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چکیده
زمینه مطالعاتی :بهبود کمی و کیفی تولید گوشت همراه با تقویت سیستم ایمنی برای مصرف کننده و تولید کننده از
اهمیت باالیی برخوردار است .هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از مکمل غذایی ال-آرژنین بر کیفیت
گوشت ،بافت روده و سیستم ایمنی در جوجههای گوشتی طراحی شد .روش کار :در این پژوهش تعداد  192جوجه
گوشتی سویه راس  308ماده یک روزه در قالب طرح کامال تصادفی با  4جیره غذایی در  4تکرار تغذیه شدند .جیرههای
غذایی دارای  168 ،153 ،100و  183درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بودند و از  1تا  46روزگی
تغذیه شدند .در روز  46آزمایش ،تعداد سه جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شدند تا کیفیت
گوشت ،وزن اندامهای مربوط به سیستم ایمنی و شاخصهای وزنی ،طولی و بافتشناسی روده کوچک تعیین شود.
نتایج :نتایج نشان دادند که مکمل آرژنین اثر معنیدار افزایشدهنده ( )P<0/05بر شاخص قرمزی گوشت ،وزن نسبی
تیموس و طحال و واکنش پوست به فیتوهماگلوتینین  ،Pوزن نسبی و طول روده کوچک و ارتفاع پرزها و عمق
کریپتهای بافت روده کوچک داشت ،در حالی که نیروی برش و  pHگوشت و همچنین نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت،
تعداد سلولهای گابلت و ضخامت اپیتلیوم کاهش ( )P<0/05یافت .نتیجهگیری نهایی :بر اساس نتایج حاصل از این
پژوهش ،مصرف سطح  168درصد آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس توانست بهبود همزمان
شاخصههای کیفی گوشت ،ویژگیهای طولی و وزنی و بافت شناسی بافت روده کوچک و ایمنی را به همراه داشته باشد.
واژگان کلیدی :آرژنین ،ایمنی ،بافت روده کوچک ،جوجه گوشتی ،کیفیت گوشت
مقدمه

گوشت تولیدی تا حدودی کاهش یافته است؛ بنابراین

به دلیل این که در روند اصالح ژنتیکی جوجه گوشتی

شناسایی یک روش طبیعی برای بهبود تولید کمی و کیفی

(یکی از شیوههای بسیار موفق در افزایش تولید) ،تنها به

گوشت از اهمیت باالیی برخوردار است .آرژنین یک اسید

افزایش تولید ماهیچه (گوشت) توجه شده است کیفیت

آمینه ضروری در طیور است که به صورت عادی در
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مواد خوراکی موجود میباشد (بال و همکاران .)2007

استفاده شد تا اثرات مکمل آرژنین بر کیفیت گوشت،

نتایج پژوهشهای پیشین ،اثرات مثبت آرژنین بر رشد

فراسنجههای مرفولوژیکی بافت روده و سیستم ایمنی

سلولهای اندوتلیال رودهای ،وزن نسبی روده کوچک،

مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش ارتفاع پرزهای دوازدهه ،ژژنوم و ایلیوم و در
نتیجه بهبود جذب و انتقال مواد مغذی از مسیر رودهای

مواد و روشها

را گزارش کردهاند (بوچرت-تورت و همکاران ،2010

به منظور تعیین اثرات مکمل ال-آرژنین بر کیفیت گوشت،

یاوو و همکاران  .)2011با توجه به این که رشد و توسعه

فراسنجههای مرفولوژیکی بافت روده و سیستم ایمنی در

بافت روده کوچک از طریق بهبود هضم و جذب می تواند

جوجههای گوشتی ماده سویه راس  ،308سطوح مختلف

افزایش رشد جوجه را در پی داشته باشد (یاماچی و

آرژنین طبق جدول  1در جیرههای غذایی استفاده شد.

