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چکیده
در این آزمایش از  400عدد تخم بارور مرغ مادر سویه گوشتی رأس  308در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار
( 25تخم در هر تکرار) استفاده شد .تیمارها شامل بدون تزریق ،تزریق  0/1میلیلیتر آب مقطر ،تزریق  0/1میلیلیتر کروسین 20
درصد و تزریق  0/1میلیلیتر کروسین  40درصد بودند (تزریق روز یازدهم انکوباسیون) .درصد جوجههای هچ شده در تیمار
تزریق شده با  40درصد کروسین نسبت به سایر تیمارها و شاهد به لحاظ عددی باالتر بود .فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز
در جوجههای تزریق شده با کروسین اختالف معنیداری با شاهد داشت ( .)P≤0.05به طوریکه بیشترین سطح فعالیت
گلوتاتیون پراکسیداز متعلق به تیمار کروسین  40درصد بود .کروسین در سطوح مصرفی اثر مهارکننده بر سوخت و ساز چربی
نداشت ،اگرچه اثر معنیداری بر سطوح کلسترول ایجاد کرد ،به طوریکه افزایش غلظت کروسین منجر به کاهش کلسترول
نسبت به گروه شاهد شد ( .)P≤0.05ارتفاع پرز ژژنوم در جوجههای تزریق شده با کروسین نسبت به تیمار بدون تزریق و تیمار
تزریق شده با آب مقطر بیشتر بود ( .)P=0.037عرض پرز در جوجههای تزریق شده با کروسین باالتر از تیمارهای شاهد بود
( .)P=0.025تزریق کروسین سبب بهبود درصد هچ ،کاهش سطح کلسترول در خون شده و میزان فعالیت آنزیمهای پاداکسنده
را در خون کاهش داد.
واژههای کلیدی :بافتشناسی ،گلوتاتیون پراکسیداز ،لیپوپروتئین ،مالون دیآلدئید ،وزن جوجه یک روزه.
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مقدمه
افزایش سرعت رشد ناشی از بهبود ژنتیکی ،تغذیه و
مدیریت کارآمد ،منجر به کوتاه شدن طول دوره پرورش

 ،)2010مهارکننده بازجذب نوراپی نفرین ( Hosein

جوجه گوشتی شده است ،در حالیکه طول دوره
جوجهکشی تغییری نکرده است .طی  20سال گذشته
نسبت دوره جنینی به کل دوره از  20الی  25درصد به
 30الی  40درصد افزایش یافته است ( & Sepehri
.)Rezayee., 2018
اخیراً تزریق داخل تخم در پرورش طیور به عنوان راهی
برای بهبود وضعیت فیزیولوژیکی جنین در حال رشد
استفاده میشود ( .)Elnesr, 2019تغذیه جوجه
بالف اصله بعد از هچ ،موجب بهبود عملکرد پرنده در
پایان دوره رشد میگردد ،لذا تغذیه جنین قبل از

 )Zade et al., 2004میباشد و فعالیت ضد توموری
آن در تومورهای انسانی از قبیل سرطان روده بزرگ،
پانکراس و کیسه صفرا ( )Xiao et al., 2018به اثبات
رسیده است .عصاره هیدروالکلی زعفران ،باعث کاهش
کلسترول و تریگلیسرید شد ،ولی بر لیپوپروتئینهائی
با چگالی باال و پایین تأثیری نداشت ( Hoseini
.)Vashan et al., 2018
با توجه به متغیر بودن درصد مواد مؤثره موجود در
زعفرانهای مختلف استفاده از عصاره تام زعفران علمی
به نظر نمی رسد و به منظور جلوگیری از آثار جانبی

تفریخ ،از طریق وارد نمودن مواد مغذی به داخل تخم،
اثر قابل توجهی بر رشد و تکامل پرنده خواهد داشت،
یک عامل کلیدی برای رشد جنین وجود منابع غذایی
مناسب در طول انکوباسیون است ( Bakhshayesh et
.)al., 2018
رشد سریع جنین جوجه گوشتی منجر به تولید
متابولیتهای اکسیژن فعال و رادیکالهای آزاد ناشی از
سوخت و ساز طبیعی پرنده میشود .بافتهای جنین
جوجه گوشتی دارای نسبت باالیی از اسیدهای چرب
غیراشباع هستند ،بنابراین جنین جوجه باید سامانه

