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                                                                                                                 چکیده

 

 یهابوده و باعث بهبود عملکرد جوجه ریمهارکننده آروماتاز امکان پذ باتیماده توسط ترک تیبا جنس هایتخم مرغ نیجن تیدر جنس رییتغ جادیا :زمینۀ مطالعه

 .شودیم یگوشت

فدرازول  دیدروکلریگزنه و ه اهیعصاره برگ گ ،یاشامل عصاره قارچ تکمه یآروماتاز هایاز مهار کننده گرمیلیم 1/0 یمرغداخل تخم قیاثر تزر در مطالعه حاضر :هدف

 قرار گرفت. یمورد بررس یگوشت یهاجوجه تیجنس رییبر تغ

 قیمورد تزر ونیروز پنجم انکوباس یشده و در ابتدا میبه چهار گروه تقس 308راس  هیسو گوشتی مادراز مرغ  یدیدار تولمرغ نطفهعدد تخم 336تعداد  :کارروش

 ماریت 4با  یکامل تصادف رحط کیهچ شده در قالب  یهاآب مقطر در نظر گرفته شد. جوجه قیبه عنوان گروه شاهد با تزر زیگروه ن کیقرار گرفتند.  یمرغداخل تخم

 .افتندیروز پرورش  42تکرار به مدت  6و 

(. >05/0P)شد  تیجنس رییدرصد تغ 5/37و  67/66، 100 جادیباعث ا بیو گزنه به ترت یافدرازول، عصاره قارچ تکمه دیدروکلریه یدارو گرمیلیم 1/0 قیتزر :نتایج

 یوزن روزانه باالتر شیو افزا نهروزا یخوراک مصرف ،یافدرازول و عصاره قارچ تکمه دیدروکلریه یمرغداخل تخم قیتزر ماریحاصل از ت یهادر کل دوره پرورش جوجه

، (>05/0P)سرم شد  VLDLو کلسترول  دیسریگلیتر زانیفدرازول باعث کاهش م دیدروکلریه یدارو(. >05/0P) گزنه داشتند اهینسبت به گروه شاهد و عصاره گ

و درصد  دیسف یهاتعداد گلبول(. <05/0P) مختلف وجود نداشت یمارهایت نیب یداریاختالف معن LDLو کلسترول  HDLدر مورد کلسترول، کلسترول  یول

 هایتعداد رشته نیانگیم داریمعن شیباعث افزا یاعصاره قارچ تکمه یمرغداخل تخم قیتزر(. <05/0P) قرار نگرفت یشیآزما یمارهایت ریخون تحت تأث تیهماتوکر

 (.>05/0P) شد مارهایت رینسبت به سا یعضالن یهاقطر رشته نیانگیو م یعضالن

 یشمصرف خوراک و افزا یشو افزا یجنس یبر برگشتگ یاعصاره قارچ تکمه یمرغدرون تخم یقکننده اثر مثبت تزر ییدمطالعه تأ ینا هاییافته :نهایی گیرینتیجه

 بود. یگوشت یهاوزن در کل دوره پرورش جوجه

 فدرازول یدروکلریدگزنه، ه یاهعصاره گ ی،اعصاره قارچ تکمه یت،جنس ییرتغ ی،آروماتاز یهامهارکننده :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یگروه علوم دام، دشادیبهمن نو: مسئول سندهینو
 bnavidshad@uma.ac.ir : یکیپست الکترون

 

 مقدمه

ای تواند ایدههای جنسی طیور میمسلماً ایجاد تغییر در نسبت

های مادر تخم گذار جالب توجه باشد به طوری که بتوان از گله

های های ماده تولید کرد و یا بخش اعظم جوجهتنها جوجه

های مرغ مادر گوشتی از جنس نر گوشتی تولید شده در گله

های ماده ا جوجهی گوشتی نر در مقایسه بهاباشند. جوجه

 (. 10سرعت رشد باالتر و ضریب تبدیل بهتری دارند )
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تمایز جنسیت یک فرآیند منظم و متوالی است که در 

موجودات عالی به وسیله ژنوتیپ تخم بارور یا زایگوت تعیین 

شود. طی این فرآیند گناد نامتمایز به بیضه یا تخمدان تبدیل می

آید. برخالف ود میشده و جنس نر یا ماده کامل به وج

پستانداران، پرندگان جنس ماده از لحاظ ژنتیکی ناجورگامت 

( و جنس نر جورگامت )کروموزم جنسی zw)کروموزوم جنسی 

zz(. کروموزوم 18باشند )( میw در نتیجه  سنتز آروماتاز و

(. تفاوت جنسیت در 25،26کند )تولید استروژن را کنترل می

روزگی  5/6در گناد سمت چپ در  نتیجه بیان آنزیم آروماتاز

(. در 25،34دوره جنینی و تولید استروژن از تستوسترون است )

ها و تمایز شوند. تکامل بیضهنرها هر دو گناد به بیضه تبدیل می

های هورمونی از طریق هورمون جنسیت بیشتر وابسته به تنظیم

(. 26ها است )موالرین و آندروژن ترشح شده از بیضهآنتی

های سرتولی ترشح شده و با تحلیل مجرای موالرین از سلولتیآن

آورد مولر از تکامل دستگاه تولید مثل ماده ممانعت به عمل می

های استروئیدی به وسیله مهار آنزیم (. سطح هورمون30)