همکاران  1996و یونی  .)1999بنابراین هر چه زودتر

تعداد  192قطعه جوجه مرغ گوشتی یک روزه (انتخاب

سیستم گوارشی به ظرفیت عملکردی خود برسد،

تنها یک جنس به منظور حذف اثر جنس بر نتایج بود) در

جوجهها زودتر خواهند توانست از مواد مغذی استفاده

این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت .دوره آزمایشی از

بهینه کرده و برابر ظرفیت ژنتیکی خود رشد کنند (یونی

یک روزگی جوجهها آغاز شده و تا انتهای  46روزگی

و همکاران  2003و یونی و فرکت )2004؛ به طور کلی به

در سالن پرورش جوجه گروه علوم دامی دانشگاه تهران

نظر میرسد استفاده از آرژنین در جیره بتواند با بهبود

ادامه یافت .جوجههای مورد استفاده در این آزمایش با

رشد بافت روده موجب بهبود رشد گردد .همچنین

میانگین وزن یکروزگی مشابه ( )40/0±11/29انتخاب

تعدادی از پژوهشها افزایش روشنی گوشت ،افزایش

شدند .پس از ورود به سالن ،جوجهها در گروههای 12

محتوای چربی درون ماهیچهای ،افزایش تردی و کاهش

قطعهای (مشاهده) در  4تکرار در هر جیره غذایی با

از دست رفتن آب گوشت را با مصرف آرژنین در جیره

میانگین وزن تقریبی یکسان به جیرههای غذایی

گزارش کردهاند (جیاوو و همکاران  ،2010ما و همکاران

اختصاص داده شدند .قبل از شروع آزمایش ،تمام مواد

 2010و وو و همکاران  .)2011از سویی دیگر ،مشخص

خوراکی دارای پروتئین بر اساس ترکیب شیمیایی

شده است که آرژنین بر سیستم ایمنی و به طور ویژه

( )2000 AOACو محتوای اسید آمینه (اندرو و بالدار

پاسخهای ایمنی سلولی اثر مثبت دارد؛ به طوری که وزن

 )1985در آزمایشگاه مرکزی دگوسا در تهران آنالیز شد

اندامهای لمفوییدی (تیموس و طحال) و پاسخ آنتیبادی

و سپس محتوای اسید آمینه قابل هضم بر اساس جداول

را بهبود میدهد (جهانیان  ،2009مونیر و همکاران

 )1994 NRC( NRCمحاسبه شد .سپس مقادیر حقیقی

 .)2009با توجه به این که فرناندز و همکاران ( )2009با

حاصل از آنالیز شیمیایی اقالم استفاده شده در جیره و

استفاده از  5سطح آرژنین قابل هضم (،1/49 ،1/39

محتوای اسیدهای آمینه قابل هضم آنها در نرم افزار

 1/69 ،1/58و  1/79درصد جیره) با نسبتهای آرژنین

 UFFDAقرار داده شد و جیره پایه {فاقد ماده پرکننده

به الیزین به ترتیب  1/341 ،1/262 ،1/183 ،1/103و

(ماسه) و آرژنین} بر اساس این ارزشهای حقیقی و بر

( 1/421مقدار ثابت الیزین  1/26درصد) ،افزایش خطی

اساس اسیدهای آمینه قابل هضم تنظیم و ترکیب مواد

وزن ماهیچه سینه و فیله سینه را در جوجههای گوشتی

مغذی کل جیره پایه با استفاده از نرم افزار UFFDA

گزارش کردند ،در پژوهش حاضر از  3سطح باالتر از

گزارش شد (جدول .)1

نیاز آرژنین (باالتر نسبت به پژوهش فرناندز و همکاران
( ))2009در طول دوره پرورش جوجههای گوشتی
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جدول  -1اجزاء و ترکیب مواد مغذی جیرههای آزمایشی (بر حسب درصد)
درصد آرژنین قابل هضم جیرههای غذایی بر اساس کاتالوگ راس
مواد خوراکی ()%

100%

% 153

% 168

% 183

( جیره غذایی )1

( جیره غذایی )2

( جیره غذایی )3

( جیره غذایی )4

 1-10روزگی

11-24

25-46

 1-10روزگی

روزگی

روزگی

16/74
29/11
20
20
8/07
1/92
1/11
0/41
0 /3
0 /3
0/25
0/23
0/07
0/81
0/69
2

23/30
16/74
ذرت
22/51
29/11
کنجاله سویا
20
20
کنجاله کلزا
20
20
گندم
8/66
8/07
روغن خوراکی
1/68
1/92
دیکلسیم فسفات
0/89
1/11
سنگ آهک
0/42
0/41
نمک
1
0 /3
0 /3
مکمل ویتامینه
2
0 /3
0 /3
مکمل معدنی
0/20
0/25
دی-ال-متیونین
0/19
0/23
ال-الیزین
0/05
0/07
ال-ترئونین
1 /5
1 /5
اینرت (ماسه)
0
0
ال آرژنین اضافه شده
1/21
ال-آرژنین قابل هضم 1/31
ترکیب مواد مغذی جیره پایه (بر حسب درصد)
کل
انرژی قابل متابولیسم
()Kcal/kg

30/93
15/75
20/00
20/00
8/06
1/55
0/87
0/39
0/30
0/30
0/14
0/17
0/03
1/44
0/06
1/04

11-24

25-46

 1-10روزگی

روزگی

روزگی

16/74
29/11
20
20
8/07
1/92
1/11
0/41
0 /3
0 /3
0/25
0/23
0/07
0/61
0/89
2 /2

23/30
22/51
20
20
8/66
1/68
0/89
0/42
0 /3
0 /3
0/20
0/19
0/05
0/86
0/64
1/85

30/93
15/75
20/00
20/00
8/06
1/55
0/87
0/39
0/30
0/30
0/14
0/17
0/03
0/92
0/58
1/68

11-24

25-46

 1-10روزگی

روزگی

روزگی

16/74
29/11
20
20
8/07
1/92
1/11
0/41
0 /3
0 /3
0/25
0/23
0/07
0/41
1/09
2 /4

23/30
22/51
20
20
8/66
1/68
0/89
0/42
0 /3
0 /3
0/20
0/19
0/05
0/71
0/79
2

30/93
15/75
20/00
20/00
8/06
1/55
0/87
0/39
0/30
0/30
0/14
0/17
0/03
0/75
0/75
1/85

دوره آغازین ( 1-10روزگی)

دوره رشد ( 11-24روزگی)

دوره پایانی ( 25-46روزگی)

3025

3150

3200

11-24

25-46

روزگی

روزگی

23/30
22/51
20
20
8/66
1/68
0/89
0/42
0 /3
0 /3
0/20
0/19
0/05
0 /5
1
2/21

30/93
15/75
20/00
20/00
8/06
1/55
0/87
0/39
0/30
0/30
0/14
0/17
0/03
0/59
0/91
2/01

پروتئین خام
19/16
21/61
24/08
پروتئین قابل هضم
16/67
18/66
20/68
کلسیم
0/85
0 /9
1/05
سدیم
0/18
0/19
0/19
فسفر قابل دسترس
0/42
0/45
0 /5
لیزین قابل هضم
0/94
1 /1
1/27
متیونین قابل هضم
0/42
0 /5
0/58
متیونین+سیستین قابل هضم
0/73
0/84
0/94
ترئونین قابل هضم
0/63
0/73
0/83
هضم
ایزولوسین قابل
0/65
0/75
0/85
آرژنین کل
1/13
1/32
1/51
آرژنین قابل هضم
1/04
1/21
1/31
تریپتوفان قابل هضم
0/20
0/23
0/26
لوسین قابل هضم
1/28
1/42
1/56
والین قابل هضم
0/77
0/87
0/97
 1هر کیلوگرم مکمل ویتامینه شامل  9میلیون واحد بین المللی ویتامین  2 ،Aمیلیون واحد بین المللی  18 ،D3هززار واحزد بزین المللزی ویتزامین  1800 ،Eمیلیگزرم

ویتامین  6600 ،B1میلیگرم ویتامین  10 ،B2هزار میلیگرم ویتامین  3 ،B3هزار میلیگرم ویتامین  15 ،B6میلیگرم ویتامین  2 ،B12هزار میلیگزرم ویتزامین
 ،K3هزار میلیگرم ویتامین  30 ،B9هزار میلیگرم ویتامین  100 ،B5میلیگرم ویتامین  500 ،H2هزار میلیگرم کلراید کولین و هزار میلیگرم آنتزی اکسزیدان
بود.
 2هر کیلو گرم مکمل معدنی شامل  100هزار میلیگرم منگنز 50 ،هزار میلیگرم آهن 85 ،هزار میلیگرم روی 10،هزار میلیگرم مس ،هزار میلیگرم ید و 200
پ

