DeLoach, 1990
= اختالف ضخامت در اثر تزریق نمک سترونشده در پای چپ
ضخامت پیش از تزریق -میانگین ضخامت 33و  35ساعت پس از تزریق

2. Cutaneous basophil hypersensivity test
3. In vivo
4. Phytohemagglutinin P
5. Gibco
6. Toe web
7. Suspended
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= اختالف ضخامت در اثر تزریق  PHA-Pدر پای راست
ضخامت پیش از تزریق -میانگین ضخامت 33و  35ساعت پس از تزریق
=CBH
(اختالف ضخامت در اثر تزریق نمک سترونشده در پای چپ) -
(اختالف ضخامت در اثر تزریق  PHA-Pدر پای راست)

در پایان دادههای مربوط به مصرف خوراک ،افزایش وزن
روزانه و ضریب تبدیل خوراک بر اساس شمار کل
جوجهها و دادههای مربوط به بافت روده و سامانة ایمنی
بر اساس میانگین سه جوجة کشتارشده در هر تکرار
جهت تجزیة دادهها استفاده و نتایج مربوطه گزارش شد.

جدول  .3اجزا و ترکیب مواد مغذی جیرههای غذایی در دورة آغازین (بر حسب درصد)
درصد آرژنین قابل هضم جیرههای غذایی بر اساس برنامة غذایی راس
مواد خوراکی (درصد)
ذرت
کنجالة سویا
کنجالة کانوال
گندم
روغن سویا
دیکلسیم فسفات
کربنات کلسیم
نمک
3
مکمل ویتامینه
3
مکمل معدنی
دی-ال-متیونین
ال-الیزین هیدروکلراید
ال-ترئونین
اینرت (ماسه)
ال آرژنین اضافه شده
ال-آرژنین قابل هضم کل

300درصد
(جیرة غذایی اول)

343درصد
(جیرة غذایی دوم)

345درصد
(جیرة غذایی سوم)

353درصد
(جیرة غذایی چهارم)

34/15
33/33
30/00
30/00
5/01
3/33
3/33
0/53
0/30
0/30
0/34
0/33
0/01
3/4
0
3/33

34/15
33/33
30/00
30/00
5/01
3/33
3/33
0/53
0/30
0/30
0/34
0/33
0/01
0/53
0/43
3/00

34/15
33/33
30/00
30/00
5/01
3/33
3/33
0/53
0/30
0/30
0/34
0/33
0/01
0/43
0/53
3/30

34/15
33/33
30/00
30/00
5/01
3/33
3/33
0/53
0/30
0/30
0/34
0/33
0/01
0/53
3/03
3/50

ترکیب مواد مغذی جیرة پایه (بر حسب درصد)
انرژی قابل سوخت و ساز ()Kcal/kg
پروتئین خام
پروتئین قابل هضم
کلسیم
فسفر قابل دسترس
لیزین قابل هضم
متیونین قابل هضم
متیونین+سیستئین قابل هضم
ترئونین قابل هضم
ایزولوسین قابل هضم
آرژنین کل
آرژنین قابل هضم
تریپتوفان قابل هضم
لوسین قابل هضم
والین قابل هضم

3034
35/05
30/45
3/04
0/40
3/31
0/45
0/35
0/53
0/54
3/43
3/33
0/34
3/44
0/31

 .3هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل  3میلیون واحد بینالمللی ویتامین  3 ،Aمیلیون واحد بینالمللی  35 ،D3هزار واحد بینالمللی ویتامین  3500 ،Eمیلیگرم ویتامین ،B1
 4400میلی گرم ویتامین  30 ،B2هزار میلی گرم ویتامین  3 ،B3هزار میلی گرم ویتامین  34 ،B6میلی گرم ویتامین  3 ،B12هزار میلی گرم ویتامین  ،K3هزار میلی گرم
ویتامین  30 ،B9هزار میلی گرم ویتامین  300 ،B5میلی گرم ویتامین  400 ،H2هزار میلی گرم کلراید کولین و هزار میلی گرم ضداکسنده (آنتیاکسیدان) بود.
 .3هر کیلو گرم مکمل معدنی شامل  300هزار میلی گرم منگنز 40 ،هزار میلی گرم آهن 54 ،هزار میلی گرم روی 30،هزار میلی گرم مس ،هزار میلی گرم ید و  300میلی
گرم سلنیم بود.
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مدل آماری

دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی برای دورة آغازین با
استفاده از مدل زیر و با استفاده از رویة  GLMنرمافزار
آماری  SAS 9.2تجزیه شدند .مقایسة میانگینها با
آزمون آماری چنددامنة دانکن صورت گرفت و سطح
معناداری نهایی نیز  0/04در نظر گرفته شد .مدل این
پژوهش بهصورت زیر است:
yijk = µ + Ai + eijk
i=1, 2, 3, 4
j= 1, 2, 3, 4
k=1, 2, 3
در  jاُمین تکرار در i

که در آن  k :yijkاُمین دیده
اُمین سطح آرژنین :µ ،میانگین جمعیت :Ai ،تأثیر
سطوح مختلف آرژنین :eijk ،خطای تصادفی یا باقیمانده
است.

الف

ب

شکل  .3الف) ضخامت اپیتلیوم و یاختههای گابلت بافت
میانروده ،ب) عمق کریپت و طول پرز بافت میانروده

نتایج و بحث
افزودن آرژنین به جیرة غذایی تا  345درصد آرژنین
قابل هضم (جیرة غذایی سوم) تأثیر افزایشدهنده
( )P<0/03بر وزن زندة بدن در  30روزگی ،افزایش وزن
روزانه و بازده خوراک و تأثیر کاهشدهنده ( )P<0/03بر
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ضریب تبدیل خوراک داشت ،ولی این جیرة غذایی تأثیر
معناداری بر مصرف خوراک روزانه در 30روز نخست
دورة پرورش نداشت ( .)P>0/04در مقایسة بین
جیرههای غذایی مختلف آرژنین ،جیرة غذایی سوم با
 345درصد آرژنین قابل هضم بر اساس برنامة غذایی
راس بهترین نتیجه را در افزایش وزن بدن و کاهش
ضریب تبدیل خوراک داشت (جدول  .)3همسان با نتایج
این پژوهش )2011( Yao et al. ،نشان دادند که مکمل
خوراکی آرژنین در خوکهای 33روزه به مقدار  3درصد
جیره به مدت 1روز ،روی مصرف خوراک تأثیری نداشت،
در حالی که میانگین افزایش وزن روزانه و بازده خوراک
را افزایش داد )2009( Nall et al. .گزارش کردند که
مصرف آرژنین در موش صحرایی وزن نهایی بدن را
افزایش دادهاست )2001( Kwak et al. .نشان دادند که
استفاده از  3/43درصد آرژنین در جیرة جوجههای
گوشتی برای مدت دو هفته (از هفتة دوم تا چهارم) در
برابر مصرف  0/43درصد آرژنین در جیره موجب بهبود
بازده خوراک و افزایش وزن بدن در گروه دریافتکنندة
مکمل آرژنین شد )2009( Munir et al. .گزارش کردند
که افزودن  3درصد آرژنین به خوراک جوجههای
گوشتی از 3روزگی و در طول دورة پرورش ،باعث
افزایش وزن بدن در جوجهها شد .از سوی دیگر،
 )2009( Jahanianگزارش کرد در جوجههای گوشتی که
جیرههای دارای پنج سطح آرژنین به ترتیب،30 ،50
 ،330 ،300یا  330درصد میزان آرژنین توصیهشده بر
اساس  )1994( NRCرا دریافت کردند ،کمبود آرژنین در
جیره موجب کاهش مصرف خوراک ،وزن بدن و افزایش
ضریب تبدیل خوراک شد و همچنین با افزایش آرژنین
افزایش شاخصههای وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک
را گزارش کردند .بنابراین ،اگرچه در دیگر پژوهشها با
افزایش آرژنین ،افزایش شاخصههای وزنی و بهبود
ضریب تبدیل خوراک دیدهشد ،در این پژوهش باالترین
سطح قابل استفاده از آرژنین به منظور تحریک رشد
( 345درصد آرژنین) مشخص و دیده شد که افزایش
بیشتر آرژنین از این سطح اثرگذاری نامطلوبی بر رشد
دارد.
تأثیر جیرة غذایی آرژنین بر وزن طحال ،وزن نسبی
طحال به وزن بدن ،وزن تیموس ،وزن نسبی تیموس به
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دیده شد .جیرة غذایی آرژنین بر وزن بورس و وزن
نسبی بافت بورس به وزن بدن تأثیری نداشت
(( ،)P>0/04جدول .)3