شود. این آنزیم آخرین مرحله مسیر بیوسنتز آروماتاز تنظیم می

روژن را به استروژن تبدیل استروئیدهای جنسی را کاتالیز و آند

 (.28کند )می

 استروژن هورمون سنتز از آروماتاز هایتجویز بازدارنده

ماده(  جنسی ثانویه صفات و تخمدانی ساختار )هورمون مسئول

تولید  و باعث کرده جلوگیری های با ژنوتیپ مادهدر پرنده

 آروماتازآنتی ( و تزریق27شوند )ماده می با ژنوتیپ هایخروس

 مرغ،تخم به انکوباسیون پنجم روز فدرازول در غیراستروئیدی

 هیدروکلراید فدرازول از (.21شود )جنسی می برگشتگی باعث

شود گناد در حال باعث می آروماتاز آنزیم بازدارندگی طریق

(. 1،31بیضه تمایز یابد ) به تکامل در جنین با ژنوتیپ ماده

مورد تزریق درون تخم مرغی بیشتر آزمایشات انجام گرفته در 

هیدروکلراید فدرازول تأیید کننده اثر تقریباً صد درصدی آن بر 

اند های ماده با فنوتیپ نر بودهبرگشتگی جنسی و تولید جوجه

دارویی است که بیشتر  (. با این وجود هیدروکلراید فدرازول19)

در درمان سرطان پستان در انسان کاربرد داشته و هزینه باال 

گردد و بیشتر در انع کاربرد وسیع آن در صنعت طیور میم

آزمایشات از آن به عنوان یک تیمار استاندارد برای مقایسه اثرات 

 شود.  آروماتازی سایر ترکیبات استفاده میآنتی

آروماتازهای طبیعی آروماتازهای غیرسنتزی، آنتیآنتی

ها، باشند که به صورت ساختارهای بیوشیمیایی در قارچمی

ها و سایر گیاهان وجود دارند. فالونوئیدها از ها و میوهسبزی

آروماتازی هستند که به جمله ترکیبات طبیعی با خاصیت آنتی

(. در بخش هوایی 14،29ها را در گیاهان یافت )توان آنوفور می

( که 6گیاه گزنه چندین فالونول گلیکوزید شناسایی شده است )

باشند. اسیدهای چرب تازی میآرومادارای خاصیت آنتی

غیراشباع با بیش از یک پیوند دوگانه مانند اسید لینولئیک و 

اسید لینولئیک کانژوگه مهار کنندگان اصلی آروماتاز در 

 (.7باشند )ای سفید میهای دکمهقارچ

های گیاهی آروماتازی در بعضی از عصارهوجود اثرات آنتی

 Urticaا نام علمی گزارش شده است. برای مثال گزنه ب

dioica L  از خانوادهUrticaceae  با داشتن بازدارنده

قادر  انوئیک اسیداکتادکادیآروماتازی مانند اسید ارسولیک و 

 Agricusای )(. قارچ تکمه13به مهار آنزیم آروماتاز است )

bitorquis متعلق به تیره )Agaricaceae  نیز حاوی

( CLAینولئیک کانژوگه )( و اسید لC18:2اسیدلینولئیک )

 (.7است که دارای فعالیت آنتی آروماتازی هستند )

متعدد در مورد اثرات  مطالعاترغم  با این وجود، علی

 مطالعات(، 6،7،13ای )آروماتازی گیاه گزنه و قارچ دکمهآنتی

مرغی این ترکیبات بر چندانی در مورد اثر تزریق درون تخم

های گوشتی یافت در جوجه برگشتگی جنسی جنس ماده به نر

حاضر با هدف بررسی اثر تزریق درون  مطالعه. شودینم

ای بر تغییر جنسیت مرغی عصاره گزنه و قارچ تکمهتخم

های گوشتی ماده، عملکرد و تغییرات ظاهری تارهای جوجه

 های حاصل انجام گرفت.های خونی جوجهپارامترعضالنی و 

 مواد و روش کار

مرغی، های گیاهی، تزریق درون تخممراحل تهیه عصاره

های گوشتی در گروه علوم دامی کشی و پرورش جوجهجوجه

دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. مراحل بافت شناسی در 

آزمایشگاه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 

یشگاه انجام شد و تعیین پارامترهای لیپوپروتئینی سرم در آزما

 تشخیص پزشکی فارابی واقع در شهر اردبیل انجام گرفت. 

تهیه عصاره گزنه از روش برای های گیاهی: تهیه عصاره

کیلوگرم قارچ  10گرم گیاه خشک گزنه و  400 خیساندن

(. مراحل کار مشتمل بود بر آسیاب 2ای تازه استفاده شد )تکمه

درصد  50 کیلیاتمتر، خیساندن با الکل کردن به قطر یک میلی

ساعت و چند مرحله صاف کردن محلول حاصله  72به مدت 
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توسط کاغذ صافی و در نهایت تغلیظ با استفاده از دستگاه تبخیر 

(. برای افزایش دقت 2گراد )درجه سانتی 60در خال در دمای

کار این عمل در پنج تکرار انجام شد. سپس میانگین میزان ماده 

ای به ر از عصاره گزنه و قارچ تکمهلیتخشک موجود در هر میلی

 گرم محاسبه شد. 763/0و  706/0ترتیب  

های مورد استفاده برای تعیین بهترین غلظت تزریق عصاره

آزمون انجام گرفت و غلظت مناسب تزریق  یک عملیات پیش

 روزگی دوره 5/6تعیین شد. تمایز گنادها در جنین مرغ حدود 

آروماتاز باید تیترکیبات آن دهد و زمان تزریقجنینی رخ می

 مؤثرمبنی بر ی مطالعات(. 21،25،34قبل از این زمان باشد )

مرغ آروماتاز از محل کیسه هوای تخمبودن تزریق ترکیبات آنتی

عدد  15(. برای هر یک از تیمارها تعداد 16در دست است )