پس از تنظیم جیره پایه ،بر اساس نوع جیره غذایی با

(جیره غذایی  )1در این آزمایش مقدار  1/31درصد جیره

اضافه کردن نسبتهای مختلف آرژنین ( W381918,

آرژنین قابل هضم در کیلوگرم خوراک را در فاصله  1تا

رم سلنیم بود.
≥  )Aldrich, L-Arginineبه جای ماسه،
98.5%

 10روزگی 1/21 ،درصد جیره آرژنین قابل هضم در

مقدار آرژنین جیرههای غذایی تنظیم شد .گروه شاهد

کیلوگرم خوراک را در فاصله  11تا  24روزگی و 1/04

†
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درصد جیره آرژنین قابل هضم در کیلوگرم خوراک را

کشور انگلستان) و برای اندازه گیری رنگ گوشت از

در فاصله  25تا  46روزگی دریافت کرد ( 100درصد

دستگاه رنگسنج (مینولتا 5مدل  CR-400ساخت ژاپن)

آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس .)308

استفاده شد .وزن همه لوبهای تیموس ،بورس

گروههای دریافت کننده جیرههای غذایی  3 ،2و  4به

فابریسیوس و طحال جوجههای کشتار شده در 46

ترتیب  168 ،153و  183درصد مقدار آرژنین قابل هضم

روزگی (سه جوجه در هر تکرار 12 ،جوجه در هر جیره

توصیه شده بر اساس توصیه کاتالوگ راس را دریافت

غذایی) ،وزنکشی و گزارش شد .در روز  40پژوهش 3

کردند .در طول دوره پژوهش دسترسی به آب به

جوجه در هر تکرار ( 12جوجه در هر جیره غذایی) یک

صورت آزاد بود و برنامه نوردهی  23ساعت روشنایی

قطره از محلول ذخیره سویه  B1ویروس نیوکاسل (7/2

و یک ساعت تاریکی اعمال شد .در پایان دوره پژوهش

 Log10در  0/1میلیلیتر) ساخت موسسه سرم سازی

(روز  )46تعداد  3قطعه جوجه از هر تکرار ( 12جوجه در

رازی را در هر دو چشم دریافت کردند 6 .روز بعد (روز

هر جیره غذایی) به صورت تصادفی انتخاب و کشتار

 )46جوجهها از طریق سیاهرگ بال خونگیری شده و

شدند .در زمان کشتار ،وزن و طول سه بخش روده

سرم در ویالهای استریل جداگانه جمعآوری شد.

باریک شامل دوازدهه ،ژژنوم و ایلیوم اندازهگیری شدند.

آزمون مهار هماگلوتیناسیون (مارکارد و همکاران

همچنین نمونههای سه قسمت روده در فرمالین 10

 )1984انجام شد تا پاسخ تولید آنتیبادی علیه آنتیژن

درصد نگهداری شدند و به منظور تعیین ارتفاع پرزها،

بیماری نیوکاسل تعیین شود .تعیین ایمنی سلولی ،با

عمق کریپتها ،1ضخامت اپیتلیوم و تعداد سلوهای

استفاده از تست حساسیت باالی بازوفیلی جلدی بر

گابلت دوازدهه ،ژژنوم و ایلیوم ،نمونهها به آزمایشگاه

موجود زنده با استفاده از فیتوهماگلوتینین PHA-( 6P

بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انتقال

( ،)Pساخت شرکت گیبکو 7کشور آمریکا با شماره

یافتند .همچنین نمونه ماهیچه سینه برای بررسی صفات

کاتالوگ  )10576-015انجام شد .به این منظور در روز

کیفی الشه مورد استفاده قرار گرفت .برای اندازهگیری

 45پژوهش ،شبکه پنجهای 8پای راست  3جوجه در هر

 pHگوشت ،ابتدا نمونههای بافت ماهیچه سینه به مدت

قفس با یک میکرومتر حساس در اندازههای میلیمتری

 24و  48ساعت پس از کشتار در سرمای  4درجه

تعیین شد .بالفاصله پس از اندازهگیری 100،میکروگرم

سانتیگراد نگهداری شدند و در زمان اندازهگیری pH

از فیتوهماگلوتینین ( Pمعلق 9در  0/1میلیلیتر محلول

( 24و  48ساعت پس از کشتار) ،نخست نمونههای

نمک استریل) به درون شبکه پنجهای تزریق شد .تورم

گوشت چرخ شد .سپس یک گرم از نمونه گوشت با 9

شبکه پنجهای  12و  24ساعت پس از تزریق مورد

میلیلیتر آب مقطر به مدت یک دقیقه با کمک وورتکس

اندازهگیری قرار گرفت .پاسخ سیستم ایمنی جوجه به

مخلوط و  pHگوشت با استفاده از دستگاه  pHمتر

وسیله کم کردن ضخامت پوست نخستین اندازهگیری

 827ساخت کشور سویس)

(زمان صفر) از میانگین ضخامت پوست در  12و 24

اندازهگیری شد ( .)2000 AOACبرای اندازهگیری

ساعت پس از تزریق پوستی محاسبه و گزارش شد

نیروی برش گوشت از آزمون برش وارنر براتسلر 3و با

(کوری و دلوچ .)1990

دیجیتال

(متروهم2

دستگاه بافتسنج (اینستران 4مدل M350-10CTساخت
5

1

Crypt
Metrohm
3 Warner Bratzler Shear force
4 Instron
2

Minolta
Phytohemagglutinin P
7 Gibco
8 Toe web
9 Suspended
6
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دادهها در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از مدل

j= 1, 2, 3, 4

زیر و با استفاده از رویه  GLMنرم افزار آماری SAS

k=1, 2, 3, 4

 9.2آنالیز شدند .مقایسه میانگینها با آزمون آماری چند

(میانگین  3مشاهده) l=1

دامنه دانکن انجام و سطح معنیداری نهایی نیز  0/05در
نظر گرفته شد .مدل آماری این پژوهش به صورت زیر

 l :Yijklاُمین مشاهده در  jاُمین قفس در  kاُمین طبقه در

میباشد:

 iاُمین سطح آرژنین
 :µمیانگین جمعیت

Yijkl = µ + Ai + eijkl

 :Aiاثر سطوح مختلف آرژنین

i=1, 2, 3, 4

 :eijklخطای تصادفی یا باقی مانده

جدول -2اثر سطوح مختلف آرژنین بر کیفیت گوشت و ویژگیهای مربوط به سیستم ایمنی
درصد آرژنین قابل هضم جیرههای غذایی بر اساس کاتالوگ راس