سایر اجزاء بهتر است از اجزای خالص شده استفاده شود
(.)Hoshyar et al., 2010
با توجه به ویژگیهای متعددی که برای کروسین
گزارش شده است و از سویی عدم وجود مطالعه در
زمینه تزریق داخل تخممرغ ماده مؤثره کروسین ،در این
تحقیق ،تأثیر کروسین بر الگوی لیپیدی ،وضعیت
پاداکسندگی و ریخت شناسی ژژنوم جنین جوجه
گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

پاداکسندگی قوی داشته باشد .سامانه دفاعی پاداکسنده
و ایمنی نقش مهمی در سالمت جنین بخصوص در
مراحل پایانی دوره انکوباسیون دارند ( El-Senousey,
.)2018
استفاده از مواد مؤثره موجود در گیاهان دارویی برای
بهبود عملکرد و پاسخ سامانه ایمنی استفاده شده است
( .)Bakhshayesh et al .,2018زعفران ( Crocus
 )sativus L.یک گیاه نر عقیم و چند ساله از خانواده
ایریدیاسه ( )Iridaceaeاست که در پاییز گل میدهد.
رنگ زعفران به طور عمده به مقدار و کیفیت کروسین
بستگی دارد که فرم استری گلیکوزیله شده کروستین
است .گلیکوزید پیکروکروسین ( )Picrocrocinمسؤل
ایجاد طعم تلخ زعفران و سافرانال ( )Safranalاسانس
فرار زعفران و سبب بو و عطر آن است ( Hosein Poor
 .)et al., 2016کروستین دارای خاصیت پاداکسنده،
کاهنده سطح کلسترول خون ،اثر مهارکنندگی در

سرطانزایی و تشکیل تومور ( Hoshyar et al.,

مواد و روشها
این آزمایش با استفاده از  400عدد تخم بارور از مرغ
مادر سویه گوشتی رأس × رأس  308انجام شد .نسبت
نر به ماده در گله مرغ مادر یک به نه و سن گله 36
هفته بود .تخممرغها وزنکشی و به چهار گروه آزمایشی
با چهار تکرار و هر تکرار شامل  25عدد تخممرغ با
توزیع وزنی 42/64 ± 0/3گرم تقسیم شدند.
تیمارها شامل کنترل منفی (بدون تزریق ،)NC :کنترل
مثبت با تزریق  0/1میلیلیتر آب مقطر ( ،)PCتزریق
 0/1میلیلیتر کروسین با غلظت  20میلیگرم در
میلیلیتر ،تزریق  0/1میلیلیتر کروسین با غلظت 40
میلیگرم در میلیلیتر .در این تحقیق از کروسین
ساخت شرکت سیگما 98( 1درصد) کشور آلمان استفاده
شد .پس از قرارگیری در ماشین جوجهکشی در روز 11
انکوباسیون به روش کندلینگ نطفهداری تخممرغها
بررسی و در همین روز تزریق در کیسه زرده با استفاده
1. CAS Number:42553-65-1
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از سوزن شماره  21انجام شد ( Bakhshayesh et al.,