وزن بدن و  CBH-Testافزاینده ( )P<0/03بود ،به
طوری که با افزایش میزان آرژنین این افزایش بیشتر
شده و بیشترین میزان در جیرة غذایی چهارم آرژنین

جدول  .3تأثیر جیرههای غذایی دارای سطوح مختلف آرژنین بر عملکرد رشد و شاخصههای مربوط به سامانة ایمنی
صفات اندازهگیریشده

درصد آرژنین قابل هضم جیرههای غذایی بر اساس برنامة غذایی راس

3

صفات مربوط به عملکرد رشد

300درصد
( جیرة غذایی اول)

353درصد
345درصد
343درصد
( جیرة غذایی دوم) (جیرة غذایی سوم) (جیرة غذایی چهارم)

SEM

P-value

3

افزایش وزن روزانه 30-3روزگی (گرم)
مصرف روزانه خوراک 30-3روزگی (گرم)
ضریب تبدیل خوراک 30-3روزگی
بازده خوراک 30-3روزگی
وزن زندة بدن در 30روزگی (گرم)
3
پارامترهای مربوط به سامانة ایمنی

35/55 c
33/34
3/45 a
0/43 b
334/05 b

35/33ab
35/33
3/43ab
0/44ab
335/14ab

33/33 a
35/13
3/53 b
0/41 a
330/33 a

35/13 bc
35/43
3/43 ab
0/44 ab
331/05 ab

0/300
0/343
0/034
0/004
0/304

>0/003
0/330
0/004
0/001
0/003

وزن بورس (گرم)
وزن نسبی بورس به وزن بدن (درصد)
وزن طحال (گرم)
وزن نسبی طحال به وزن بدن (درصد)
وزن تیموس (گرم)
وزن نسبی تیموس به وزن بدن (درصد)
( CBH-Testمیلیمتر)

0/34
0/34
0/33 b
0/30 c
0/13 b
0/33 b
3/43 d

0/31
0/34
0/34 a
0/33 b
0/53 ab
0/34 ab
3/51 c

0/33
0/31
0/35 a
0/33 ab
0/53 a
0/33 a
3/01 b

0/50
0/31
0/33 a
0/33 a
0/30 a
0/50 a
3/34 a

0/003
0/005
0/001
0/003
0/031
0/033
0/034

0/335
0/331
>0/003
>0/003
0/003
0/005
>0/003

 .3در هر سطر میانگینهای با حروف همسان اختالف معناداری به لحاظ آماری ندارند(.)p<0/04
 .3دادهها بهصورت گروهی تجزیه وگزارش شده است.
 .3دادهها به صورت میانگین سه جوجة کشتارشده در هر گروه تجزیه و گزارش شدهاست.

در دیگر پژوهشها نیز یافتههای همانندی با این
پژوهش مشاهده کردند ،به طوری که Kwak et al.
( )1999گزارش کردند که آرژنین بهطور چشمگیری
رشد اندامهای لیمفوییدی را تحت تأثیر قرار داده و این
اثرگذاریها در تیموس و طحال قابل مالحظهتر از بافت
بورس فابریسیوس جوجههای گوشتی بوده استKidd .
 )2001( et al.گزارش کردند افزایش آرژنین جیره از
 300درصد به  330درصد آرژنین توصیهشده بر اساس
 )1994( NRCبهبود ایمنی همورال و یاختهای را در پی
داشتهاست )2009( Munir et al. .گزارش کردند که
افزودن  3درصد آرژنین به خوراک جوجههای گوشتی از
3روزگی و در طول دورة پرورش ،افزایش وزن اندامهای
لیمفوییدی در جوجهها را در پی داشتهاستKwak et .
 )2001( al.نشان دادند که استفاده از  3/43درصد
آرژنین در جیره (سطح باالی آرژنین) جوجههای گوشتی
برای دو هفته (از هفتة دوم تا چهارم) در برابر مصرف