ویژگیهای مربوط به کیفیت گوشت

100%

% 153

% 168

% 183

( جیره غذایی )1

( جیره غذایی )2

( جیره غذایی )3

( جیره غذایی )4

3

قرمزی گوشت (*)a
زردی گوشت (*)b
روشنی گوشت (*)L

4/0±28/08 d
5/0±61/50

4/0±58/09 c
5/0±30/54

5/0±29/08 b
4/0±88/48

5/0±93/08 a
4/0±19/49

>0/01
0/28

13/2±23/29 b

16/2±65/46 ab

22/2±28/19 a

22/2±00/23 a

0/08

5/0±85/01

5/0±79/01

5/0±69/01

5/0±62/01

>0/01

5/0±79/02 bc

5/0±76/02 c

>0/01

14/0±29/23

12/0±66/24

>0/01

 pHگوشت  24ساعت پس از کشتار

a

 pHگوشت  48ساعت پس از کشتار

5/0±93/02 a

5/0±85/02 b

18/0±46/24

16/0±27/26

a

نیروی برش (نیوتن)
ویژگیهای مربوط به سیستم

P-value

b

b

c

c

d

d

ایمنی3

4/0±03/35

وزن بورس (گرم)

4/0±00/37

0/0±18/01

0/09

2/0±68/03 d

2/0±97/04 c

3/0±11/03 b

3/0±40/03 a

>0/01

0/0±09/001

0/0±10/001

0/0±11/001

0/0±12/001

>0/01

7/0±54/10 d

8/0±67/11 c

10/0±04/09 b

10/0±78/09 a

>0/01

0/0±27/004

0/0±30/004

0/0±34/004

0/0±39/004

>0/01

( CBH-Testمیلیمتر)

0/0±85/02 c

1/0±14/02 b

1/0±33/02 a

1/0±39/02 a

>0/01

تیتر آنتی بادی ()Log2

2/0±67/08

3/0±75/09

4/0±42/08

5/0±00/08

>0/01

وزن نسبی بورس به وزن بدن (درصد)

ab

وزن طحال (گرم)
وزن نسبی طحال به وزن بدن (درصد)
وزن تیموس (گرم)
وزن نسبی تیموس به وزن بدن (درصد)

c

d

d

0/0±15/01

b

b

c

c

0/0±14/01

4/0±07/33
b

b

b

b

0/0±14/01

5/0±06/34

0/16

a

a

a

a

 1دادهها شامل میانگین  SEM±میباشند .در هر سطر میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیداری به لحاظ آماری ندارند (.)p>0/05
 2دادهها به صورت گروهی آنالیز وگزارش شده است.
 3دادهها به صورت میانگین  3جوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.

نتایج و بحث

این پژوهش مخالف با نتایج مشاهده شده توسط جیاوو

جیره غذایی حاوی آرژنین اضافی افزایش شاخص

و همکاران ( )2010و ما و همکاران ( )2010بود که اثری

قرمزی گوشت ماهیچه سینهای (* )aرا در پی داشت

از مکمل آرژنین بر قرمزی (* )aگوشت مشاهده نکردند.

( ،)P<0/01به طوری که در جیره غذایی چهارم بیشترین

نشان داده شده است که افزایش آرژنین جیره غذایی

قرمزی در ماهیچه سینه مشاهده شد (جدول  .)2نتایج

چربی درون ماهیچهای را افزایش داده است (ابراهیمی و

†
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همکاران  )2013که با توجه به نتایج چارترین و همکاران

کلسیم درون سلولی ،مصرف  ATPافزایش مییابد که

( )2006که نشان دادهاند افزایش محتوای چربی ماهیچه

موجب کاهش تولید اسید الکتیک در زمان جمود نعش

قرمزی گوشت را کاهش داده است ،به نظر میرسد نحوه

شده و از افت مناسب  pHبه منظور بهبود کیفیت الشه

اثر آرژنین بر افزایش قرمزی گوشت ربطی به افزایش

جلوگیری میکند (آرایی و همکاران  ،1991کانلی و

محتوای چربی گوشت نداشته و آرژنین از طریق

همکاران  .)1994تن و همکاران ( )2009با مصرف

مکانیسم دیگری قرمزی گوشت را بهبود داده است.

آرژنین ،افزایش گلیکوژن ماهیچه را گزارش کردند.

با افزایش آرژنین قابل هضم در جیره ،شاخص روشنی

اگرچه در پژوهش حاضر افزایش غلظت هورمونهای

(* )Lگوشت روند افزایشی ( )P=0/08نشان داد به

تیروییدی در پالسمای جوجهها با افزایش آرژنین جیره

طوری که بیشترین شاخص روشنی گوشت در جیره

همراه بود (ابراهیمی و همکاران  ،)1392افزایش آرژنین

غذایی سوم و چهارم مشاهده شد ،این در حالی است که

ممکن است با افزایش محتوای گلیکوژن ماهیچههمراه

افزودن آرژنین به جیره اثری بر شاخص زردی گوشت

باشد .بنابراین با توجه به این که در پژوهش حاضر pH

(* )bنداشت (جدول  .)2مشابه با پژوهش حاضر جیاوو

به مدت  24و  48ساعت پس از کشتار اندازهگیری شده

و همکاران ( )2010نیز نشان دادند که با افزایش آرژنین،

است به نظر میرسد برخالف نتایج پژوهش تن و

روشنی ماهیچه (* )Lافزایش یافت ،در حالی که شاخص

همکاران ( ،)2009به دلیل وجود فرصت کافی ،کاهش pH

زردی تحت تاثیر تیمار آرژنین قرار نگرفت .به طور کلی

ماهیچهای مشاهده شده است .از سوی دیگر مشخص

پذیرفته شده است که کاهش  pHافزایش روشنی گوشت

شده است که کمبود پروتئین  ،افزایش  pHرا در پی دارد

را در پی دارد (فلتچر  .)1999همچنین نشان داده شده

(شروورز و همکاران )1995؛ بنابراین در پژوهش حاضر

است که ماهیچه سینه پرندگانی با رشد سریعتر،

ممکن است افزایش آرژنین با افزایش پروتئین جیره،

روشنتر است (بری و همکاران  .)2001بنابراین با توجه

کاهش  pHرا به همراه داشته باشد.

به موارد گفته شده به نظر میرسد آرژنین با کاهش pH

نیروی برش نیز به وسیله آرژنین اضافی جیره کاهش

و افزایش رشد توانسته است بر روشنی ماهیچه سینه

معنیداری یافت( ،)P>0/01به طوری که در جیره غذایی4

اثر افزاینده داشته باشد.

