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بررسی تغییرات مرفولوژیک روده کوچک جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح 
مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین طی دوره پس از تفریخ
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 چکیده  
زمینه مطالعه: استفاده از مکمل گلوتامین در جیره پیش آغازین جوجه های گوشتی می تواند در بهبود عملکرد طی هفته اول مفید باشد. 
هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین بر مرفولوژی روده کوچک و صفات عملکردی انجام شد. 
روش کار: 160 قطعه جوجه گوشتی )سویه رأس 308( در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها 
دارای سه سطح مختلف 0، 0/5 و 1% گلوتامین بودند. در 6 و 13 روزگی وزن بدن و خوراک مصرفی اندازه گیری شد. در روز صفر، 10 پرنده کشتار 
شد. در 3، 6 و 13 روزگی، 2 پرنده از هر تکرار انتخاب، وزن شده و برای تهیه نمونه بافت روده کشتار شد. نتایج: جیره دارای 1% گلوتامین، موجب 
بهبود صفات عملکردی و ضریب تبدیل خوراک در 6 و 13 روزگی شد )p>0/05(. طول و عرض پرز ها در تمام بخش های روده کوچک و در 3 و 6 
روزگی با مصرف گلوتامین افزایش یافت )p>0/05(. در 13 روزگی طول و عرض پرز ها در تمامی بخش های روده، در جوجه هایی که جیره دارای 
گلوتامین مصرف کردند، باالتر از جیره پایه بود )p>0/05(. عمق کریپت در 3، 6 و 13 روزگی در بخش های ژژنوم و ایلئوم با مصرف گلوتامین 
کاهش و در ناحیه دئودنوم با افزایش سطح گلوتامین در 6 و 13 روزگی افزایش یافت )p>0/05(. نسبت طول پرز به عمق کریپت با افزایش سطح 
گلوتامین در ژژنوم و ایلئوم در 3 و 6 روزگی افزایش یافت )p>0/05(. در 13 روزگی، نسبت طول پرز به عمق کریپت در جوجه های تغذیه شده با 
جیره دارای 1% گلوتامین بطور معنی داری باالتر از جیره پایه بود. نتیجه گیری نهایی: استفاده از 1 % مکمل گلوتامین در جیره پیش آغازین موجب 

بهبود صفات عملکردی و توسعه سریعتر روده کوچک می شود.

واژه های کلیدی: گلوتامین، مرفولوژی، جیره پیش آغازین، روده کوچک

مقدمه
تخــم مرغ، مواد مغذی مورد نیاز برای توســعه جنین را تأمین کرده و پس 

از تفریــخ جوجه از منابع خارجی برای تأمین مواد مغذی اســتفاده می کند. 

در جوجه های گوشــتی، بین مصرف خــوراک و هضم مواد مغذی در هفته 

اول پس از تفریخ همبســتگی منفــی وجــود دارد )21(. دوره بعد از تفریخ 

برای توسعه طبیعی جوجه بســیار مهم بوده، بیشترین تغییرات این دوره، 

در سیســتم ایمنی، گوارش و تنظیم دمای بدن رخ می دهد. Maiorka و 

همکاران در سال 2006 گزارش کردند، اگر چه تکامل آناتومیکی جوجه ها 

در پایــان دوره جوجه کشــی صورت می گیرد، اما تغییــرات مورفولوژیکی، 

فیزیولوژیکی، تکامل و بلوغ این سیستم ها که شامل هیپوپالزیا، هایپرپالزیا 

و تفریق ســلولی اســت، طی هفته اول پس از تفریخ اتفاق می افتد )16(. 

Overton و همکاران در سال 1964 و نیز Noy و Sklan در سال 1995 

در بررسی توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نشان دادند که سیستم 

گوارش در هفته اول در مقایسه با پرندگان بالغ حداکثر عملکرد و یا عملکرد 

کامل را ندارد، زیرا بزرگترین ظرفیت ترشــح آنزیم و افزایش سطح جذب 

که در نتیجه افزایش طول روده، افزایش حجم پرز  ها  و در نتیجه افزایش 

تعداد آنتروســیت ها، سلول های گابلت  و سلول های اینترواندوکرین اتفاق 

می افتد، در هفته اول ایجاد می شود )22،23(. توسعه سریع روده کوچک در 

مقایســه با وزن بدن در طول ســه روز اول بعد از تفریخ دیده شده و در طی 

4 تا 8 روزگی به حداکثر توسعه می رسد )16(. به نظر می رسد تغذیه بعد از 

تفریخ، در ابتدا فقط بر توسعه دستگاه گوارش مؤثر باشد. این موارد، اهمیت 

هماهنگ شدن خوراک دهی با توسعه سیستم گوارش در هفته اول پرورش 

جوجه ها را نشان می دهد. بعد از تفریخ، بیشتر انرژی و پروتئین برای رشد 

روده مصرف می شــود. این رشد مقدم و ترجیحی بدون حضور خوراک هم 

رخ می دهد )Maiorka .)14 و همکاران در سال 2006 در بررسی چگونگی 

هماهنگ شــدن جوجه های گوشتی به دوره پس از تفریخ بیان کردند، اگر 

مواد مغذی الزم برای توســعه سیستم گوارش از طریق غذا تأمین نشوند، 

جوجه تازه تفریخ شــده برای رشــد روده از انرژی و پروتئین کیسه ی زرده 

استفاده می کند )16(.