 0/43درصد آرژنین در جیره (سطح ناکافی آرژنین)،
بهبود وزن نسبی تیموس و طحال ،افزایش شمار کل
لنفوسیتهای تیموسی ،فعالیت بیشتر میتوژنی در پاسخ
به فیتوهماگلوتینین و تولید اکسید نیتریک بیشتر را در
گروه دریافتکنندة مکمل آرژنین در پی داشته است.
 )2009( Jahanianگزارش کرد که کمبود آرژنین در
جیرة جوجههای گوشتی بر وزن اندامهای لیمفوییدی
(تیموس و طحال) تأثیر کاهنده و بر واکنش پوست به
فیتوهماگلوتینین  3Pتأثیر تخریبی داشته است.
همچنین نشان دادند از بین اندامهای لیمفوییدی،
آنهایی که در پاسخهای ایمنی یاختهای شرکت دارند،
به کمبود آرژنین جیره حساستر هستند؛ به طوریکه
اضافهکردن آرژنین به جیره در سطحی باالتر از نیاز برای
عملکرد مناسب رشد ( )Jahanian, 2009موجب افزایش

1. Phytohemagglutinin P
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وزن تیموس (و به نوبة خود ،افزایش پاسخهای ایمنی
یاختهای) شد و درصدهای باالی مکمل آرژنین ،واکنش
حساسیت باالی یاختهای پوست و پاسخ پادتنی علیه
ویروس بیماری نیوکاسل را افزایش داد .دو مسیر در
سوختوساز (متابولیسم) آرژنین شناسایی شدهاند که
برای عملکرد سامانة ایمنی ضروری هستند .نخست
مسیر آرژیناز (آرژنین به اوره و اورنیتین تبدیل میشود)
3
که پلیآمینها را با عمل اورنیتین دکربوکسیالز
( )ODCتولید میکند .این مسیر تولید پلیآمینی،
سازوکاری است که با آن آرژنین میتوژنز لنفوسیتی را
تقویت میکند ( .)Klein & Morris, 1978همچنین
پیشنهاد شده است که القای آرژیناز ،یک مسیر مؤثر در
مسمومیت بافتی (سیتوتوکسیتی) یاخته غده (تومور)
میانجیگری شده بزرگبیگانهخوار (ماکروفاژ) وابسته به
3
آرژنین است ( & Currie et al., 1978; Rodríguez
 .)Ochoa, 2008; Jahanian, 2009در مسیر دوم آرژنین
تنها بسترة (سوبسترای) اصلی برای تولید اکسید نیتریک
در سامانههای زیستی (بیولوژیکی) است .اکسید نیتریک
از آرژنین با عمل اکسید نیتریک سنتاز تولید میشود.
اکسید نیتریک یک میانجیگر پاراکرین ویژة عملکردهای
ایمنیشناختی (ایمونولوژیکی) و محصول سیتوتوکسیتی
ماکروفاژهای فعالشدة پرندگان (یک شکل از منوسیتهای
3
خونی که در بسیاری از بافتها از جمله یاختههای کوپفر
در کبد و استئوبالستها در استخوانها یافت میشود)
است (.)Qureshi, 2003
جیرة غذایی آرژنین تأثیر افزاینده ( )P<0/03بر وزن،
وزن نسبی (به جز وزن نسبی دوازدهه) و طول
قسمتهای مختلف روده (دوازدهه ،میانروده و بخش
آخر رودة باریک) و همچنین نسبت طول کل رودة
کوچک به وزن بدن در 30روزگی داشت و نتایج برتری
جیرة غذایی سوم در این شاخصهها نشان داده شد
(جدول  .)3در بافت دوازدهه ،میانروده و بخش آخر
رودة باریک تأثیر افزاینده ( )P<0/03جیرة غذایی آرژنین