 .)2018انتخاب سطوح تزریق بر اساس پیش آزمایش
بوده به نحویکه سطح و غلظت تزریق منجر به تلفات
نشود .قبل از تزریق ،محل تزریق بوسیله اتانول 70
درصد ضدعفونی و پس از تزریق ،منفذ بوجود آمده با
پارافین مهر و موم گردید .کلیه مراحل برای همه
تکرارها و تیمارها یکسان بود .در روز  ،21درصد جوجه-
درآوری و وزن جوجهها تعیین شد .همچنین برای
تعیین تریگلیسرید ،کلسترول HDL ،و LDL
( )Eckfeldt., 2002تعداد شش جوجه از هر تکرار و
تیمار در سن یک روزگی انتخاب شد و نمونههای خون
پس از سانتریفیوژ کردن در سرعت  3000دور به مدت
 15دقیقه جداسازی و برای اندازهگیری شاخصهای
خونی و آنزیمهای پاداکسنده به آزمایشگاه دامپزشکی
ارسال گردید.
به منظور تعیین خصوصیات ریختشناسی از قبیل طول
پرز ،عرض پرز ،طول کریپت و عرض آن ،قطعات ژژنوم
در روز هچ ،از شش پرنده در هر تکرار و تیمار جدا شد و
با محلول کلرید سدیم ( 0/9 )wt.vol-1درصد شسته
شده و بعد از آبکشی ،در بافر فرمالدئید چهار درصد
ثابت شدند .از ژژنوم به دلیل اینکه اهمیت باالیی در
جذب مواد غذایی دارد ،نمونهگیری شد .سپس
نمونههای بافتی توسط دستگاه خودکار فرآوری بافت،
در طی  18ساعت آبگیری ،شفافسازی و پارافیندهی
شد .بعد از خارج کردن نمونههای بافتی ،قالبگیری
بوسیله قالبهای لوکهارت و در پارافین مرک انجام
گرفت و از بلوکهای پارافین منجمد شده حاوی بافت،
توسط دستگاه میکروتوم ( ،)LEICA RM 2145برش -
هایی به ضخامت شش میکرومتر تهیه شد .سپس برش -
های ایجاد شده را روی الم قرار داده و به منظور اینکه
پارافین به الم نچسبد آب و الکل بر آن ریخته و سپس
الم در حمام بن ماری با دمای  49درجة سانتیگراد
(دمای ذوب پارافین) قرار گرفت تا ورقه مربوطه صاف
شود و چین و چروکها از بین برود .برای تهیه چسب
روی الم ،از سفیده تخممرغ و گلیسیرین به میزان
مساوی استفاده شد .سپس چسب را روی الم ریخته و
به این ترتیب باز شدن چین و چروکها آزمون شد ،در
صورتی که چین و چروکها باز نشده بودند ،المها
دوباره در آب قرار میگرفتند .سپس المها به مدت 2-3

 3ساعت در دمای محیط آزمایشگاه گذاشته تا خشک
شود .نمونههای خشک شده در گزیلل یک و دو ،هر
کدام به مدت  10دقیقه قرار گرفتند تا پارافین آنها
جذب شده و مجدداً نمونهها در دمای محیط خشک
شدند .سپس نمونهها در ظروف حاوی الکل مطلق
بترتیب با درصدهای  80 ، 96 ، 99/ 8و  70درصد به
مدت  2-3دقیقه گذاشته تا آبدهی انجام شود و سپس
در آب م قطر شستشو شدند .آماده شدن نمونهها در
رنگآمیزی های مختلف تا این مرحله مشترک است که
تحت عنوان دپارافینه شدن و آبدهی با آب مقطر
اختصاص
رنگآمیزی
سپس
میباشد.
هماتوکسیلینائوزین انجام شد .شاخصهایی شامل
ارتفاع پرز (از نوک پرز تا محل اتصال پرز به کریپت)،
عمق کریپت (از محل اتصال کریپت به پرز تا پایه
کریپت) ،ارتفاع پرز/عمق پرز ،عرض ابتدایی پرز ،عرض
میانی پرز ،عرض انتهایی پرز اندازهگیری شدند
(.)Sepehri et al., 2011
تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده از رویه
 GLMنرمافزار SASدر قالب طرح کامالً تصادفی و
مقایسه میانگینها از طریق آزمون چند دامنهای دانکن
در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.
نتایج و بحث
اثر سطوح مختلف کروسین بر صفات هچ در جدول ،1
بر آنزیمهای پاداکسنده در جدول  ،2بر الگوی لیپیدی
در جدول  3و بر خصوصیات ریختشناسی در جدول 4
نمایش داده شده است.
صفات هچ
اثر سطوح مختلف کروسین تزریق شده بر خاصیت
جوجه درآوری ،وزن تخممرغ و وزن جوجه در جدول 1
نمایش داده شده است .همانطور که از اعداد مندرج در
جدول استنباط میشود ،کروسین اثر معنیداری بر
صفات اندازهگیری شده نداشت .اگرچه درصد جوجههای
هچ شده در تیمار تزریق شده با  40درصد کروسین
( 87/93گرم ) نسبت به سایر تیمارها و شاهد به لحاظ
عددی بیشترین مقدار بود .وزن جوجه یکروزه نیز از
همین روند تبعیت کرد .وزن جوجه هچ شده در تیمار
تزریق شده با  40درصد کروسین نسبت به سایر تیمارها
بیشترین بود ( 46/77گرم) .کاهش درصد جوجهدرآوری
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و وزن جوجه در تیمار تزریق شده با آب مقطر کمترین
مقدار بود که میتواند ناشی از تنش تزریق باشد.
مصرف کروسین منجر به افزایش گرلین شد ،گرلین
نوعی پپتید تنظیمگر است که سبب تحریک ترشح
هورمون رشد و تنظیم مصرف خوراک میشود
( .)Mashmool et al., 2017افزایش وزن جوجه در
روز هچ در تیماری که  0/1میلیگرم کروسین 40
درصد دریافت کرده بود ممکن است مربوط به افزایش
گرلین و متعاقب آن افزایش تعداد سلولهای
سوماتوتروپ ،حجم ترشح هورمون رشد و نیز ساخت
مجدد هورمون رشد در سوماتوتروپها باشد ( Ghale
 .)Kandi, 2013کروسین هم سطح هورمون گرلین