کمترین نیروی برش مشاهده شد (جدول  .)2مشابه با

آرژنین اضافی جیره کاهش  pHگوشت ماهیچه سینه را

پژوهش حاضر ،جیاوو و همکاران ( )2010نشان دادند

در  24ساعت و  48ساعت پس از کشتار در پی داشت

که با افزایش آرژنین ،نیروی برش کاهش یافت ،در حالی

( )P<0/01و این کاهش رفتهرفته با افزایش آرژنین

که ما و همکاران ( )2010با مصرف  1یا  0/5درصد

کاهش بیشتری یافت به طوری که کمترین  pHدر جیره

آرژنین در جیره خوکها نشان دادند که آرژنین اثری

غذایی  4مشاهده شد (جدول  .)2نتایج پژوهش حاضر

روی نیروی برش گوشت نداشت .به دلیل اثر افزایش

مخالف با نتایج ما و همکاران ( )2010و تن و همکاران

آرژنین جیره غذایی بر افزایش چربی درون ماهیچهای

( )2009بود که نشان دادند مصرف  1درصد آرژنین در

(ابراهیمی و همکاران  )2013و با توجه به اثر مثبت

جیره خوک اثری بر  pHگوشت ندارد .چیانگ و همکاران

افزایش چربی ماهیچه بر تردی آن (چارترین و همکاران

( )2008نشان دادند که افزایش مقدار هورمونهای

 ،)2006به نظر میرسد آرژنین از طریق بهبود چربی

تیروییدی در بوقلمون با افزایش  pHگوشت همراه است.

الشه تردی گوشت را بهبود داده است .وارنر و همکاران

افزایش هورمونهای تیروییدی افزایش کلسیم درون

(وارنر و همکاران  )2010نشان دادند که افزایش چربی

سلولی در ماهیچهها را در پی دارد ،که به دنبال افزایش

درون ماهیچهای با افزایش فاصله بین بافتهای پیوندی

اثرهاي تغذیهاي ال-آرژنین بر برخی شاخصهاي کیفی گوشت ،بافت روده و سیستم ایمنی جوجههاي گوشتی  46روزه
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از غلظت کالژن بافتی کاسته و به صورت غیر مستقیم

 100به  120درصد آرژنین توصیه شده بر اساس NRC

تردی را افزایش میدهد .همچنین ،نشان داده شده است

( )1994بهبود ایمنی همورال و سلولی را در پی داشته

که قطر کمتر فیبرهای ماهیچهای با سختی باالتری در

است .مونیر و همکاران ( )2009گزارش کردند که افزودن

گوشت همراه است (هرلینگ و همکاران  .)1996بنابراین

 2درصد آرژنین به خوراک جوجههای گوشتی از 1

احتمال دارد آرژنین با افزایش رشد و افزایش قطر

روزگی و در طول دوره پرورش ،افزایش وزن اندامهای

فیبرهای ماهیچهای (فرناندز و همکاران  )2009نیز

لمفوییدی در جوجهها را در پی داشته است .کواک و

توانسته است قسمتی از اثرات مثبت خود را بر تردی

همکاران ( )2001نشان دادند که استفاده از  1/53درصد

گوشت اعمال کند .اگر چه نشان داده شده که کاهش

آرژنین در جیره (سطح باالی آرژنین) جوجههای

سریع  pHدر درجه حرارتهای باال ،سیستم کالپاین را

گوشتی برای مدت  2هفته (از هفته دوم تا چهارم) در

غیرفعال میکند و تردی پس از مرگ را کاهش میدهد

مقابل مصرف  0/53درصد آرژنین در جیره (سطح

(درانسفیلد  ،)1994در پژوهش حاضر با توجه به این که

ناکافی آرژنین) ،بهبود وزن نسبی تیموس و طحال،

کاهش  pHدر  24و  48ساعت بعد از کشتار گزارش

افزایش تعداد کل لنفوسیتهای تیموسی ،فعالیت باالتر

شده است ،این روند کاهشی معمول بوده و از شدت

میتوژنی در پاسخ به فیتوهماگلوتینین و تولید اکسید

زیانآور برخوردار نبوده است ،بنابراین کاهش  pHاثر

نیتریک باالتر در گروه دریافت کننده مکمل آرژنین را در

زیانآوری بر تردی گوشت نداشته است.

پی داشته است .جهانیان ( )2009گزارش کرد که کمبود

اثر سطوح آرژنین جیره بر افزایش وزن طحال ،وزن

آرژنین در جیره جوجههای گوشتی اثر کاهش دهنده بر

نسبی طحال به وزن بدن ،وزن تیموس ،وزن نسبی

وزن اندامهای لمفوییدی (تیموس و طحال) ،و اثر تخریبی

تیموس به وزن بدن و  CBH-Testمعنیدار بود

بر واکنش پوست به فیتوهماگلوتینین  P1داشته است .از

( ،)P<0/01به طوری که با افزایش مقدار آرژنین این

سویی دیگر ،جهانیان ( )2009نشان داد از بین اندامهای

افزایش بیشتر شده و باالترین مقدار در جیره غذایی 4

لمفوییدی ،آنهایی که در پاسخهای ایمنی سلولی شرکت

مشاهده شد که نشان دهنده این مطلب است که افزودن

دارند ،به کمبود آرژنین جیره حساستر بودند؛ به طور

آرژنین تا سطح جیره غذایی  4اثر محرک بر ایمنی

که اضافهکردن آرژنین به جیره موجب افزایش وزن

سلولی دارد (جدول  .)2آرژنین جیره غذایی بر وزن

تیموس (و به نوبه خود ،افزایش پاسخهای ایمنی سلولی)

بورس فابریسیوس و وزن نسبی بورس فابریسیوس به

شد و همچنین واکنش حساسیت باالی سلولی پوست و

وزن بدن اثری نداشت (( ،)P>0/05جدول  .)2نتایج

پاسخ آنتیبادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل را نیز

مربوط به تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل افزایش

افزایش داد .دو مسیر در متابولیسم آرژنین شناسایی

معنیدار ( )P<0/01آن را با افزایش مقدار آرژنین جیره

شدهاند که برای عملکرد سیستم ایمنی ضروری هستند.