مرغی مرغ تخصیص داده شد. قبل از عمل تزریق درون تخمتخم

وسته تخم مرغ توسط الکل اتانول ضد عفونی گردید بخش پهن پ

متر در آن ایجاد شد. تزریق میلی 1/0ی بیتقرو سوراخی به قطر 

( در روز پنجم 21لیتری انسولین )توسط سرنگ یک میلی

مرغ در داخل کیسه هوایی کشی و از انتهای پهن تخمجوجه

ک ها بر اساس مقدار ماده خشانجام گرفت. رقیق کردن عصاره

 لیتر انجام شد.میلی 1/0مورد نظر در 

، نشان دهنده اثر منفی 1جدول نتایج پیش آزمون در 

های گیاهی بر عصاره میکروگرم 500تزریق سطوح بیش از 

ها بود. با توجه به هدف اصلی مرغدرآوری تخممیزان جوجه

مرغی عصاره گزنه و تحقیق که تعیین اثر تزریق داخل تخم

های گوشتی بود، به منظور عصاره قارچ در تغییر جنسیت جوجه

درصد  کم،دستیابی به بهترین نتیجه و با توجه به اختالف 

میکروگرم ماده خشک  500و  250درآوری بین سطوح جوجه

لول تزریقی، برای آزمایش اصلی از مقدار لیتر محمیلی 1/0در 

 لیتر استفاده شد.میلی 1/0میکروگرم ماده خشک در  500

دار مرغ مرغ نطفهعدد تخم 336در آزمایش اصلی، تعداد 

از مزرعه مرغ مادر آرتا جوجه  308مادر گوشتی سویه راس 

ها به چهار گروه تقسیم شد و پس مرغاردبیل تهیه گردید. تخم

ها در هر گروه، در مرغگیری وزن تخمگذاری و اندازههاز شمار

کشی قرار داده شدند. در ابتدای روز پنجم دستگاه جوجه

انکوباسیون )قبل از تمایز گنادها( عملیات تزریق انجام شد. 

تزریق داروی  -1تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 

ی پی پ 100به مقدار  (Sigma, USA)هیدروکلراید فدرازول 

لوله حاوی  لیتر )که با اضافه کردن آب مقطر بهمیلی 1/0در  ام

تزریق عصاره قارچ  -2آمد(.  به دست گرم  فدرازولمیلی 10

تزریق  -3لیتر. میلی 1/0میکروگرم ماده خشک در  500حاوی  

 1/0میکروگرم ماده خشک در  500عصاره گزنه حاوی 

به عنوان گروه  لیتر آب مقطرمیلی 1/0تزریق  -4لیتر. میلی

 شاهد.

مرغی، ابتدا محل تزریق )انتهای برای انجام تزریق درون تخم

ضدعفونی شد، سپس با  کیلیاتمرغ( به وسیله الکل پهن تخم

پزشکی استیل اسکیلر داسی، در پوسته استفاده از ابزار دندان

مرغ منفذ کوچکی ایجاد و با استفاده از سرنگ انسولین مواد تخم

مرغ مقادیر مورد نظر تزریق و بالفاصله منفذ پوسته تخمتزریقی در 

ها سریعًا مرغ(. پس از عملیات تزریق تخم21با پارافین مسدود شد )

کشی برگردانده شدند. دما، رطوبت و چرخش به دستگاه جوجه

روز اول  18کشی در دوره ستر )ها در دستگاه جوجهمرغتخم

انکوباسیون( بر اساس کاتالوگ روز آخر  3انکوباسیون( و دوره هچر )

گراد، درجه سانتی 8/37کشی )دوره ستری: دما =دستگاه جوجه

درجه. دوره هچر:  90درصد، چرخش در هر ساعت  60رطوبت = 

درصد، بدون چرخش(  65گراد، رطوبت =درجه سانتی 2/37دما =

 تنظیم شد.

 

 
 مرغی سطوح مختلف عصاره قارچ و گزنه.دار با تزریق درون تخمهای نطفهمرغدرصد هچ تخم .1جدول

 میلی لیتر 1/0میکروگرم ماده خشک موجود در   نوع عصاره

  100 250 500 750 1000 

 73 67 80 86 80  ایقارچ تکمه

 28 50 73 80 80  گزنه

      80 لیتر آب مقطرمیلی 1/0

      86 بدون تزریق
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 .هاهای غذایی آزمایشی و ترکیب شیمیایی آنمواد خوراکی جیره. 2جدول 

 

 اجزای جیره

 مقادیر )درصد(

 روزگی( 42تا  25پایانی ) روزگی( 24تا  11رشد ) روزگی( 10تا  0آغازین )

 11/54 86/50 33/48 ذرت

 31/35 34/39 52/42 کنجاله سویا

 64/6 71/5 67/4 روغن

 65/1 72/1 87/1 دی کلسیم فسفات

 93/0 1 1/1 کربنات کلسیم

 25/0 25/0 25/0 1مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 2مکمل ویتامینی

 3/0 31/0 37/0 متیونین

 15/0 15/0 23/0 لیزین

 36/0 36/0 36/0 نمک

 05/0 05/0 05/0 درصد12سالینومایسن 

    آنالیز شیمیایی

 3200 3100 3000 انرژی قابل متابولیسمی )کیلوکالری در کیلوگرم(

 20 5/21 23 پروتئین خام )درصد(

 85/0 9/0 98/0 کلسیم )درصد(

 43/0 45/0 49/0 فسفر قابل دسترس )درصد(

 16/0 16/0 16/0 سدیم )درصد(

 2/1 3/1 44/1 لیزین )درصد(

 61/0 6/0 71/0 متیونین )درصد(

 94/0 99/0 08/1 متیونین + سیستین )درصد(

 3K :4گرم، ویتامین میلی E :72، ویتامین واحد بین المللی 3D :4000واحد بین المللی، ویتامین  A :18000ویتامین 1شود: گرم جیره مقادیر زیر تأمین میدر هر کیلو

گرم، ویتامین میلی 6B :88/5گرم، ویتامین میلی 4/59گرم، نیاسین: میلی 6/19گرم، پانتوتنات کلسیم: میلی 12B :03/0گرم، ویتامین میلی 1B :55/3گرم، ویتامین میلی