مترشحه از سلولهای گرلینرژیک موجود در دیواره
دستگاه گوارش و هم عمل آن را به عنوان یک
نوروپپتید در سامانه عصبی مرکزی موش صحرایی را
افزایش داد (.)Mashmool et al., 2017
زعفران و ترکیب مهم آن کروسین ،عامل جذب مجدد
آب از حفره سلولی و در نتیجه کاهش وزن جنین در
سطوح باالی مصرفی میباشد .میانگین وزن روز اول
تولد نوزادان در گروه تغذیه شده با  0/5درصد عصاره
زعفران ،نسبت به گروه شاهد بیشتر بود و اختالف
معنیداری داشت ،لذا اثر کروسین وابسته به دوز است
(.)Dashti et al., 2012

جدول  .1اثر تزریق درون تخممرغی سطوح مختلف کروسین بر جوجه درآوری و وزن
جوجههای گوشتی در یک روزگی
Table 1. Effect of in ovo injection of crocin on hatchability and body weight of 1
day hatched broiler chickens
وزن جوجه
جوجه درآوری
تیمارها
)Hatchability (%

)Body weight (g

*81.25

44.35

تزریق  0/1میلیگرم آب مقطر

81.12

44.19

 0/1میلیگرم کروسین  20درصد

86.77

46.23

 0/1میلیگرم کروسین  40درصد

87.93

46.77

SEM

4.023

2.011

Pvalue

0.15

0.16

Treatments

بدون تزریق
Non-injected control
water injected control

20 % crocin injected group

40 % crocin injected group

* در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیداری با هم دارند (.)P≤0.05
*Means in a column without a common superscript are significantly different (P≤0.05).

تزریق داخل تخممرغ ،یکی از بهترین راهکارها جهت
افزایش ظرفیت پاداکسنده در دوران قبل از هچ
میباشد ،اینکار از طریق بهبود شرایط فیزیولوژیکی و

فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در جوجههای تزریق
شده با کروسین در مقایسه با تیمارهای کنترل افزایش
داد ()P≤0.05؛ به طوریکه بیشترین سطح فعالیت

بیوشیمیایی جنین و همچنین افزایش توان مقاومت در
مقابل مواد حاصل از اکسندهها میشود (El-
.)Senousey, 2018

گلوتاتیون پراکسیداز متعلق به تیمار کروسین  40درصد
بود.
مالون دیآلدئید اختالف معنیداری بین تیمارها ایجاد
نکرد و کمترین سطح آن متعلق به جوجههای تزریق
شده با کروسین  40درصد بود .کاهش در سطح MDA
در گروههای دریافتکننده کروسین در مقایسه با گروه
تزریق نشده یا گروهی که با آب مقطر تزریق شد،

اثر سطوح مختلف کروسین بر فعالیت آنزیمهای
پاداکسنده
نتایج حاصل از اثر کروسین بر فعالیت آنزیمهای
پاداکسنده در جدول  2نمایش داده شده است.
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نشانگر کاهش مواد حاصل از اکسندگی لیپید است که
خود به علت کاهش تنش اکسنده میباشد (El-
 .)Senousey et al., 2017در بلدرچینهای تغذیه
شده با جیره پرانرژی ،کروسین غلظت مالوندیآلدئید را
کاهش داد و همچنین زخمهای ایجاد شده بر آئورت در

جیرههای پر انرژی مکمل شده با کروسین بهبود یافت
( .)He et al., 2005تزریق کروسین  40درصد کل
ظرفیت پاداکسنده را نسبت به تیمار کروسین  20درصد
به لحاظ عددی کاهش داد ،ولی اختالف معنیداری
ایجاد نکرد.