اپــی تلیوم روده از یــک الیه مخاطی ترکیب شــده با گلیکوپروتئین 

موســین پوشیده شــده و ســلول های گابلت که در طول پرز ها قرار دارند، 

مســئول ســنتز و ترشح موسین هســتند. ســلول های گابلت از تقسیمات 

میتوزی ســلول-های بنیــادی اولیه که در کریپت ها قرار دارنــد )6( و یا از 

تفریق سلول های الیگوموکوس در کریپت های عمیق منشأ می گیرند )5(. 

Applegate و همکاران 1999 عنوان کردند، توســعه الیه مخاطی روده 

وابسته به افزایش طول و تراکم پرز است، که خود وابسته به افزایش تعداد 

سلول های اپی تلیالی آنها است )1(. اولین رویداد برای توسعه الیه مخاطی، 

Email: shivazad@ut.ac.ir   026-32246752 :نویسنده مسئول:  تلفن: 32248082-026  نمابر )*
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تغییرات ســلولی است؛ که شــامل بازنویسی، تکثیر سلول )تکثیر و تفریق 

سلول ها( و کاهش سلول ها )حرکت سلول به سمت رأس پرز و افزایش طول 

پرز( می شــود. تعادل بین این دو مرحله تعیین کننده  ترن آور الیه مخاطی 

روده کوچک است )16(. الیه مخاطی نقش محافظت کننده و انتقال دهنده 

دارد. توســعه آن بوســیله زمان و دسترسی به غذا تحت تأثیر قرار می گیرد 

)30(. پایداری ساختمان و عملکرد الیه مخاطی روده کوچک که بیشترین 

نرخ ترن آور را دارد، وابسته به تعادل بین مقدار تکثیر و مهاجرت سلول ها 

است )18(. با توجه به عدم بلوغ دستگاه گوارش پس از تفریخ، بعضی از مواد 

مغذی برای هموستازی دستگاه گوارش ضروری اند. فقدان گلوتامین و پلی 

آمین ها از تکثیر، مهاجرت و تمایز ســلول های روده ممانعت می کند )27(. 

Murakami و همــکاران در ســال 2007 گزارش کردند، گلوتامین یک 

سوبسترای ضروری برای ایجاد یک سد مقاومت کننده )موسین( در مقابل 

باکتری ها است. چرا که گلوتامین دارای 2 اتم ازت است که می تواند نقش 

مهمی در تأمین ازت، جهت ترن آور بافتی و مسیر های متابولیک داشته باشد. 

همچنین موسین برای گلیکولیزاسیون و سنتز قند آمینی ماتریکس خارج 

سلولی )N استیل گلوکز آمین و N استیل گاالکتوز آمین( الزم است )18(. 

برای نگه داری بافت مخاطی، تولید موسین و نگه داری سد ضد باکتریایی، 

حضور گلوتامین ضروری اســت. در مجموع گلوتامین برای توسعه کامل و 

 Newsholme .)31( سالمت روده با سیستم ایمنی بدن همکاری می کند

در سال 2001 نشان داد گلوتامین متابولیت اصلی تغذیه کننده آنتروسیت ها 

اســت. همچنین گلوتامین به عنوان سوبسترای اولیه انرژی در سلول هایی 

که با سرعت باال تقسیم می شوند، مانند سلول های روده مورد استفاده قرار 

می گیرد )20(. مطالعات Reeds و Burrin در 2001 نشان دادند، گلوتامین 

نقش تنظیم کننده در فعال ســازی ژن های مســول در فعالیت میتوزی را 

داشته که در صورت کمبود آن در تکثیر، تفریق و تمایز سلول های مخاطی 

روده اختالل ایجاد می شود )26(.

در مجموع، ویژگی های خاص دستگاه گوارش طی دوره پس از تفریخ 

موجب شــد محققــان تغذیه طیور برای هفته آغازیــن پرورش جوجه های 

گوشتی، استفاده از جیره پیش آغازین را توصیه کنند. ترکیبات مواد خوراکی 

در این جیره با توجه به وضعیت هضم و جذب در دســتگاه گوارش انتخاب 

می شوند و ترکیبات مختلفی در راستای بهبود عملکرد، مورد آزمایش قرار 

گرفته اســت. با توجه به عدم بلوغ سیستم گوارشی در دوره بعد از تفریخ و 

نقشــی که گلوتامین در مســیرهای متابولیک روده بر عهده دارد، هدف از 

انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیرات مصرف گلوتامین در جیره پیش آغازین 

بر مرفولوژی روده کوچک جوجه های گوشتی و در نهایت صفات عملکردی 

جوجه ها است.