بر عمق کریپتها و طول پرزها دیده شد که این افزایش
در جیرة غذایی چهارم بیشترین بود .از سوی دیگر ،جیرة
1. Ornithine decarboxylase
2. Arginine dependent macrophage- mediated tumor
cell cytotoxicity
3. Kupfer
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غذایی آرژنین ضخامت اپیتلیوم و شمار یاختههای گابلت
را کاهش ( )P<0/03داد و این کاهش در جیرة غذایی
چهارم بیشترین بود (جدول  .)3جیرة غذایی آرژنین تأثیر
کاهنده ( )P<0/03بر نسبت طول پرز به عمق کریپت در
هر سه قسمت روده داشت و در مقایسه بین جیرههای
غذایی آرژنین ،در جیرة غذایی چهارم کمترین نسبت دیده
شد (جدول  .)3همانند با نتایج این پژوهشWu et al. ،
( )2010با مصرف  0/4درصد آرژنین در خوکهای از شیر
گرفته شده ،نشاندادند مکمل آرژنین غلظت آرژنین
پالسمایی ،رشد رودة کوچک ،طول پرزها در دوازدهه،
میانروده و بخش آخر رودة باریک ،عمق کریپت در
میانروده و بخش آخر رودة باریک ،شمار یاختههای گابلت
در الیة مخاطی (موکوس) روده (میانروده و بخش آخر
رودة باریک) و وزن کلی بدن را افزایش داد ،در حالی که
نسبت طول پرز به عمق کریپت تحت تأثیر جیرة غذایی
آرژنین قرار نگرفت .افزایش طول پرز و عمق کریپت با
کاهش تجزیة رودهای همراه بود .همچنینYao et al. ،
( )2011نشان دادند که مکمل خوراکی آرژنین در
خوکهای  33روزه به مقدار  3درصد جیره به مدت  1روز،
وزن نسبی رودة کوچک و ارتفاع پرزهای دوازدهه،
میانروده و بخش آخر رودة باریک را افزایش داد .این در
حالی است که  )2012( Murakami et al.نتایج بسیار
متفاوتی گزارش کردند .آنان با افزایش آرژنین جیره از
 3/33تا  3/13درصد آرژنین قابل هضم در دورة آغازین،
افزایش نسبت پرز دوازدهه به عمق کریپت و کاهش عمق
کریپت در پاسخ به آرژنین را گزارش کردندTan et al. .
( )2010در پژوهش خود پایة ملکولی تأثیر آرژنین بر بافت
روده را تشریح کردند و نشان دادند اضافهکردن آرژنین به
محیط کشت بافت رودة خوک ،مرگ یاختهای القاشده با
لیپوپلیساکاریدهای باکتری ( )LPSرا کاهش ،تولید
پروتئین را افزایش و تجزیة پروتئین را در هر دو گروه
کنترل و تیمارشده با  LPSکاهش داد .همچنین نشان
دادند آرژنین با فعالکردن مسیر سیگنالی ( mTORافزایش
سطوح فسفر افزاییشده (فسفریله)  S6K1 ،mTORو
 )4EBP1در یاختههای انتروسیت روده (سازوکار
درونیاختهای تجمع پروتئین در یاختههای رودهای)
افزایش تولید پروتئین را در پی دارد .از سوی دیگر
آرژنین سطوح  TLR4و سطوح فسفر افزاییشده
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(فسفریله)  NFκBدر یاختههای تیمارشده با  LPSرا
کاهش داده و بدین ترتیب آرژنین اثرگذاریهای محافظتی

علیه آسیب القاشده توسط  LPSبر انتروسیتها از طریق
مسیر سیگنالی  mTORو  TLR4دارد.