جدول .2اثر تزریق درون تخممرغی سطوح مختلف کروسین بر وضعیت پاداکسندگی خون در جوجههای گوشتی
یک روزه
Table 2. Effect of in ovo injection of crocin on blood antioxidant status of 1 day hatched broiler
chickens
کل ظرفیت پاداکسنده
مالون دیآلدئید
گلوتاتیون پراکسیداز
تیمارها
Treatments

بدون تزریق
Non-injected control

Glutathione peroxidase
)(U.ml-1

Malondialdehyde
)(nmol.ml-1

Total antioxidant
)capacity (U.ml-1

*241.1b

2

2b

تزریق  0/1میلیگرم آب مقطر

b

 0/1میلیگرم کروسین  20درصد

a

248.9

 0/1میلیگرم کروسین  40درصد

243.7

water injected control
20 % crocin injected group
40 % crocin injected group
SEM
Pvalue

2.1
1.9

b

2.1

a

3.02

249.3a

1.7

3.5a

6.69
0.05

0832
0.1

0.748
0.031

*در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیداری با هم دارند (.)P≤0.05
*Means in a column without a common superscript are significantly different (P≤0.05).

بافتهای جنین جوجه حاوی درصد باالیی لیپید با
اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع میباشد ،لذا وجود
دفاع پاداکسندگی به منظور ممانعت از آسیب سیستمها
و ارگانهای اصلی بدن ضروری است ( Surai et al.,
 .)2016سامانه دفاع پاداکسندگی نقش مهمی در
سالمت جوجه بهخصوص در مراحل پایانی دوره
انکوباسیون دارد و یکی از بهترین راهکارها جهت
افزایش توان اکسندگی در جنین ،قبل و بعد آن ،تغذیه
داخل جنینی است .همچنین تغذیه داخل جنینی به
عنوان روش جدیدی در ارتباط با مرغهای مادری که در
انتقال مواد مغذی به جنین مشکل داشتند نیز مطرح
است .امروز بحث واکسیناسیون و تغذیه به صورت
تزریق داخل تخم نیز مطرح است ،چون تنها راهی است
که باعث تحویل مواد مغذی به طور مستقیم به جنین با
هزینه کم میشود (.)El-Senousey et al., 2017
افزایش تولید رادیکالهای آزاد و عدم توانایی سلول در
دفاع پاداکسنده ،منجر به تولید انواع رادیکالهای آزاد
شامل آنیون سوپراکسید ،رادیکال هیدروکسیل و
مشتقات غیر رادیکالی از اکسیژن مانند هیدروژن

پراکسید میشود .این رادیکالهای آزاد به شدت ناپایدار
بوده و با مولکولهای زیستی واکنش داده و منجر به
ایجاد و توسعه انواع آسیبهای سلولی از جمله تولید
مواد حاصل از اکسندگی غشاء پالسمایی ،اکسندگی
اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلئیک ،اختالالت تولید
مثلی ،تأثیر منفی بر مراحل اولیه رشد جنین میشود
( .)Khan Mohammadi et al., 2014تولید بیش از
حد رادیکالهای آزاد باعث قطعه قطعه شدن DNA
شده و این تخریب از طریق تغییر در بازهای آلی،
شکستن پیوندهای عرضی بین دو رشتة  DNAو یا
شکستگی در یک رشتة  ،DNAحذف و یا آرایش مجدد
کروموزومی رخ میدهد (.)Razavi et al., 2014
آنزیمهای ضد پاداکسنده نقش مهمی در افزایش توان
بدن در مقابل تولید انواع رادیکالهای حاصل از اکسنده
دارند .تأثیر کروسین در سالمت به اثبات رسیده است
( .)Mohamadpour et al., 2012ترکیبات فنولیک از
قبیل کروسین خصوصیات پاداکسانده داشته و در
گزارشات متعدد ،این ویژگی به اثبات رسیده است.
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کروسین اثر معنیداری بر سطوح کلسترول ایجاد کرد،
به طوریکه افزایش غلظت کروسین منجر به کاهش
کلسترول شد ( ،)P≤0.05کمترین کلسترول در خون
جوجههای تزریق شده با کروسین  40درصد مشاهده
شد (.)110/02 mg/dl
کروسین از فعالیت لیپاز پانکراس در روده ممانعت
میکند و غلظت تریگلیسرید ،کلسترول،
لیپوپروتئینهایی با دانسیته پایین (،)LDL
لیپوپروتئینهایی با دانسیته خیلی پایین ( )VLDLرا در
موشهای تغذیه شده با  25تا  100میلیگرم در
کیلوگرم کاهش میدهد ،لذا مصرف کروسین به عنوان
یک داروی کاهشدهنده چربی خون مؤثر خواهد بود
( )Mohammadpour et al., 2012که با نتایج حاصل
از این تحقیق همخوانی دارد.