نشان داد (جدول  .)2سایر پژوهشها یافتههای مشابهی

اول :مسیر آرژیناز هست (آرژنین به اوره و اورنیتین

با پژوهش حاضر مشاهده کردند به طوری که کواک و

تبدیل میشود) که پلیآمینها را به وسیله عمل اورنیتین

همکاران ( ) 1999گزارش کردند که آرژنین به طور

دکربوکسیالز )ODC( 2تولید میکند .این مسیر تولید

چشمگیری رشد اندامهای لمفوییدی را تحت تاثیر قرار

پلیآمین ،مکانیسمی است که به وسیله آن آرژنین

داده و این اثرات در تیموس و طحال قابل مالحظهتر از

میتوژنز لنفوسیتی را تقویت میکند (کلین و موریس

بورس فابریسیوس جوجههای گوشتی بوده است .کید و
همکاران ( )2001گزارش کردند افزایش آرژنین جیره از
†

Phytohemagglutinin P
decarboxylase

1

2Ornithine
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 .)1978دوم :آرژنین تنها سوبسترای اصلی برای تولید

تحت تاثیر آرژنین جیره غذایی قرار نگرفت .افزایش

اکسید نیتریک در سیستمهای بیولوژیکی است .اکسید

ارتفاع پرز و عمق کریپت با کاهش تجزیه رودهای همراه

نیتریک از آرژنین به وسیله عمل اکسید نیتریک سنتاز

بود (وو همکاران  .)2010همچنین ،یاوو و همکاران

تولید میشود .اکسیدنیتریک یک میانجیگر پاراکرین

( )2011نشان دادند که مکمل خوراکی آرژنین در

محصول

خوکهای  21روزه به مقدار  %1جیره به مدت  7روز،

سیتوتوکسیتی ماکروفاژهای فعال شده پرندگان (که یک

وزن نسبی روده کوچک و ارتفاع پرزهای دوازدهه،

شکل از منوسیتهای خونی است که در بسیاری از بافتها

ژژنوم و ایلیوم را افزایش داد .این در حالی است که

از جمله سلولهای کوپفر در کبد و استئوبالستها در

موراکمی و همکاران ( )2012نتایج کامال متفاوتی گزارش

استخوانها یافت میشود) است (قریشی .)2003

کردند به طوری که آنها با افزایش آرژنین جیره از 1/39

آرژنین اضافی جیره اثر افزایشدهنده ( )P<0/1بر وزن،

تا  1/79درصد آرژنین قابل هضم در دوره آغازین،

وزن نسبی و طول قسمتهای مختلف روده (دوازدهه،

افزایش نسبت پرز دوازدهه به عمق کریپت و کاهش عمق

ژژنوم و ایلیوم) و همچنین نسبت طول کل روده کوچک

کریپت در پاسخ به آرژنین را گزارش کردند .تن و

به وزن بدن در  46روزگی داشت و نتایج برتری جیره

همکاران ( )2010در پژوهش خود پایه ملکولی اثر

غذایی  3را در این شاخصها نشان دادند (جدول  .)3در

آرژنین بر بافت روده را تشریح کردند و نشان دادند

بافتهای دوازدهه ،ژژنوم و ایلیوم اثر افزاینده ()P<0/01

اضافه کردن آرژنین به محیط کشت بافت روده خوک،

آرژنین جیره غذایی بر عمق کریپتها و ارتفاع پرزها

مرگ سلولی القا شده با لیپوپلیساکاریدهای باکتری

مشاهده شد که این افزایش در جیره غذایی چهارم

( )LPS1را کاهش ،تولید پروتئین را افزایش و تجزیه

بیشترین بود .از سوی دیگر ،آرژنین جیره غذایی

پروتئین را در هر دو گروه شاهد و تیمار شده با LPS

ضخامت اپیتلیوم ( )P<0/01و تعداد سلولهای گابلت

کاهش داد .همچنین نشان دادند آرژنین با فعال کردن

( )P<0/01را کاهش داد و این کاهش در جیره غذایی

مسیر سیگنالی ( mTOR2افزایش سطوح فسفریله شده

چهارم بیشترین بود (جدول  .)3آرژنین جیره غذایی اثر

 S6K13 ،mTORو  )4EBP14در سلولهای انتروسیت

کاهشدهنده ( )P<0/01بر نسبت ارتفاع پرز به عمق

روده (مکانیسم درون سلولی تجمع پروتئین

در

کریپت در بافت دوازدهه و ژژنوم داشت و در مقایسه

سلولهای رودهای) افزایش تولید پروتئین را در پی

بین جیرههای غذایی ،در جیره غذایی چهارم کمترین

دارد .از سوی دیگر آرژنین سطوح  TLR45و سطوح

نسبت مشاهده شد (جدول  .)3اثر آرژنین جیره غذایی بر

فسفریله  NFκB6در سلولهای تیمار شده با  LPSرا

نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در بافت ایلیوم معنیدار

کاهش داده و بدین ترتیب آرژنین اثرات محافظتی بر علیه

نبود (( ،)P>0/05جدول  .)3مشابه با نتایج پژوهش

صدمه ایجاد شده توسط  LPSبر انتروسیتها از طریق

حاضر ،وو همکاران ( )2010با مصرف  0/6درصد

مسیر سیگنالی  mTORو  TLR4دارد.

ویژه

عملکردهای

ایمونولوژیکی

و

آرژنین در خوکهای از شیر گرفته شده نشان دادند
مکمل آرژنین غلظت آرژنین پالسمایی ،رشد روده
کوچک ،ارتفاع پرزها در دوازدهه ،ژژنوم و ایلیوم ،عمق
کریپت در ژژنوم و ایلیوم ،تعداد سلولهای گابلت در
موکوس روده (ژژنوم و ایلیوم) و وزن کلی بدن را
افزایش داد ،در حالی که نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت

1

Lipopolysaccharide
Mammalian target of rapamycin
3 Ribosomal protein S6 kinase-1
4 4 E-binding protein-1
5 Toll-like receptor 4
6 Nuclear factor-κB
2
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اثرهاي تغذیهاي ال-آرژنین بر برخی شاخصهاي کیفی گوشت ،بافت روده و سیستم ایمنی جوجههاي گوشتی  46روزه
جدول -3اثر سطوح مختلف آرژنین جیره بر ویژگیهای بافت روده
درصد آرژنین قابل هضم جیرههای غذایی بر اساس کاتالوگ راس
100%