مواد و روش کار
پس از وزن کشــی و تعیین جنسیت جوجه ها در جوجه کشی، در این 

آزمایش از 160 جوجه خروس یک روزه سویه تجاری رأس 308 با میانگین 

وزن g 0/1±47/8 استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 سطح گلوتامین 

)0 ، 0/5 و 1%( در جیــره پایــه پیش آغازین که طی آزمایشــات قبلی این 

محققان ترکیبات آن معین شده بود، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 

5 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار انجام گرفت. جوجه ها به صورت تصادفی 

در قفس هــای پرورش )cm 40×78×90( منتقل شــدند. نیازهای تغذیه ای 

جوجه ها بر حســب ســن از جداول NRC )1994( اســتخراج )سطوح مواد 

مغذی مورد نیاز اعالم شده در NRC به عنوان حداقل در نظر گرفته شد( و 

با استفاده از نرم افزار UFFDA تنظیم شد )19(. جیره های آزمایشی از 0 تا 

پایان 7 روزگی در دوره پیش آغازین مصرف شده و جیره آغازین تجاری با 

ســطح انرژی kcal/kg 3010 و 23 % پروتئین، طی 8 تا 13 روزگی برای 

تمامی جوجه ها مورد اســتفاده قرار گرفت )جدول 1(. جوجه ها در 3 روز اول 

آزمایش تحت دمای C˚32 نگهداری شــده و سپس درجه حرارت به ازای 

هــر روز یــک درجه کاهش یافته و از روز 12 به بعــد در دمای C̊ 21 ثابت 

باقی ماند. روشــنایی 24 ســاعته در طول دوره آزمایش تأمین شد. در طول 

دوره پــرورش آب و خوراک به صــورت آزاد در اختیار جوجه ها قرار گرفت. 

در 3 روزگی واکســن برونشــیت عفونی H120، 9 روزگی نیوکاسل B1 و در 

11 روزگی گامبرو D78 به صورت قطره چشمی مورد استفاده قرار گرفت. 

در طول دوره پــرورش میزان خوراک مصرفی و وزن بدن در6 و13 روزگی 

اندازه گیری و ضریب تبدیل خوراک محاســبه شد. در ابتدای ورود جوجه ها 

به سالن 10 جوجه به صورت تصادفی کشتار شده، وزن و طول سه قسمت 

روده کوچک دئودنوم ) از انتهای سنگدان تا انتهای قوس پانکراس(، ژژنوم 

) از محل ورود مجرای صفرای به روده تا زائده مکل( و ایلئوم )از زائده مکل 

تا محل اتصال ســکوم ها(، وزن پانکراس و ســنگدان اندازه گیری شد. در 

روزهــای 3، 6 و13 نیز 2 جوجــه از هر تکرار که نزدیک میانگین وزنی آن 

تکرار بودند انتخاب شده، سپس جوجه ها به مدت 3 ساعت تحت محدودیت 

خوراک دهی قرار  گرفته، کشتار شده، وزن پانکراس و سنگدان اندازه گیری 

شــد. همچنین پس از خالی کردن محتویات روده، وزن و طول سه قسمت 

روده کوچک اندازه گیری شد. سپس به ترتیب cm 3، 2 و 1 از بخش میانی 

ایلئوم، ژژنوم و دئودنوم جدا شده با محلول pbs سرد )C˚4( شسته شده و در 

محلول بافر فرمالین خنثی 10% قرار گرفت تا به آزمایشگاه بافت شناسی به 

منظور تهیه مقاطع عرضی و تعیین طول و عرض پرز ها و عمق کریپت، در 

دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم، منتقل شود )4(. بررسی های بافت شناسی مطابق 

روش توصیه شده توسط Bird و همکاران در سال 1994 انجام شد )4(. در 

این مطالعه طول و عرض پرز ها و عمق کریپت ها در واحد سطح با گراتیکول 

25 خانه اندازه گیری شــد. برای هر یک از فاکتورهای مورد بررســی از هر 

نمونه 4 الم و از هر الم 5 شان به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.