کروسین از طریق مهار تنش پاداکسنده منجر به کاهش
اکسندگی لیپیدها میشود (.)Yaribeygi et al., 2017
در بلدرچین های تغذیه شده با جیره پرانرژی ،کروسین
غلظت مالوندیآلدئید را کاهش داد ( He et al.,
 )2005که با نتایج حاصل از این آزمایش مطابقت دارد.
اثر سطوح مختلف کروسین بر لیپیدهای خون
یافته های این آزمایش نشان داد غلظت تری گلیسرید،
 LDLو  HDLدر بین تیمارهای تزریق شده با کروسین
و تیمارهای کنترل مثبت و منفی تغییری نشان نداد و
کروسین در سطوح مصرفی اثر مهارکننده بر متابولیسم
چربی نداشت و متعاقب آن سطوح  HDL ،LDLو تری
گلیسرید در تیمارهای مختلف تغییر معنیداری نداشت.

جدول .3اثر تزریق درون تخممرغی سطوح مختلف کروسین بر غلظت لیپیدهای خون در جوجههای گوشتی یک روزه
Table 3. Effect of in ovo injection of crocin on lipid profile of 1 day hatched broiler chickens
کلسترول
تریگلیسرید
الدیال
اچدیال
تیمارها
Treatments

بدون تزریق
Non-injected control

تزریق  0/1میلیگرم آب
مقطر

)HDL (mg.dl-1

)LDL (mg.dl-1

Triglycerides
)(mg.dl-1

Cholesterol
)(mg.dl-1

*94.13

41.28

112.5

148.37a

95.17

41.76

111.26

ab

143.94

water injected control

 0/1میلیگرم کروسین 20
درصد

97.63

39.11

110.32

142.14ab

20 % crocin injected
group

 0/1میلیگرم کروسین 40
درصد

98.24

40 % crocin injected
group
SEM
Pvalue

3.24
0.48

37.38
2.69
0.53

109.72
3.86
0.61

140.02b
3.431
0.05

*در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیداری با هم دارند (.)P≤0.05
*Means in a column without a common superscript are significantly different (P≤0.05).

در آزمایشی سطح کروسین  40درصد باعث کاهش
غلظت کلسترول و تریگلیسرید در بلدرچین شد ( He
 )et al., 2005که با نتایج حاصل از این آزمایش
مطابقت دارد و این کاهش وابسته به مقدار تزریق
کروسین است.
کروسین دفع چربی و کلسترول را در موش افزایش داد،
اما اثری بر حذف اسیدهای صفراوی نداشت .کروسین
بطور مستقیم نمیتواند جذب کلسترول از ژژنوم موش

را متوقف سازد ،کروسین به صورت انتخابی بر فعالیت
لیپاز پانکراس به عنوان یک ممانعت کننده رقابتی مؤثر
است و وجود لیپید باالی کیسه زرده ممانعت از فعالیت
کروسین در جهت کاهش فعالیت آنزیم لیپاز مینماید.
رقابت کروسین با لیپید کیسه زرده وابسته به دوز بوده
و با افزایش کروسین اثرات کاهش دهنده لیپید داشته و
این اثر را از طریق ممانعت از فعالیت لیپاز پانکراس
انجام میدهد (.)Sheng, 2006

سپهری مقدم :اثر تزریق درون تخممرغی کروسین بر جوجه درآوری ،لیپیدهای پالسما ،وضعیت 339...
اثر سطوح مختلف کروسین بر خصوصیات
ریختشناسی
نتایج حاصل از اثر کروسین بر خصوصیات ریختشناسی
ژژنوم در جدول  4نمایش داده شده است .همانطور که
مشخص شده است ،طول پرز ژژنوم در جوجههایی که
کروسین  40درصد دریافت کردند نسبت به جوجههایی
که کروسین  20درصد دریافت کرده بودند بیشتر بود
ولی اختالف معنی داری نداشت .طول پرز در جوجههای
تزریق شده با کروسین نسبت به تیمار بدون تزریق و