9B :2 2 گرم.1گرم،  کولین کلراید: میلیMn 4/198 گرم، میلیZn :4/169 گرم، میلیFe :100 گرم ، میلیCu :20 گرم، میلیI :985/1 گرم و میلیSe :4/0 گرم.میلی 

 
 درصد برگشتگی جنسی ماده به نر نسبت به شاهد. .3جدول

 c00/0 شاهد

 ab67/66 ایعصاره قارچ تکمه

 bc50/37 عصاره گزنه

 a00/100 هیدرو کلراید فدرازول

SEM 6/17 

P value 010/0 
c,b,a 05/0داری هستند )اختالف معنیهای با حروف التین متفاوت دارای در هر ستون میانگین≥P.( SEMها.: خطای استاندارد میانگین

 

 

 

های هچ ، جوجه21پس از اتمام انکوباسیون در پایان روز 

شده هر گروه وزن شده و پس از تعیین جنسیت از روی میزان 

گذاری پرها با متهای با ژنوتیپ ماده به وسیله عالرشد پرها، پرنده

های یک روزه رنگ مشخص گردیدند. از لحاظ فنوتیپی، جوجه

رهای اولیه کوتاه در ناحیه با ژنوتیپ نر، دارای پ 308سویه راس 

های مربوط به هر بال نسبت به ژنوتیپ ماده هستند. تمام پرنده

گروه آزمایشی )هر دو جنس( به سالن پرورش انتقال یافتند. 

کشی در بندی انجام شده در دستگاه جوجهها بر اساس گروهجوجه

های حاصل تیمار )شامل جوجه 4قالب یک طرح کامل تصادفی با 

های تزریق شده با عصاره قارچ، عصاره گزنه، فدرازول و مرغماز تخ

ها ها توزیع شدند. به دلیل تفاوتتکرار در قفس 6گروه شاهد( و 

های هر قفس لزوماً برابر نبود و در هر در درصد هچ، تعداد جوجه

 قطعه جوجه قرار داده شد. 12تا  10قفس بین 
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 و عصاره گزنه.  مرغی عصاره قارچهای گوشتی در پاسخ به تزریق داخل تخمهای عملکردی جوجهشاخص .4جدول 

 SEM P value فدرازول عصاره گزنه عصاره قارچ شاهد  

  خوراک مصرفی )روز/پرنده/گرم(

 654/0 816/0 07/28 72/28 77/28 49/27  دوره آغازین

 086/0 892/1 19/82 34/77 64/79 18/75  دوره رشد

 b55/152 a69/170 b05/156 a12/172 682/4 014/0  دوره پایانی

 b98/96 a75/105 b45/99 a00/107 107/2 008/0  کل دوره

 افزایش وزن روزانه )روز/پرنده/گرم(

 384/0 678/0 69/19 22/19 46/20 83/18  دوره آغازین

 c92/47 ab62/52 bc89/48 a13/54 464/0 020/0  دوره رشد

 c37/81 ab98/90 bc01/84 a65/94 510/2 004/0  دوره پایانی

 b33/55 a02/61 b80/56 a88/62 236/1 001/0  کل دوره

       ضریب تبدیل غذایی

 058/0 023/0 42/1 49/1 41/1 47/1  دوره آغازین

 143/0 024/0 52/1 58/1 52/1 57/1  دوره رشد

 380/0 026/0 82/1 86/1 88/1 87/1  دوره پایانی

 287/0 019/0 70/1 75/1 74/1 75/1  کل دوره
c,b,a 05/0داری هستند )های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنیدر هر ردیف میانگین≥P.( SEMها.: خطای استاندارد میانگین 

 

 
 های گوشتی.های خونی جوجهو عصاره گزنه بر فراسنجه  مرغی عصاره قارچاثر تزریق داخل تخم .5جدول 

 SEM P value فدرازول عصاره گزنه عصاره قارچ شاهد 
 697/0 619/5 37/135 00/141 12/141 50/133 لیتر(گرم در دسیکلسترول )میلی

 a88/93 a25/88 a00/89 b57/58 860/8 041/0 لیتر(گرم در دسیگلیسرید )میلیتری

HDL   782/0 799/4 37/101 50/99 00/100 75/99 لیتر(گرم در دسی)میلی 

LDL   725/0 972/1 12/22 75/24 87/24 25/23 لیتر(گرم در دسی)میلی 

VLDL   لیتر(گرم در دسی)میلی a77/18 a65/17 a80/17 b71/11 772/1 041/0 
c,b,a 05/0داری هستند )متفاوت دارای اختالف معنیهای با حروف التین در هر ردیف میانگین≥P.( SEMها.: خطای استاندارد میانگین  

 

 

 های گوشتی.های سفید و هماتوکریت خون جوجهمرغی عصاره قارچ و عصاره گزنه بر درصد  گلبولاثر تزریق داخل تخم .6جدول 

 SEM P value فدرازول عصاره گزنه عصاره قارچ شاهد 
 269/0 095/3 17/27 62/31 86/24 14/24 هتروفیل 

 317/0 315/3 33/69 37/65 43/79 14/73 لمفوسیت 

 784/0 5917/0 50/3 00/3 714/2 714/2 منوسیت 

 194/0 251/1 24/29 20/32 44/33 97/31 هماتوکریت 

SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
 

 

 های گوشتی.های عضالنی جوجهو عصاره گزنه بر تراکم و قطر رشته  مرغی عصاره قارچاثر تزریق داخل تخم .7جدول 