داده های رکورد برداری شده شامل مصرف خوراک، وزن بدن، ضریب 

تبدیــل غذایی، ارتفاع و عــرض پرز ها و عمق کریپت ها در قســمت های 
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مختلف دئودنوم ژژنوم و ایلئوم با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ورژن 20 

بارویه GLM تجزیه و تحلیل آماری شد. میانگین گروه هایی که واریانس 

همگن داشــتند، با اســتفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح 5 درصد و 

گروه هایی که واریانس ناهمگن داشتند با استفاده از آزمون تامهن با یکدیگر 

مقایسه شدند. به دلیل اینکه اثر بلوک در هیچکدام از صفات معنی دار نبود، 

اثر بلوک از مدل حذف )در غیر این صورت سبب کاهش درجه آزادی خطا 

و افزایش میانگین مربعات آن می شد(، و آزمایش در قالب طرح مدل کامالًً 

تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار تجزیه و تحلیل شد. مدل آماری مورد استفاده 

+eij Y=µ+Ti بوده و در مدل فوق µ میانگین، Ti اثر تیمار و eij اثر خطای 

آزمایشی است.

نتایج
در پاســخ به ســطوح مختلف گلوتامین در جیره پیش آغازین، صفات 

تولیــدی تفاوت آمــاری معنی دار نشــان دادند )جدول 2(. آزمون مقایســه 

میانگین ها، نشــان داد با افزایش ســطح گلوتامین درجیــره وزن بدن در 6 

روزگی افزایش یافته و در 13 روزگی تیمارهایی که در خوراکشان گلوتامین 

وجود داشــت، وزن باالتری داشــتند )p>0/05(. خــوراک مصرفی در 6 و 

13روزگی با افزایش ســطح گلوتامیــن افزایش یافته، همچنین طی 6 روز 

اول ضریب تبدیل خوراک با افزایش سطح گلوتامین کاهش یافت و در 13 

روزگــی جوجه هایی که جیــره دارای 0/5% گلوتامین در دوره پیش آغازین 

مصرف کرده بودند، پایین ترین ضریب تبدیل را نشان دادند )p>0/05(. در 

تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی دار در میانگین وزن پانکراس و سنگدان 

جوجه هایی که با سطوح مختلف گلوتامین تغذیه شده بودند، دیده نشد.

تغذیه جوجه های گوشــتی با سطوح مختلف گلوتامین منجر به ایجاد 

تغییرات معنی دار، بر طول و عرض پرز ها و عمق کریپت ها در قسمت های 

مختلف روده کوچک شــد؛ نتایج آن در جدول )3( آورده شده است. در یک 

روزگی تفاوت معنی داری در طول وعرض پرز ها و عمق کریپت ها دیده نشد. 

پس از مصرف جیره های آزمایشــی در ســن 3 روزگی در بخش دئودنوم با 

 ،)p>0/05( افزایش سطح گلوتامین طول پرز ها و عرض آن با افزایش یافت

ولی در عمق کریپت ها تغییری دیده نشد )p<0/05(. در ژژنوم و ایلئوم روند 

یکسانی مشاهده شد، به نحوی که با افزایش سطح گلوتامین در جیره عمق 

کریپت هــا کاهش یافته و در مقابل بیشــترین طول و عرض پرز مربوط به 

ســطح 1 % گلوتامین بود )p>0/05(. در ســن 6 روزگی در بخش دئودنوم، 

وجود گلوتامین در جیره منجر به افزایش طول و عرض پرز و عمق کریپت 

شــد )p>0/05(، ولی در بین ســطوح 0/5 و 1% گلوتامین تفاوت معنی دار 

مشاهده نشد. در ناحیه ژژنوم و نیز در بخش ایلئوم، بیشترین عمق کریپت 

در جوجه های تغذیه شده با جیره پایه مشاهده شده و با مصرف گلوتامین از 

عمق کریپت ها کاسته شد )p>0/05(. بر خالف عمق کریپت ها، با افزایش 

سطح گلوتامین طول و عرض پرز ها به طور معنی دار افزایش یافت. در سن 

13 روزگــی در بخش دئودنوم، وجود گلوتامیــن در جیره منجر به افزایش 

طول و عرض پرز و عمق کریپت شد )p>0/05(، ولی در بین سطوح 0/5 و 

1% گلوتامین تفاوت معنی دار مشاهده نشد. در 13 روزگی عمق کریپت های 

بخش ژژنوم و ایلئوم در جوجه های تغذیه شــده با جیره ســطح صفر درصد 

از گلوتامین، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بود )p>0/05(. عمق 

کریپت در تیمار دارای 0/5% گلوتامین با سطح صفر و 1% تفاوت معنی دار 

نداشــت. با این حال طول و عرض پرز ها در تیمار دارای گلوتامین بیشــتر 

 .)p<0/05( میان ســطوح گلوتامین تفاوتی مشــاهده نشد .)p>0/05( بود

نسبت طول پرز به عمق کریپت به عنوان شاخص تخمین ظرفیت هضمی 

روده کوچک بررســی شــد. در یک روزگی تفاوتی بین نمونه ها دیده نشــد 

)p<0/05(. در سن 3 روزگی در سه بخش دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم با افزایش 