تیمار تزریق شده با آب مقطر بیشتر بود (.)P=0.037
عرض پرز در جوجههای تزریق شده با کروسین اختالف
معنیداری با تیمارهای شاهد داشت ( .)P=0.025در
تیمارهای مختلف عرض کریپت تفاوت معنیداری ایجاد
نکرد .بیشترین مقدار عددی طول کریپت متعلق به
تیمارهایی بود که با کروسین تزریق شده بودند و
اختالف معنیداری در طول کریپت بین این تیمارها با
تیمار تزریق شده با آب مقطر و تیمار بدون تزریق
مشاهده شد (.)P=0.041

جدول  .4اثر تزریق درون تخممرغی سطوح مختلف کروسین بر خصوصیات ریختشناسی ژژنوم در جوجههای
گوشتی یک روزه
Table 4. Effect of in ovo injection of crocin on the jejunum histology of 1 day hatched broiler
chickens
عرض کریپت
طول کریپت
عرض پرز
طول پرز
تیمارها
Treatments

بدون تزریق

Villus length
)(µm
*307.6b

Villus width
)(µm
54b

)Crypt length (µm
b

42.9

)Crypt width (µm
27.2

Non-injected control

تزریق  0/1میلیگرم آب مقطر

310.9b

53.8b

41.6b

27

 0/1میلیگرم کروسین  20درصد

331.8a

61.5a

46.3a

28.3

 0/1میلیگرم کروسین  40درصد

334.2a

63.2a

51.7a

29.9

9.4
0.037

2.91
0.025

0.9
0.041

0.94
0.143

water injected contro
20 % crocin injected group
40 % crocin injected group
SEM
Pvalue

*در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیداری با هم دارند (.)P≤0.05
*Means in a column without a common superscript are significantly different (P≤0.05).

پراکسید ناشی از متابولیسم چربی کیسه زرده ،بر
سلولهای اپیتلیال روده اثر میگذارد .عدم وجود
پاداکسنده سبب تخریب اپیتلیوم روده شده و بر وزن
نهایی جوجه تأثیر میگذارد ( Leon & Helwing,
 .)2010عواملی نظیر ،وضعیت پاداکسنده جنین ،دما،
رطوبت ،دیاکسیدکربن ،بیماری و زمان هچ بر وضعیت
پاداکسندگی جنین اثر میگذارد .تزریق کروسین به
عنوان یک ماده پاداکسنده باعث بهبود اثرات ناشی از
مواد ناشی از اکسندگی چربی میشود و ارتفاع پرز،

عرض پرز و عمق کریپت با تزریق کروسین در جوجهها
افزایش یافت.
نتیجهگیری
مطابق با نتایج حاصل از این تحقیق ،کروسین تزریقی
به جنین جوجه گوشتی بر وزن جوجه هچ شده ،فعالیت
آنزیمهای پاداکسنده ،غلظت کلسترول خون و ویژگی
ریختشناسی ژژنوم اثرگذار است و این تأثیر وابسته به
دوز مصرفی بوده بهطوریکه مصرف کروسین  40درصد
بهترین نتیجه را ایجاد کرد.
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Abstract
In this study, 400 fertile eggs of Ross 308 were used based on a completely randomized design with
four treatments and four replicates (25 eggs in each replicate). Treatments were non-injected
(control group), injected with 0.1 ml deionized water, injected with 0.1 ml crocin %20 and injected
with 0.1 ml crocin %40 (in 11 days incubation). In ovo injection of crocin %40 increased
hatchability percent and body weight of hatched chicks. There was significant difference between
plasma glutathione peroxidase enzyme in broilers injected by crocin and control group, and total
antioxidant capacity significantly improved at 1 day old. There was no effect of crocin on lipid
metabolism, however cholesterol significantly decreased (P≤0.05). In ovo injection of crocin
increased villi height and width and decreased crypt dept in jejunum (P=0.037). The results
showed crocin is effective in improving hatchability, cholestrol, oxidative enzymes and histological
of jejunum.

Keywords: Glutathione peroxidase, Histology, Lipoprotein, Malodialdehyde, Weight of one old
broiler.