% 153

% 168

% 183

( جیره غذایی )1

( جیره غذایی )2

( جیره غذایی )3

( جیره غذایی )4

وزن دوازدهه (گرم)
وزن نسبی دوازدهه به وزن بدن

10/0±35/05 c

11/0±54/05 b

13/0±86/04 a

9/0±69/05 d

>0/01

0/0±37/002 c

b

0/0±41/002

0/0±47/002

0/0±35/002

>0/01

دوازدهه (سانتی متر)
طول
(درصد)

31/0±44/22 c

34/0±46/24 b

37/0±98/21 a

31/0±92/22 c

>0/01

19/0±13/22

21/0±71/24

24/0±48/21

19/0±70/21

>0/01

وزن نسبی ژژنوم به وزن بدن

0/0±69/01 d

0/0±76/01 b

0/0±83/01 a

0/0±72/01 c

>0/01

ژژنوم (سانتی متر)
طول
(درصد)

73/0±78/40 d

81/0±83/43 b

88/0±12/38 a

75/0±25/39 c

>0/01

13/0±05/06

15/0±25/07

17/0±06/06

13/0±36/06

>0/01

0/0±47/002 d

0/0±54/002 b

0/0±58/002 a

0/0±49/002 c

>0/01

طول ایلیوم (سانتی متر)

75/0±69/27 c

81/0±25/29 b

86/0±42/26 a

76/0±37/26 c

>0/01

وزن روده کوچک (گرم)

42/0±53/21 c

48/0±49/23

55/0±20/41

42/0±75/20

>0/01

وزن نسبی روده کوچک به وزن بدن

1/0±54/01 d

1/0±71/01 b

1/0±89/01 a

1/0±57/01 c

>0/01

180/0±92/75 d

197/0±54/80 b

212/0±52/72 a

183/0±54/73 c

>0/01

6/0±54/03

6/0±96/03

7/0±25/03

6/0±72/03

>0/01

143/0±12/61 d

155/0±75/65 c

158/0±12/58 b

160/0±87/59 a

>0/01

49/0±12/67 a

37/0±25/72 b

37/0±25/64 b

35/0±12/65 b

>0/01

8/0±50/24 a

6/0±12/26 b

5/0±75/23 b

5/0±37/24 b

>0/01

1755/8±88/49b

1806/9±00/11 a

1817/8±00/10 a

1811/8±00/26 a

0/01

نسبت ارتفاع پرز دوازدهه به عمق

12/0±27/07 a

11/0±60/07 b

11/0±49/07 bc

11/0±26/07 c

>0/01

های ژژنوم (میکرومتر)
کریپتکریپت
عمق
دوازدهه

108/1±19/02 d

121/1±00/09

125/0±50/97

129/0±12/99

>0/01

ضخامت اپی تلیوم ژژنوم (میکرومتر)

39/0±62/69 a

34/0±00/74 b

33/0±25/66 b

31/0±75/67 b

>0/01

تعداد سلولهای گابلت ژژنوم

8/0±87/09 a

6/0±87/11

6/0±75/09

5/0±50/09

>0/01

904/2±00/10

>0/01

8/0±08/05 a

7/0±46/06 b

7/0±22/05 c

7/0±00/05 d

>0/01

126/0±06/89 c

131/0±87/96 b

132/0±75/86 ab

135/0±56/87 a

>0/01

ضخامت اپی تلیوم ایلیوم (میکرومتر)

45/0±00/34 a

39/0±00/36 b

37/0±75/32 c

35/0±62/33 d

>0/01

تعداد سلولهای گابلت ایلیوم

7/0±62/29 a

6/0±37/32 b

6/0±00/28 b

5/0±50/29 b

0/01

802/2±00/85

>0/01

5/0±92/05 b

0/07

صفات مورد اندازه

گیری1و2

وزن ژژنوم (گرم)

وزن ایلیوم (گرم)
وزن نسبی ایلیوم به وزن بدن (درصد)

روده کوچک (سانتی متر)
طول
(درصد)

c

d

d

نسبت طول روده کوچک به وزن بدن
کریپتهای دوازدهه (میکرومتر)
عمق
(درصد)
ضخامت اپی تلیوم دوازدهه
سلولهای گابلت دوازدهه
تعداد
(میکرومتر)
ارتفاع پرزهای دوازدهه (میکرومتر)

ارتفاع پرزهای ژژنوم (میکرومتر)

b

نسبت ارتفاع پرز ژژنوم به عمق کریپت
ژژنومکریپتهای ایلیوم (میکرومتر)
عمق

ارتفاع پرزهای ایلیوم (میکرومتر)
نسبت ارتفاع پرز ایلیوم به عمق کریپت

b

872/2±87/16

777/2±87/93
6/0±17/05 a

b

b

b

b

c

b

902/2±25/32

a

786/3±87/14

b

5/0±97/06 b

a

a

a

a

a

b

b
a

a

905/2±75/06

801/2±75/79
6/0±04/05 ab

d

c

c

c

c

a

c
a

a

P-value

ایلیومها شامل میانگین ±خطای استاندارد میانگین میباشند .میانگینهای با حروف مشابه اختالف معنیداری به لحاظ آماری ندارند (.)p<0/05
 1داده
 2دادهها به صورت میانگین  3جوجه کشتار شده در هر گروه آنالیز و گزارش شده است.

سلولهای گابلت وظیفه ترشح میوسین و سایر

به مشاهده آثار محافظتی آرژنین بر انتروسیتهای بافت

ملکولهای زیستفعال را بر عهده دارند تا سد فیزیکی در

روده در پژوهش تن و همکاران ( )2010و اثرات مثبت

سطح موکوس روده ایجاد کنند (وانگ و همکاران ،2007

آرژنین بر ایمنی اپیتلیوم رودهای (تایاده و همکاران

ال و همکاران  .)2007اگر چه در پژوهش حاضر افزایش

 ،)2006به نظر نمیرسد آرژنین اثر تخریبی بر عملکرد

آرژنین با کاهش تعداد سلولهای گابلت همراه بود ،اما با

ایمنی بافت روده داشته باشد و کاهش تعداد سلولهای

توجه به مشاهده آثار مثبت آرژنین بر رشد (ابراهیمی و

گابلت تنها ترشح اضافی موکوس را کاهش داده است و

همکاران  )1392و سیستم ایمنی در جوجهها و با توجه

بنابراین در کاهش هدررفت انرژی نقش داشته است.