سطح گلوتامین تفاوت معنی دار بین نسبت طول پرز به عمق کریپت دیده 

شــد، به نحوی که در سطح 1 % گلوتامین باالترین نسبت مشاهده شد. در 

ســن 6 روزگی در ناحیه دئودنوم، وجود گلوتامین در جیره منجر به افزایش 

نسبت طول پرز به عمق کریپت شــد )p>0/05(، ولی در بین سطوح 0/5 

و 1 % گلوتامین تفاوت معنی دار مشــاهده نشــد. در بخش ژژنوم و ایلئوم با 

افزایش ســطح گلوتامین در جیره نسبت طول پرز به عمق کریپت به طور 

معنــی دار افزایش یافــت. در 13 روزگی تفاوت معنی دار میان نســبت ها در 

دئودنوم دیده نشد. در بخش ژژنوم و ایلئوم نسبت طول پرز به عمق کریپت 

در تیمار دارای 1 % گلوتامین به طور معنی دار از سطح صفر گلوتامین باالتر 

بود، ولی سطح 0/5 % گلوتامین با سایر سطوح تفاوت معنی دار نداشت. 

بحث
نتایج حاصل از این آزمایش نشــان داد، اســتفاده از گلوتامین در جیره 

پیــش آغازین به طور معنــی دار موجب افزایش وزن بــدن، بهبود ضریب 

تبدیل خوراک و توســعه سریع تر سیســتم گوارش شد. Noy و Sklan در 

سال 1995 پیشنهاد کردند، تحریک دستگاه گوارش در زمان بعد از تفریخ 

توسط سوبسترا های مختلف، می تواند موجب توسعه یافتن سریع تر آن شود 

)Bartell .)22 و Batal در ســال 2007، در بررســی اثر مکمل گلوتامین 

بــر فاکتور های عملکردی گزارش کردند، مصــرف 1 % گلوتامین منجر به 

افزایــش وزن بــدن در 21 روزگی می شــود، با این حال، تــا 14 روزگی اثر 

معنی دار بر افزایش وزن بدن نداشت )2(. همچنین Dai و همکاران در سال 

2009 در بررسی اثر مصرف گلوتامین در جیره جوجه هایی که تحت تنش 

حرارتی قرار داشتند، بهبود عملکرد را گزارش کردند )Kitt .)7 و همکاران در 

2002، بهبود ضریب تبدیل غذایی را با مصرف مکمل گلوتامین در جیره، در 

دوره رشد و پایانی گزارش کردند )12(. همچنین Maiorka و همکاران در 

سال 2000 نشان دادند، مصرف 1 % گلوتامین در جیره تأثیری بر افزایش 

وزن بــدن، مصرف خــوراک و ضریب تبدیل غذایــی در 14 روز اول بعد از 

تفریخ نداشــت. در اکثر مطالعات انجام شــده، بر تأثیر مثبت گلوتامین بعد 

تأثیر گلوتامین در جیره پیش آغازین بر مرفولوژی روده پس از تفریخ
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از ســن 21 روزگی بر صفات عملکردی تأکید شــد )15(. با این حال تعداد 

کمی از مطالعات اثر گلوتامین بر صفات عملکردی طی دو هفته اول پس از 

تفریخ را مثبت ارزیابی کردند )7(. بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه 

پیشنهاد می-شود، عدم مشــاهده تأثیر مثبت مصرف گلوتامین بر صفات 

عملکــردی طی دو هفته اول پس از تفریخ، احتمــاالًً به علت عدم حضور 

سایر مواد مغذی مورد نیاز برای رشد سریع بوده است. برای آنکه گلوتامین 

بتواند نقش خود را ایفا کند، نیازمند حضور سایر مواد مغذی است. بنابراین 

جیره پیش آغازین باید به نحوی تنظیم شود که با توجه به محدودیت های 

هضم و جذب در هفته اول و دوم، مواد مغذی مورد نیاز برای برای رشد را در 

پاسخ به تکثیر و تمایز سلولی ناشی از حضور گلوتامین در جیره، تأمین کند.

 Sklan و Noy در ســال 2000 عنــوان کردنــد، عدم بلوغ سیســتم 

گوارش در بعد از تفریخ، موجب حداقل بودن مساحت منطقه هضم و جذب 

شده، به عالوه ترشح آنزیم های گوارشی و فعالیت آنها نیز در حداقل مقدار 

خــود قرار دارد )28(. پس از تفریــخ، هرچند جوجه ها به تکامل آناتومیکی 

دســت یافته اند، اما سیستم گوارش آنها از لحاظ فیزیولوژیکی نابالغ است، 

این امر موجب همبستگی منفی بین مصرف خوراک و هضم مواد مغذی، و 

نیز حداقل بودن مساحت منطقه هضم و جذب می شود )21(. بعالوه ترشح 

آنزیم های گوارشی و فعالیت آنها نیز در حداقل میزان خود قرار دارد )21(. در 

هفته اول، جوجه ها توانایی هضم کامل مواد خوراکی مانند ذرت و سویا را 

ندارند، حضور مواد هضم نشده در دستگاه گوارش منجر به افزایش سرعت 

عبور مواد از روده شــده و در نهایت کاهش زمان جذب را به دنبال دارد )3(. 