جدول  .3تأثیر جیرههای غذایی دارای سطوح مختلف آرژنین بر ویژگیهای بافت روده در 30روزگی
درصد آرژنین قابل هضم جیرههای غذایی بر اساس برنامة غذایی راس

3و3

صفات اندازهگیریشده

353درصد
345درصد
343درصد
300درصد
(جیرة غذایی اول) (جیرة غذایی دوم) (جیرة غذایی سوم) (جیرة غذایی چهارم)

وزن دوازدهه (گرم)
وزن نسبی دوازدهه به وزن بدن (درصد)
طول دوازدهه (سانتیمتر)
وزن میانروده (گرم)
وزن نسبی میانروده به وزن بدن (درصد)
طول میانروده (سانتیمتر)
وزن بخش آخر رودة باریک (گرم)
وزن نسبی بخش آخر رودة باریک به وزن بدن (درصد)
طول بخش آخر رودة باریک (سانتیمتر)
وزن رودة کوچک (گرم)
وزن نسبی رودة کوچک به وزن بدن (درصد)
طول رودة کوچک (سانتیمتر)
نسبت طول رودة کوچک به وزن بدن (درصد)
عمق کریپتهای دوازدهه (میکرومتر)
ضخامت اپیتلیوم دوازدهه (میکرومتر)
شمار یاختههای گابلت دوازدهه
طول پرزهای دوازدهه (میکرومتر)
نسبت طول پرز دوازدهه به عمق کریپت دوازدهه
عمق کریپتهای میانروده (میکرومتر)
ضخامت اپیتلیوم میانروده (میکرومتر)
شمار یاختههای گابلت میانروده
طول پرزهای میانروده (میکرومتر)
نسبت طول پرز میانروده به عمق کریپت میانروده
عمق کریپتهای بخش آخر رودة باریک (میکرومتر)
ضخامت اپیتلیوم بخش آخر رودة باریک (میکرومتر)
شمار یاختههای گابلت بخش آخر رودة باریک
طول پرزهای بخش آخر رودة باریک (میکرومتر)
نسبت طول پرز بخش آخر رودة باریک به عمق کریپت بخش آخر روده باریک

3/34 b
3/55
30/34 c
3/14 c
3/44 c
53/51 c
3/33 c
3/55 c
53/33 c
30/33 c
5/43 c
304/34 d
51/34 c
11/41 d
34/41 a
3/53 a
355/34 d
33/35 a
43/31 b
35/31 a
3/34 a
431/43 d
30/35 a
55/43 d
35/55 a
3/43 a
530/53 d
5/33 a

3/35 ab
3/54
33/33 b
5/30 ab
3/55 ab
54/54 b
3/44 b
3/44 b
54/43 a
33/33 b
5/53 b
335/43 b
40/04 b
50/31 c
34/33 a
3/40 a
344/00 c
33/03 b
45/34 b
34/53 b
3/41 b
443/34 c
30/05 a
40/41 c
31/34 b
3/31 ab
533/33 c
5/13 b

3/40 a
3/43
33/01 a
5/44 a
3/35 a
51/40 a
3/54 a
3/41 a
51/15 a
33/33 a
4/31 a
335/53 a
43/53 a
54/00 b
33/40 b
3/45 b
345/40 b
33/53 c
10/41 a
34/33 c
0/41 c
443/03 b
3/53 b
44/40 b
34/43 c
0/41 bc
551/05 b
5/05 c

3/30 b
3/54
30/13 c
5/03 b
3/11 bc
53/33 c
3/33 bc
3/53 bc
55/45 b
30/13 c
5/13 bc
303/33 c
55/33 c
30/13 a
33/05 c
3/31 b
353/51 a
30/54 d
13/54 a
34/33 d
0/33 c
411/33 a
3/34 b
44/40 a
34/41 d
0/40 c
543/41 a
5/04 c

P-value SEM

0/003 0/055
0/043 0/033
>0/003 0/333
>0/003 0/044
>0/003 0/031
>0/003 0/344
>0/003 0/031
>0/003 0/035
>0/003 0/335
>0/003 0/303
>0/003 0/050
>0/003 0/530
>0/003 0/353
>0/003 0/344
>0/003 0/343
>0/003 0/335
>0/003 0/503
>0/003 0/051
>0/003 0/131
>0/003 0/033
>0/003 0/013
>0/003 0/333
>0/003 0/333
>0/003 0/353
>0/003 0/043
>0/003 0/333
>0/003 0/353
>0/003 0/034

 .3میانگینهای با حروف همسان اختالف معناداری به لحاظ آماری ندارند (.)p <0/04
 .3دادهها به صورت میانگین سه جوجة کشتارشده در هر گروه تجزیه و گزارش شدهاست.