†
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همچنین تعداد پایینتر سلولهای گابلت در اپیتلیوم

وزن (ابراهیمی و همکاران  )1392نقش داشتهاند و برآیند

روده کوچک نشاندهنده عدم وجود شرایط تنشزا در

اثرات آرژنین بر شاخصهای وزنی و طولی و همچنین

روده است که نیاز به الیه موکوسی محافظ را کاهش

بافت شناسی ،بیان کننده اثرات مثبت یا منفی آرژنین

داده است (نوید شاد و همکاران .)2010

خواهد بود .همچنین با توجه به افزایش ارتفاع ویلوس و

در پژوهش حاضر کاهش ضخامت اپیتلیوم روده

عمق کریپت به صورت همزمان و با توجه به نتایج تن و

کوچک مشاهده شد .با توجه به نتایج مطالعات پیشین

همکاران (تن و همکاران  ،)2010به نظر نمیرسد کاهش

(ویسک  ،1978بدفورد  )2000کاهش ضخامت اپیتلیوم

ایجاد شده در نسبت ارتفاع ویلوس به عمق کریپت ناشی

روده کوچک موجب آسانکردن فرایند جذب ،افزایش

از افزایش آپوپتوزیس بوده باشد و همچنین نتایج این

جذب مواد غذایی و کاهش انرژی نگهداری مسیر رودهای

پژوهش نیز بیتاثیری این کاهش بر افزایش وزن بدن را

میشود و بدین ترتیب انرژی بیشتری به سمت تولید

نشان داد (ابراهیمی و همکاران  .)1392به نظر میرسد

گوشت میرود.

افزایش در عمق کریپت به دلیل ماندگاری باالتر نیتروژن

در پژوهش حاضر افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت رفته

در اثر افزایش آرژنین ایجاد شده است (تن و همکاران

رفته با افزایش آرژنین مشاهده شد .افزایش ارتفاع پرز با

 .)2010از این رو ،اگرچه افزایش عمق کریپت و کاهش

افزایش سطح جذبی در افزایش جذب مواد مغذی از

نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت ،بیانکننده افزایش تولید

مسیر رودهای نقش دارد (کاسپری  .)1992همچنین

سلولهای کریپتی است ،همیشه به عنوان یک عامل مضر

کریپت به عنوان کارخانه تولید پرز در نظر گرفته

در هضم و جذب نبوده و با افزایش تجزیه سلولی نیز

میشود (یاسون و همکاران  .)1987نسبت ارتفاع پرز به

همراه نخواهد بود .به طور کلی ،در سطح  3جیره غذایی

عمق کریپت به عنوان یک شاخص برای تخمین ظرفیت

آرژنین با توجه به نتایج مثبت آن بر افزایش طول روده

هضمی روده کوچک در نظر گرفته میشود .پالسکه و

باریک ،وزن نسبی روده باریک ،نسبت طول روده باریک

همکاران ( )1997نشان دادند که ارتفاع پرز همبستگی

به وزن بدن ،ارتفاع پرزهای روده باریک و کاهش

مثبتی با افزایش وزن زنده بدن و مصرف خوراک دارد و

ضخامت اپیتلیوم و تعداد سلولهای گابلت و با توجه به

کاهش در نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت به عنوان یک

مشاهده نتایج مثبت این سطح آرژنین بر رشد بدن

عامل مضر در هضم و جذب در نظر گرفته میشود.

(ابراهیمی و همکاران  ،)1392بهترین هضم و جذب را

همچنین کاهش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت با

داشته است .این در حالی است که افزایش بیشتر آرژنین

افزایش سرعت تکثیر سلولهای کریپتی و تعداد

تا سطح  4جیره غذایی آرژنین ،همزمان با کاهش طول،

سلولهای دارای  DNAتجزیه شده (نشاندهنده مرگ

وزن و وزن نسبی قسمتهای مختلف روده کوچک بود،

برنامهریزی شده سلولی) همراه است که هر دو نشان

که برآیند این اثرات موجب کاهش سطح جذبی در روده

دهنده ترنآور باالتر انتروسیتها است (پالسکه و

کوچک شده است و به همین دلیل در این گروه کاهش

همکاران  .)1997برخالف نظر پالسکه و همکاران

وزن مشاهده شد (ابراهیمی و همکاران .)1392

(پالسکه و همکاران  )1997که تنها به بیان همبستگی
ارتفاع پرز با افزایش وزن زنده بدن و مصرف خوراک
اشاره داشتهاند و با توجه به نتایج تن و همکاران (تن و
همکاران  ،)2010پژوهش حاضر نشان داد که مجموعه
عوامل وزنی ،طولی و بافت شناسی ،همگی در افزایش
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تشکر و سپاسگزاری

نتیجهگیری

بدین وسیله از حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی

 درصد168 نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که افزودن

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و صندوق حمایت از

آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه برنامه غذایی راس

پژوهشگران و فناوران کشور که امکان انجام این

 بهبود، بهبود کیفیت گوشت،به جیره جوجههای گوشتی

 صمیمانه تشکر و قدردانی،پژوهش را میسر ساختند

وزن نسبی و طول روده کوچک و بهبود شاخصههای

.میگردد

.ایمنی را ایجاد کرده است
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Abstract
BACKGROUND: Improving in quantity and quality of meat production concomitant with

augmenting in immune system are of great importance for both consumers and producers.
OBJECTIVES: The present study was designed to investigate the effects of dietary L-arginine
supplementation on meat quality, intestine histology and immune system of female Ross 307 broiler
chickens. METHODS: A total of 192 day old chicks were fed with 4 dietary treatments and 4
replicates by employing a completely randomized design. Dietary treatments included 100%, 153%,
168% and 183% of digestible arginine, based on the Ross catalogue recommendation, and were fed
from day 1 to 46 of age. At day 46 of experiment, three chickens per replicate were randomly
selected and euthanized in order to determine meat quality, immune system tissues’ weight and
weight, length and histology of small intestine. RESULTS: The results showed that increasing
arginine content of the diet had a significant increasing effect (P<0.05) on meat redness index,
thymus and spleen relative weight, and skin reaction to phytohemagglutinin P, relative weight and
length of small intestine, and villus height and crypt depth of small intestine. On the other hand,
increasing dietary arginine had a decreasing effect (P<0.05) on shear force and pH of the meat, and
also on villus height/crypt depth ratio, goblet cell number, and epithelium thickness.
CONCLUSIONS: According to the results, consumption of 168% digestible arginine, based on the
Ross catalogue recommendation, can improve meat quality, digestive capacity of small intestine,
and immunity.
Keywords: Arginine, Broiler chick, Histology of small intestine, Immunity, Meat quality