 SEM P value فدرازول عصاره گزنه عصاره قارچ شاهد 

 های   عضالنیمیانگین تعداد رشته

 میکرومتر(100ای با قطر )دایره
b10/16 a99/19 b23/16 b09/16 457/0 0001/0 

 c69/8 a24/12 b21/10 c60/8 338/0 0001/0 های عضالنی )میکرومتر(میانگین قطر رشته
c,b,a 05/0داری هستند )های با حروف التین متفاوت دارای اختالف معنیدر هر ردیف میانگین≥P.( SEMها.: خطای استاندارد میانگین 
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( که 2جدول های یکسان )روز با جیره 42ها به مدت تمام گروه

روزگی( و  24تا  11روزگی(، رشد ) 10برای سه دوره آغازین )یک تا 

گوشتی روزگی( و با توجه به احتیاجات غذایی جوجه 42تا  25پایانی )

نویسی افزار جیرهبر اساس کاتالوگ و با استفاده از نرم 308سویه راس 

WUFFDA ( تغذیه شدند.1جدول تنظیم شده بودند ،) 

گیری وزن زنده، میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل اندازه

ساعت  6های آغازین، رشد و پایانی، پس از غذایی در پایان دوره

ساعت زمان مورد نیاز برای ثبت  2گرسنگی و با فرض حداقل 

ساعت گرسنگی  8ها انجام گرفت که به این ترتیب حداقل داده

نیاز توصیه شده برای تخلیه مجرای گوارش اعمال گردید مورد 

پس  و(. در انتهای دوره پایانی، همزمان با ثبت صفات تولیدی 31)

ه بپرنده که  2از اعمال گرسنگی، عملیات خونگیری از ورید بال 

گذاری شده انتخاب های ماده عالمتطور تصادفی از میان پرنده

لیتر از هر نمونه خون در میلی(. مقدار یک 31شدند انجام گرفت )

ریخته شد و بالفاصله به یخچال   EDTAلوله آزمایش حاوی

 (.11ها قرار گیرد )انتقال یافت تا مورد شمارش تفریقی لکوسیت

های آزمایش بدون ماده ضد لیتر خون نیز به لولهمیلی 5/1مقدار 

ا ت انعقادی انتقال داده شده و در دمای معمولی اتاق قرار گرفت

دور در دقیقه به مدت  3000ها با سرعت منعقد شود. سپس نمونه

های ها جدا شد. فراسنجهدقیقه سانتریفیوژ شدند و سرم نمونه 10

گلیسرید، کلسترول، کلسترول بیوشیمیایی خون شامل تری

HDL کلسترول ،LDL  و کلسترولVLDL  با دستگاه اتوآناالیزر

(Hitachi 902, Japanو کیت )اری )پارس آزمون،های تج 

 گیری شدند.ایران( اندازه

پس از خونگیری، پرندگان کشتار شده و با بررسی گنادها، 

ها تعیین گردید. مشاهده گناد نر به معنی خطا در جنسیت آن

های تعیین جنسیت در سن یک روزگی بود که البته در کل نمونه

ده در ها قابل چشم پوشی بود. گنادهای مابررسی شده تعداد آن

یکی از دو فرم تخمدان و یا بیضه تکامل نیافته طبقه بندی شدند 

که مورد دوم به عنوان شاخصی از برگشتگی جنسی در نظر گرفته 

ها های عضله سینه از الشه آنشده و ثبت گردید.  همچنین نمونه

درصد،  10از تثبیت شدن در فرمالین بافری  برداشت شد و پس

وری در پارافین زی توسط زایلل، غوطهساگیری، شفافمراحل آب

به روش استاندارد تهیه (. 17ها انجام شد )گیری بر روی آنو قالب

 میکرومتر تهیه 6تا  5 هایی با ضخامتبرش مقاطع بافتی پارافینی

و  (H&Eروش هماتوکسیلین و ائوزین )و با استفاده از  شد

زی آمیها انجام شد. رنگآمیزی المکروماسون رنگتری

های منظور مطالعه بافت همبندی و محتوای رشتهکروماسون بهتری

 (.17های عضالنی انجام گرفت )کالژن بین دستجات و رشته

ز در بررسی میکرومتری با استفاده از میکروسکوپ نوری و لن

، Dino Capture 2و نرم افزار  Dino-Liteدیجیتال 

(A.423; Dino-Lite, Hsinchu, Taiwan)  شمارش تعداد

میکرومتر(  100ای با قطر های عضالنی در مقیاس ثابت )دایرهرشته

زمینه از هر  10های عضالنی نیز برحسب میکرومتر در و قطر رشته

 (. 18گیری شدند )مقطع بافتی الم برای هر گروه اندازه

، توسط نرم افزار GLMاز رویه  های حاصل با استفادهداده

ها تیمارها با استفاده از زیه و میانگینتج  SAS, 9.03آماری

درصد مقایسه شدند. از  5ای دانکن در سطح آزمون چند دامنه

ر دبرای بررسی میزان تغییر جنسیت ماده به نر  یمربع کاآزمون 

  سطح احتمال معنی دار یک درصد استفاده شد.

 نتایج

مرغی تیمارهای مختلف بر میزان تأثیر تزریق داخل تخم

 آورده شده است. 3جدول های گوشتی در جنسی جوجه برگشتگی

دهنده برگشتگی درصد، نشان 1در سطح احتمال  یمربع کاآزمون 

که داروی (، به طوری2X=  725/19داری بود )جنسی معنی

درصد برگشتگی جنسی ماده به  100هیدروکلراید فدرازول باعث 

ای و عصاره گزنه به ترتیب باعث تکمه نر شد، حال آنکه عصاره قارچ

درصد تغییر جنسیت ماده به نر شدند  5/37و  67/66ایجاد 

(01/0>.(P 

های اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی جوجه

ای، عصاره مرغی عصاره قارچ تکمهتأثیر تزریق داخل تخمگوشتی: 