یاختههای گابلت مسئول ترشح میوسین و دیگر
ملکولهای زیستفعال 3هستند تا در سطح الیة مخاطی
روده سد فیزیکی ایجاد کنند ( Law et al., 2007; Wang
 .)et al., 2007اگر چه در این پژوهش افزایش آرژنین با
کاهش شمار یاختههای گابلت همراه بود ،اما با توجه به
دیدن تأثیر مثبت آرژنین بر رشد و سامانة ایمنی در
جوجهها و با توجه به دیدن تأثیر محافظتی آرژنین بر
1. Bioactive

انتروسیتهای بافت روده در پژوهش  )2010( Tan et al.و
اثرگذاریهای مثبت آرژنین بر ایمنی اپیتلیوم رودهای
( ،)Tayade et al., 2006به نظر نمیرسد آرژنین تأثیر
تخریبی بر عملکرد ایمنی بافت روده داشتهباشد؛ بنابراین
کاهش شمار یاختههای گابلت تنها ترشح اضافی الیة
مخاطی را کاهش داده است و بنابراین در کاهش هدررفت
انرژی نقش داشته است .همچنین شمار کمتر یاختههای
گابلت در اپیتلیوم رودة کوچک نشاندهندة نبود شرایط
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تنشزا در روده است که نیاز به الیة مخاطی محافظ را
کاهش دادهاست (.)Navidshad et al., 2010
در این پژوهش کاهش ضخامت اپیتلیوم رودة کوچک
دیده شد .با توجه به نتایج مطالعات پیشین ( ;Visek, 1978
 )Bedford, 2000کاهش ضخامت اپیتلیوم رودة کوچک
موجب آسانکردن فرایند جذب ،افزایش جذب مواد غذایی
و کاهش انرژی نگهداری مسیر رودهای میشود و بدین
ترتیب انرژی بیشتری به سمت تولید گوشت میرود.
در این پژوهش افزایش طول پرز و عمق کریپت
رفتهرفته با افزایش آرژنین دیده شد .افزایش طول پرز
با افزایش سطح جذبی در افزایش جذب مواد مغذی از
مسیر رودهای نقش دارد ( .)Caspary, 1992همچنین
کریپت بهعنوان کارخانة تولید پرز در نظر گرفته میشود
( .)Yason et al., 1987نسبت طول پرز به عمق کریپت
شاخصی برای برآورد ظرفیت هضمی رودة کوچک در
نظر گرفته میشود )1997( Pluske et al. .نشان دادند
که طول پرز با افزایش وزن زندة بدن و مصرف خوراک
همبستگی مثبت دارد .کاهش در نسبت طول پرز به
عمق کریپت عاملی زیانبار در هضم و جذب در نظر
گرفته می شود .همچنین کاهش نسبت طول پرز به عمق
کریپت با افزایش سرعت افزایش یاختههای کریپتی و
شمار یاختههای دارای  DNAتجزیهشده (نشاندهندة
مرگ برنامهریزیشدة یاختهای) همراه است که هر دو
نشاندهندة بازیافت ( )Turn overبیشتر انتروسیتها
هستند ( .)Pluske et al., 1997برخالف نظر Pluske et
 )1997( al.که تنها به بیان همبستگی طول پرز با
افزایش وزن زندة بدن و مصرف خوراک اشاره داشتهاند و
با توجه به نتایج  ،)2010( Tan et al.این پژوهش نشان
داد که مجموعة عاملهای وزنی ،طولی و بافتشناسی،
در افزایش وزن نقش داشتهاند و برآیند اثرگذاریهای
آرژنین بر شاخصههای وزنی و طولی و همچنین
بافتشناسی ،بیانکنندة اثرگذاریهای مثبت یا منفی
آرژنین خواهدبود .همچنین با توجه به افزایش طول پرز
(ویلوس) و عمق کریپت به صورت همزمان و با توجه به
نتایج  ،)2010( Tan et al.به نظر نمیرسد کاهش
ایجادشده در نسبت طول پرز به عمق کریپت ناشی از
افزایش مرگ برنامهریزیشده (آپوپتوزیس) بوده باشد.
نتایج این پژوهش نیز بیتأثیری این کاهش را بر افزایش
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وزن بدن نشان داد .به نظر میرسد افزایش در عمق