به این ترتیب، هرچند گلوتامین جیره تأثیر حداقلی خود را بر پرز های روده 

خواهد داشــت، اما نمی تواند بر وزن بدن تأثیر گذار باشــد. در حالی که در 

مطالعه حاضر، وجود مواد خوراکی که به حداقل هضم نیازمند هســتند، در 

کنار گلوتامین منجر به کارآیی حداکثری و تأثیر گذاری گلوتامین بر صفات 

عملکردی در دو هفته اول زندگی جوجه های گوشتی شده است.

Lilja در ســال 1983 بیان نمود، در طیور ظرفیت سرعت رشد زیاد با 

نمو ســریع دســتگاه گوارش و کبد مشخص شده و همبستگی مثبتی بین 

ســرعت رشد و نمو ارگان های گوارشی وجود دارد )Kelly .)13 و همکاران  

در ســال 1991 و Pluske و همکاران در سال 1997 گزارش کردند، طول 

پرز با وزن بدن همبســتگی مثبت دارد )11،24(. بررسی های مرفولوژیکی 

روده کوچک در این آزمایش نشان داد، استفاده از مکمل گلوتامین در جیره 

پیش آغازین موجب افزایش طول و عرض پرز ها در تمامی بخش های روده 

کوچک می شود. Yi و همکاران در سال 2001، نشان دادند که مصرف جیره 

دارای 1 % گلوتامین در جوجه های گوشتی موجب افزایش عمق کریپت در 

دئودنوم و ژژنوم در 3 روزگی شــده، و تأثیری بر نســبت طول پرز به عمق 

کریپت در 3، 7 و 14 روزگی نداشت )Soltan .)32 در سال 2009 مشاهده 

کرد،تفاوت طول پرز ها در دئودنوم و ژژنوم جوجه های تغذیه شــده با جیره 

دارای گلوتامین با جیره شــاهد معنی دار بــود )Fischer da Silva .)29 و 

همــکاران در 2007، اعالم کردنــد مصرف 1 % گلوتامین منجر به افزایش 

تعداد پرز ها در روده کوچک می شود )8(.

گلوتامین به عنوان سوبســترای اولیه انرژی در سلول های روده که با 

سرعت باال تقسیم می شوند، مورد استفاده قرار گرفته و نقش تنظیم کنندگی 

در فعال ســازی یک ســری از ژن هــا را دارد که در تکثیــر، تفریق و تمایز 

ســلول های مخاطی روده فعالیت می کنند. همچنین گلوتامین سوبسترای 

ضروری برای ساخت موسین است )9،25(. با استفاده از مکمل گلوتامین در 

جیره پیش آغازین پرز های روده حداکثر رشد طولی را داشته و سطح جذب 

افزایش یافته، در نتیجه، موجب افزایش بازده خوراک و افزایش وزن بدن 

جوجه ها شد. مصرف گلوتامین در جیره پیش آغازین به طور معنی دار موجب 

افزایش نســبت طول پــرز به عمق کریپت شــده و ظرفیت هضم و جذب 

خــوراک را افزایــش داد )p>0/05(.رPluske و همکاران در ســال 1997 

گــزارش دادند، کاهش در نســبت طول پرز به عمق کریپت به عنوان یک 

عامل مضر در هضم و جذب در نظر گرفته می شود. همچنین کاهش نسبت 

طول پرز به عمق کریپت با افزایش سرعت تکثیر سلول های کریپت و تعداد 

ســلول های دارای DNA تجزیه شده )نشان دهنده مرگ برنامه ریزی شده 

سلولی( همراه است، که هر دو نشان دهنده ترن آور باالتر انتروسیت ها است 

)24(. افزایش تکثیر سلول های اپی تلیال روده ای با افزایش هزینه متابولیکی 

 Maiorka .)10( نگه داری روده، عملکرد رشــد را تحت تأثیر قرار می دهد

تأثیر گلوتامین در جیره پیش آغازین بر مرفولوژی روده پس از تفریخ

جدول 2. تأثیر سطوح مختلف گلوتامین بر عملکرد جوجه های گوشتی در 6 و 13 روزگی. داده ها شامل میانگین ± انحراف معیار میانگین )SEM( می باشند. )a-b-c( میانگین هایی 
.)p>0/05( که با حروف غیر مشترک در یک ستون نشان داده شده اند، دارای اختالف معنی دار می باشند