ر های گوشتی دگزنه و داروی فدرازول بر صفات عملکردی جوجه

روزگی(، از  10ارائه شده است. در دوره آغازین )یک تا  4جدول 

لحاظ خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل 

داری مشاهده نشد غذایی بین تیمارهای مختلف اختالف معنی

(05/0<P)( اختالف معنی 24تا  11. در دوره رشد ،)داری روزگی

. (P>05/0)در خوراک مصرفی بین تیمارهای مختلف وجود نداشت 

هایی که مورد مرغهای حاصل از تخمافزایش وزن روزانه در جوجه

ای قرار گرفته بودند تزریق هیدروکلراید فدرازول و عصاره قارچ تکمه

 (، >05/0P)نسبت به گروه شاهد باالتر بود 
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های عضالنی و متعاقبًا فشرده شدن و ( و رشته2افزایش تراکم دستجات ) روزگی. 42های گوشتی در سن تصویر برش طولی ساختار بافتی عضله سینه جوجه. 1تصویر 

های تیره رنگ محتوای ( قابل توجه است. رشتهD( و فدرازول )C، گزنه ))A(های شاهد ( در مقایسه با گروهBعصاره قارچ ) ( در گروه1ها )کاهش نسبی بافت همبند بین آن

 دهد. کالژن بافت همبندی در عضله را نشان می
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تفاوتی در ضریب تبدیل غذایی تیمارها مشاهده نشد  اما

(05/0<P)( بیشترین خوراک  42تا  25. در دوره پایانی )روزگی

های هیدروکلراید فدرازول و عصاره قارچ بود مصرفی مربوط به گروه

(05/0P<).  بیشترین میزان افزایش وزن روزانه طی دوره پایانی

های هیدروکلراید فدرازول مشاهده شد و اختالف مشاهده در گروه

گروه عصاره  (.>05/0P)بود  دارشده با گروه گزنه و شاهد معنی

ای نیز در دوره پایانی افزایش وزن باالتری نسبت به گروه قارچ تکمه

داری ولی با گروه عصاره گزنه تفاوت معنی (>05/0P)شاهد داشت 

مشاهده نگردید. ضریب تبدیل غذایی در دوره پایانی بین تیمارهای 

پرورش  در کل دوره .(P>05/0داری نداشت )مختلف تفاوت معنی

روزگی(، بیشترین مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن  42تا  0)

روزانه در تیمارهای هیدروکلراید فدرازول و عصاره قارچ ثبت شد 

(05/0P<) اما ضریب تبدیل غذایی تیمارهای مختلف در کل دوره ،

 .(P>05/0)دار نداشتند با یکدیگر اختالف معنی

تأثیر های خونی: اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه

مرغی عصاره قارچ، عصاره گزنه و داروی تزریق داخل تخم

آورده  5جدول های خونی در هیدروکلراید فدرازول بر فراسنجه

شده است. اثرات فیزیولوژیکی ناشی از تغییر جنسیت جنین با 

وره جنینی، باعث کاهش میزان تزریق داروی فدرازول در د

، ولی در (>05/0P)ها شد سرم جوجه VLDLگلیسرید و تری

داری بین تیمارهای اختالف معنی LDLو HDL مورد کلسترول، 

 .(P>05/0)مختلف وجود نداشت 

های سفید و تأثیر تیمارهای آزمایشی بر گلبول

مرغی تزریق فدرازول اثر تزریق داخل تخمهماتوکریت خون: 

های ای بر گلبولیدروکلراید، عصاره برگ گزنه و عصاره قارچ تکمهه

 6جدول های گوشتی در سفید و درصد هماتوکریت خون جوجه

های این آزمایش، در اثر تزریق نشان داده شده است. بر اساس یافته

ای، عصاره گزنه و هیدروکلراید مرغی عصاره قارچ تکمهداخل تخم

های سفید و هماتوکریت داری از نظر گلبولدرازول تفاوت معنیف

 .(P>05/0)خون مشاهده نشد 

ای، مرغی عصاره قارچ تکمهتأثیر تزریق داخل تخم

عصاره گیاه گزنه و داروی هیدروکلراید فدرازول بر تعداد و 

تأثیر تزریق داخل های عضالنی بافت سینه: قطر رشته

ای، عصاره گیاه گزنه و هیدروکلراید مرغی عصاره قارچ تکمهتخم

های عضالنی و های عضالنی، تعداد رشتهفدرازول بر تعداد رشته

آورده شده  7جدول ی عضالنی برحسب میکرومتر، در قطر رشته

ای رچ تکمهمرغی عصاره قااست. بر این اساس، تزریق داخل تخم

های عضالنی داری در میانگین تعداد رشتهباعث افزایش معنی

همچنین میانگین  .(>05/0P)نسبت به سایر تیمارها شده است 

های عضالنی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت قطر رشته

مرغی عصاره قارچ قطر های ماده حاصل از تزریق درون تخمو جوجه

های آزمایش تری نسبت به سایر گروههای عضالنی بزرگرشته

مرغی عصاره گیاه گزنه نیز تزریق درون تخم. (P<05/0داشتند )

های ماده را افزایش داد، به های عضالنی جوجهاندازه قطر رشته

داری با که پس از تیمار عصاره قارچ، دارای اختالف معنیطوری

 .(>05/0P)سایر تیمارهای آزمایشی بود 

کروماسون نشان داد که میزان بافت آمیزی ترینتایج رنگ

های عضالنی همبند بین دستجات عضالنی و بین رشته

های مختلف مورد مطالعه میزیوم و اندومیزیوم( در گروه)پری

شود مشاهده می 1تصویر طور که در باشد. همانمتفاوت می

ای در مقایسه با سایر رچ تکمهساختار عضالنی گروه عصاره قا

ها تراکم دستجات عضالنی بیشتری را نشان داد. با این گروه

افزایش، بافت همبند بین دستجات عضالنی با تراکم کمتری 

 مشاهده شد.