کریپت به دلیل ماندگاری بیشتر نیتروژن در اثر افزایش
آرژنین ایجاد شدهاست .در نتیجه ،اگرچه افزایش عمق
کریپت و کاهش نسبت طول پرز به عمق کریپت ،مبین
افزایش تولید یاختههای کریپتی است ،بهناچار عاملی
زیانبار در هضم و جذب نبوده و با افزایش تجزیة
یاختهای نیز همراه نخواهد بود .به طور کلی ،سطح سوم
جیرة غذایی آرژنین با توجه به نتایج مثبت آن بر افزایش
طول رودة باریک ،وزن نسبی رودة باریک ،نسبت طول
رودة باریک به وزن بدن ،طول پرزهای رودة باریک و
کاهش ضخامت اپیتلیوم و شمار یاختههای گابلت و با
توجه به دیدن نتایج مثبت این سطح آرژنین بر رشد
بدن ،بهترین هضم و جذب را داشتهاست .این در حالی
است که افزایش بیشتر آرژنین تا سطح چهارم جیرة
غذایی آرژنین ،با کاهش طول ،وزن و وزن نسبی
قسمتهای مختلف رودة کوچک همزمان بود که برآیند
این اثرگذاریها موجب کاهش سطح جذبی در رودة
کوچک شده است و به همین دلیل در این گروه کاهش
وزن دیده شد.
اینکه در این پژوهش جیرة غذایی سوم بهترین نتیجه
را در افزایش وزن داشتهاست ،میتواند به این علت باشد که
افزودن آرژنین تا این سطح (جیرة غذایی سوم) ممکن است
تأثیر منفی بر جذب دیگر اسیدهای آمینه بهویژه الیزین
نداشته است و بنابراین رفتهرفته با افزایش آرژنین تا این
سطح ،رشد بهتری را شاهد بودیم .همچنین احتمال دارد
که این سطح آرژنین میتوانسته با تحریک مسیر نیتریک
اکساید سینتاز ( ،)Jobgen et al., 2006ساخت پلیآمینها
( )Khajali & Widerman, 2010و مسیر هورمون رشد
( )Floyd et al., 1966تأثیر خود را بر رشد اعمال کند .از
سوی دیگر ،با توجه به افزایش وزن نسبی رودة کوچک،
طول رودة کوچک ،نسبت طول رودة کوچک به وزن بدن و
طول پرزهای رودهای با افزایش آرژنین تا سطح 345
درصد ،نشاندهندة تأثیر مثبت آرژنین بر افزایش سطح
هضم و جذب بوده و بنابراین افزایش آرژنین تا  345درصد
از رشد در جوجهها حمایت کردهاست .این درحالیاست که
 353درصد آرژنین قابل هضم بر وزن و طول بافت رودهای
تأثیر کاهنده گذاشتهاست که به نوعی نشاندهندة کاهش
جذب مواد مغذی و کاهش رشد است .همچنین کاهش
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به دیدن این اثرگذاریهای مثبت بر رشد و با توجه به اینکه
روند افزایش وزن در جیرة غذایی چهارم معکوس شده
 به نظر میرسد جیرة غذایی سوم بهترین سطح،است
.تغذیهای قابلتوصیة آرژنین به منظور تحریک رشد است
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 درصد آرژنین) را میتوان353( دیدهشده در سطح چهارم
به اثرگذاریهای منفی این سطح آرژنین بر جذب دیگر
.اسیدهای آمینه بهویژه الیزین نسبت داد
نتیجهگیری

سپاسگزاری
از حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه تهران و صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور که انجام این پژوهش را میسر
. صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد،ساختند

 درصد345 نتایج این پژوهش نشان دادند که افزودن
 به،آرژنین قابل هضم بر اساس توصیة برنامة غذایی راس
 بهبود وزن و ضریب تبدیل،جیرة جوجههای گوشتی
 بهبود وزن نسبی و طول سه قسمت رودة کوچک و،غذایی
 بنابراین با توجه.بهبود شاخصههای ایمنی را در پی داشت
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