سطوح گلوتامین %

1 0/5 0 )g( وزن بدن

113/500±0/527 a 109/140±0/711 b 92/617±2/16 c 6 روزگی

346/900±0/763 a 345/832±5/372 a 304/742±2/66 b 13 روزگی

)g( خوراک مصرفی

98/770 ±0/666 a 90/188 ±0/678 b 74/496 ±2/19 c مجموع 6 روز

322/464 ±0/694 a 311/818 ±5/26 b 302/968 ±2/70 c مجموع 13 روز

ضریب تبدیل خوراک

0/90±0/033 b 0/85±0/023 c 0/98 ±0/071 a 6 روزگی

1/04±0/007 b 1/02±0/017 b 1/25±0/016 a 13 روزگی
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و همکاران در سال 2003 گزارش کردند، پرندگانی با عمق کریپت باالتر، 

ترن  آور باالتری در ســلول های الیه مخاطی روده دارند که به علت تکثیر 

و فعالیت میتوتیک باالتر اســت، به علت رشد و پوسته پوسته شدن مداوم 

سلول های الیه مخاطی روده به درون لومن، ترن  آور سلولی برای پرندگان 

هزینه بــر اســت )MacBrid .)14 و Kelly در ســال 1990 تخمین زدند، 

انرژی نگهداری اپی تلیوم روده ای و ساختارهای محافظ آن 20 % کل انرژی 

مصرفی حیوان را شامل می شود و هر چه بازسازی الیه مخاطی روده بیشتر 

باشد، انرژی خالص قابل استفاده برای حیوان کمتر خواهد بود )17(. حضور 

گلوتامین در جیره موجب افزایش نسبت طول پرز به عمق کریپت و کاهش 

انرژی نگهداری اپی تلیوم خواهد شد.

براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش پیشنهاد می شود، در هفته 

اول پس از تفریخ، از جیره پیش آغازین دارای 1% مکمل گلوتامین استفاده 

شــود. همچنین در انتخاب ســایر مواد خوارکی مورد استفاده در جیره برای 

تأمین انواع مواد مغذی، می بایســت به محدودیت های هضم و جذب طی 

هفته اول توجه شود. 

جدول 3. تأثیر سطوح مختلف گلوتامین بر مرفولوژی روده کوچک )دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم( جوجه های گوشتی در سنین 0 و 3 روزگی. داده ها شامل میانگین ± انحراف معیار 
.)p>0/05( می باشند. میانگین هایی که با حروف غیر مشترک در یک ستون نشان داده شده اند، دارای اختالف معنی دار می باشند )SEM( میانگین

روزهای اندازه گیری )µm( روده باریک

3 0

% سطوح گلوتامین

1 0/5 0

217/22±0/46 217/12±0/54 216/92±0/61 96/60 ±0/25 عمق كریپت دئودنوم

552/64±0/47 a 545/05±0/40b 487/74±1c 203/82 ±0/24 طول كرک

78/94±0/07a 77/86±0/06b 69/71±0/14c 29/11 ±0/035 عرض كرک

271/67±1/17c 283/69±1/93b 295/47±1/86a 113/08 ±0/35 عمق كریپت ژژنوم

452/78±1/17a 441/50±1/91b 428/78±1/85c 179/44 ±0/52 طول كرک

64/68±0/16a 63/07±0/27b 61/25±0/26c 25/63 ±0/07 عرض كرک

247/77±1/17c 259/79±1/93b 271/58±1/86a 92/02 ±0/33 عمق كریپت ایلئوم

222/89±1/17a 211/61±1/91b 198/89±1/85c 106/86 ±0/52 طول كرک

31/80±0/16a 30/23±0/27b 28/41±0/26c 15/26 ±0/07 عرض كرک

2/54±0/005a 2/51±0/005b 2/24±0/007 c 2/11 ±0/005 دئودنوم نست طول كرک به

1/67±0/009a 1/56±0/014b 1/45±0/013c 1/58 ±0/007 ژژنوم

0/90±0/007a 0/82±0/01b 0/734±0/01c 1/16 ±0/006 ایلئوم

جدول 4. تأثیر سطوح مختلف گلوتامین بر مرفولوژی روده کوچک )دئودنوم، ژژنوم و ایلئوم( جوجه های گوشتی در سنین 6 و 13 روزگی. داده ها شامل میانگین ± انحراف معیار 
.)p>0/05( می باشند. میانگین هایی که با حروف غیر مشترک در یک ستون نشان داده شده اند، دارای اختالف معنی دار می باشند )SEM( میانگین

روزهای اندازه گیری )µm( روده باریک

13 6

% سطوح گلوتامین % سطوح گلوتامین

1 0/5 0 1 0/5 0

336/26±0/49a 336/04±0/56a 334/52±0/50b 308/19±0/49a 308/07±0/56a 306/30±0/62b عمق كریپت دئودنوم

1375/39±1/44a 1374/83±1/43 1363/21±1/44b 777/10±0/47a 775/94±0/41a b737/12±1b طول كرک

196/31±0/18a 196/40±0/18a 194/75±0/20b 111/01±0/07a 110/85±0/06a 105/30±0/14b عرض كرک