 بحث

حاضر نشان داد که بیشترین برگشتگی جنسی  مطالعهنتایج 

مرغی هیدروکلراید فدرازول، عصاره به ترتیب با تزریق داخل تخم

ای و عصاره گزنه حاصل گردید. از آنجا که در اکثر قارچ تکمه

های انجام گرفته در مورد برگشتگی جنسی از هیدروکلرید پژوهش

 مطالعاتست، فدرازول به عنوان گروه شاهد مثبت استفاده شده ا

زیادی در مورد اثر آن در دست است، اما در مورد اثرات مهار کننده 

 محدود هستند.  مطالعاتآروماتازی ترکیبات با منشاء گیاهی 

مرغی هیدروکلرید گزارش شده است که تزریق داخل تخم

 فدرازول و هیدروکلرید فدرازول به همراه فاکتور رشد شبه انسولین

مرغ در روز چهارم نانوگرم در هر تخم 100به میزان  1نوع 

 83/95هایی با فنوتیپ انکوباسیون به ترتیب  منجر به تولید جوجه

موافق با اثر  مطالعه(. این 19شود )درصد خروس می 100و 

مرغی هیدروکلراید فدرازول در مشاهده شده با تزریق داخل تخم

شد. حاضر است که منجر به صد در صد برگشتگی جنسی  مطالعه

گرم میلی 1/0دیگر نشان داده شد که تزریق  یامطالعهدر 

آروماتاز هیدروکلراید فدرازول در مقایسه با سطوح دیگر و نیز آنتی
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تریون ، آندرواستون17،6،3 هیدروکسی α-14استروئیدی 

(NKSO1) داری موجب افزایش درصد معنی به صورت

رف  هیدروکلراید ، مصمطالعه(. در هر دو 20شود )های نر میجوجه

 مطالعه(. در 19،20فدرازول باعث بهبود افزایش وزن زنده گردید )

مرغی حاضر نیز در کل دوره پرورش در دو گروه با تزریق درون تخم

ای بهبود رشد مشاهده هیدروکلراید فدرازول و نیز عصاره قارچ تکمه

 شد.

ق در مورد اثر تزری مطالعاتحاضر یکی از اولین  مطالعهشاید 

ای بر برگشتگی جنسی مرغی عصاره قارچ تکمهدرون تخم

ای های گوشتی باشد. اثرات مهارکنندگی آروماتاز قارچ تکمهجوجه

( و اسید لینولئیک کانژوگه C18:2ناشی از اسیدلینولئیک )

(CLA موجود در آن، پیش از این در انسان مشخص شده است )

روماتاز مانند اسید (. گزنه نیز دارای ترکیبات مهار کننده آ7)

حاضر  مطالعه(. در 13است ) انوئیک اسیداکتادکادیارسولیک و 

درصد  5/37مرغی عصاره برگ گزنه باعث تزریق درون تخم

 برگشتگی جنسی شد.

توان نتیجه گرفت که می مطالعههای این با توجه به یافته

های آروماتازی قبل از آغاز تمایز مرغی مهار کنندهتزریق داخل تخم

روزگی جنینی با مهار آنزیم آروماتاز از  5جنسیت جنین در سن 

تکوین تخمدان در جنین ماده جلوگیری کرده و باعث ایجاد بیضه 

 شود و میزان تغییر جنسیت ماده به نردر جنین ماده ژنتیکی می

به مقدار اثر گذاری ترکیب مهارکننده آروماتاز مورد استفاده بستگی 

دار های نطفهمرغدارد. تغییر جنسیت ایجاد شده در اثر تیمار تخم

در روز پنجم انکوباسیون با هیدروکلراید فدرازول و عصاره قارچ 

ها در این تیمارها دار تعداد خروسای منجر به افزایش معنیتکمه

فزایش میزان خوراک مصرفی روزانه و همچنین افزایش شد که با ا

 وزن روزانه همراه بود. 

های گوشتی، ذخایر چربی بدن تحت تأثیر در جوجه

های جنسی بوده و چربی ذخیره شده در محوطه شکمی هورمون

 VLDLدر جنس ماده بیشتر است و نظر به نقش شناخته شده 

چربی، مشاهده سطوح در انتقال چربی سنتز شده از کبد به بافت 

آور نخواهد بود باالتر این لیپوپروتئین در خون جنس ماده تعجب

داری بین سطح (. در مطالعه حاضر اگر چه اختالف معنی6)

VLDL  سرم گروه شاهد و تیمارهای تحت تأثیر عصاره گزنه و

در  VLDLتر ای مشاهده نشد، اما سطح پایینعصاره قارچ تکمه

هیدروکلراید فدرازول که باالترین میزان گروه تزریق شده با 

تواند تأیید کننده برگشتگی جنس ماده به نر را نیز نشان داد، می

تغییر متابولیسم چربی در بدن پرندگانی باشد که متحمل 

 اند. برگشتگی جنسی شده

شناسی عضله سینه نشان داد که تزریق نتایج حاصل از بافت

دار در ای باعث افزایش معنیمرغی عصاره قارچ تکمهداخل تخم

های عضالنی نسبت به سایر تیمارها شده است. میانگین تعداد رشته

های عضالنی تحت تأثیر تیمارها قرار همچنین میانگین قطر رشته

های عضالنی گرفت و تیمار عصاره قارچ و عصاره گزنه دارای رشته

تغییرات ژنتیکی در ماهیچه سینه  با قطر بزرگتری بودند.