395/26±1/17b 396/31±1/93ab 401/58±1/86a 379/28±1/04c 390/69±1/93b 402/35±1/80a عمق كریپت ژژنوم

1162/26±1/66a 1160/53±0/68a 1157/04±0/68b 726/06±1/67a 719/31±0/68b 707/15±0/68c طول كرک

166/03±0/23a 165/79±0/09a 165/29±0/09b 103/49±0/21a 102/75±0/09b 101/02±0/09c عرض كرک

349/54±1/17b 350/59±1/93ab 355/86±1/86a 330/86±1/42c 342/65±1/93b 353/91±1/75a عمق كریپت ایلئوم

932/37±1/66a 930/64±0/68a 927/15±0/68b 496/17±1/67a 489/41±0/68b 477/26±0/68c طول كرک

133/19±0/23a 132/94±0/09a 132/45±0/09b 70/88±0/23a 69/92±0/09b 68/18±0/09c عرض كرک

4/09±0/006 4/09±0/007 4/09±0/008 2/52±0/004a 2/52±0/004a 2/40±0/005b دئودنوم نست طول كرک به

2/94±0/009a 2/93±0/014ab 2/88±0/013b 1/91±0/006a 1/84±0/009b 1/76±0/008c ژژنوم

2/67±0/009a 2/65±0/015ab 2/60±0/013b 1/50±0/006a 1/43±0/008b 1/37±0/011c ایلئوم



79 تأثیر گلوتامین در جیره پیش آغازین بر مرفولوژی روده پس از تفریخ

تشکر و قدر دانی
از کارکنان گروه علوم دامی، آزمایشگاه تغذیه به خاطر زحماتی که در 

طی انجام این رساله متحمل شدند، تشکر و قدردانی می شود.
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Abstract:
BACKGROUND: Glutamine supplementation to the pre-starter diet of broiler chicks 

could improve their performance during the first week of post-hatch. OBJECTIVES: This 
experiment was conducted to evaluate the influence of glutamine levels in the pre-starter 
diet on intestinal mucosa morphology and performance of broiler chicks. METHOD: A 
total of 160 Ross 308, one-day old broilers were used in a complete randomized block de-
sign with 3 treatments of 5 replicates. Diets were formulated to contain different levels of 
glutamine (0, 0.5 and 1%). Body weight and feed intake were measured at 6 and 13d. On d 
0, 3, 6 and 13 post hatch, 2 birds per each replicate were weighted and killed, and samples 
of the duodenum, jejunum, and ileum were taken subsequently. RESULTS: Supplementa-
tion of diets with 1% glutamine improved growth performance and feed efficiency at 6 
and 13 day post hatch (p<0.05). On d 3 and 6, glutamine supplementation increased villi 
height and width in the small intestinal significantly (p<0.05). On d 13, chicks fed gluta-
mine added diet had a longer villi height and width than those fed the basal diet (p<0.05). 
Glutamine supplementation has also decreased crypt depth of jejunum and ileum at 3, 6 
and 13, but increased crypt depth in duodenum at 3 and 6 d of age (p<0.05). Increase in 
glutamine levels of pre-starter diet increased villi height relative crypt depth of jejunum 
and ileum at 3 and 6 d of age. On d 13, chicks fed diet contain 1% glutamine had a higher 
villi height relative crypt depth than those fed the basal diet. CONCLUSIONS: Addition of 
1% glutamine to the pre-starter diets improved broiler growth performance and resulted in 
better development of the intestinal mucosa in broiler chicks.

Keyword: glutamine, morphology, pre-starter diet, small intestinal
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Composition and nutrient concentration of broiler pre-starter diets (0-7 d). 1VitaminSupplements: Vitamin A, 9000000 IU, 
vitaminD3, 2000000 IU, vitamin E, 18000 IU, vitaminK3, 2000 mg, vitaminB1, 1744/2 mg, vitaminB2, 6600 mg, VitaminB3, 9800 
mg, VitaminB5, 29700 mg, vitaminB6, 2940 mg, vitaminB9, 1000 mg, vitaminB12, 15 mg, vitaminH2, 100 mg. mineral supple-
ment: choline chloride, 500000 mg, manganese, 99200 mg, zinc, 84700 mg, iron, 50000 mg, copper, 10000 mg selenium, 200 mg.
Table 2. Effect of glutamine on the broilers performance at6and13d.Results are means ± SEM. (a-b-c) Values within columns with 
different superscripts are significantly different (p< 0.05).
Table 3. Effect of glutamine on morphology of the small intestine (duodenum, jejunum and ileum) at 0, 3, 6 and 13d.Results are 
means ± SEM. (a-b-c) Values within columns with different superscripts are significantly different (p<0.05).
Table 4. Effect of glutamine on morphology of the small intestine (duodenum, jejunum and ileum) at 6 and 13 d. Results are means 
± SEM. (a-b-c) Values within columns with different superscripts are significantly different (p<0.05).