های های گوشتی حاصل تغییر در تعداد و اندازه سلولجوجه

ها است و وزن بدون چربی بدن حیوانات ای یا میوفیبریلماهیچه

های (. جوجه12ها بستگی دارد )ها در ماهیچهبه تعداد میوفیبریل

درصد میوفیبریل  20تا  15های با رشد سریع گوشتی از سویه

ز نژادهای با رشد کند دارند های ابیشتری در مقایسه با جوجه

ها در واحد سطح ( که باعث تفاوت در تراکم میوفیبریل3،4،15،23)

ای عالوه بر اثر ژنتیک بر ساختار ماهیچه شود.مقطع ماهیچه می

های مرغ، گزارشات متعددی نیز در مورد اثر جنسیت بر ویژگی

نتایج  دیمؤهای گوشتی در دست است که ای جوجهماهیچه

های است. گزارش شده است که پرنده مطالعهه شده در این مشاهد

های ماده نر دارای فیبرهای عضالنی بزرگتری در مقایسه با پرنده

هایی در رسد تفاوت(. به نظر می30یا نرهای عقیم شده هستند )

های ماده و نر وجود دارد ای بین پرندهتعداد کل فیبرهای ماهیچه

دارای تعداد بیشتری فیبر عضالنی در نر ی هاپرندهو ماهیچه در 

هایی در تعداد های ماده است. چنین تفاوتمقایسه با پرنده

در مرغ گزارش شده  پاانگشت دراز بازکننده ای فیبرهای ماهیچه

ای های گوشتی نر تراکم فیبرهای ماهیچه(. جوجه30است )

 های گوشتی مادهباالتری در عضله سینه خود در مقایسه با جوجه

  (.24دارند )

ی عمدتًا تحت اتعداد و اندازه فیبرهای ماهیچهها در تفاوت

رسد که های جنسی است و به ویژه به نظر میکنترل هورمون

ای بین جنس نر و ماده در صورتی تفاوت در تعداد فیبر ماهیچه

ها در سطح دار خواهد بود که پیش از تولد، تفاوتمعنی

گیری فیبرهای های شکلرههای آندروژنی طی دوهورمون

(. همچنین، مصرف 8،23ای، به حد کافی باال باشد )ماهیچه

های پس از تولد به صورت مستقیم و یا غیر تستوسترون در دوره

تواند باعث تحریک هایپرتروفی عضله شود و عالوه بر مستقیم می

ها در ها در تعداد و اندازه فیبرهای عضالنی به تفاوتآن، تفاوت

(. با این 30لیت فیزیکی بین دو جنس نسبت داده شده است )فعا

حال نتایج گاه ضد و نقیضی نیز در مورد اثر جنس بر تعداد 
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نیز وجود دارد ی مطالعاتفیبرهای عضالنی گزارش شده است و 

ای یا مبنی بر اینکه جنسیت مرغ اثری بر نسبت نوع فیبر ماهیچه

 (.7ها ندارد )اندازه آن

که تغییر  دهدینشان م های این مطالعهیافته گیری:نتیجه

های آروماتازی های گوشتی با استفاده از مهار کنندهجنسیت جوجه

های گوشتی باعث بهبود افزایش وزن و نیز ساختار عضالنی جوجه

ای در مقایسه با عصاره گیاه گزنه در این شد. عصاره قارچ تکمه

ای با اثر داروی ه قارچ دکمهبود و نتایج حاصل از عصار مؤثرترزمینه 

 آروماتاز فدرازول هیدروکلراید قابل مقایسه است. آنتی

 یسپاسگزار

بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی به 

 گردد. های انجام این پروژه، قدردانی میدلیل تأمین هزینه

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: It is possible for Sex reversal of eggs with female embryo using anti-aromatase agents, and the 

hatchlings have an improved performance. 

OBJECTIVES: The present study was conducted to survey the effect of in ovo injection of 0.1 mL Nettle (Urtica dioica) 

and mushroom extracts and Fadrozole hydrochloride as anti-aromatase agents  on sex differentiation of broiler 

chickens. 

METHODS: 366 fertile eggs from Ross 308 strain broiler breeders were divided into 4 groups. At the beginning of the 

fifth day of incubation in ovo injection operation was carried out. A control group was injected with 0.1 mL distilled 

water. The hatched chickens were then reared in a completely randomized design with 4 treatments and 6 replicates 

for 42 days. 

RESULTS: In ovo injection of 0.1 mL of fadrozole hydrochloride, mushroom and nettle extracts led to 100, 66.67 and 

37.5 percent sex reversal, respectively (P<0.05). During the whole of the experimental period, daily feed intake and 

daily weight gain of chickens of fadrozole hydrochloride and mushroom extract groups were higher than those on the 

control and nettle extract (P<0.05). Fadrozole hydrochloride reduced levels of serum triglyceride and VLDL (P <0.05), 

but there was no significant difference in cholesterol, HDL-cholesterol and LDL cholesterol levels (P> 0.05). White 

blood cells and hematocrit percentage were not affected by experimental treatments (P> 0.05). Compared with other 

treatments, in ovo injection of mushroom extract caused a significant increase in the number and average diameter of 

muscle fibers (P<0.05). 

CONCLUSIONS: The findings of this study confirm the significant anti-aramatogenic properties of the mushroom 

extract and the positive effect of in ovo injection of  mushroom extract on the sexes reversal and improvement in 

performance of broiler chickens. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The hatchability of fertile eggs, in ovo injected with different dosages of mushroom and nettle extracts. 

Table 2. The ingredients and chemical composition of experimental diets. 
Table 3. The female to male sex reversal rate compared to the control group. 
Table 4. The performance traits of broilers hatched from eggs in ovo injected with mushroom and nettle extracts. 
Table 5. The effect of in ovo injection of mushroom and nettle extracts on the blood parameters of hatched broilers. 
Table 6. The effect of in ovo injection of mushroom and nettle extracts on white blood cells and hematocrit of hatched broilers.  
Table 7. The effect of in ovo injection of mushroom and nettle extracts on density and diameter of muscle fibers of hatched broilers. 
Figure 1. Longitudinal image of the breast muscle tissue structure of broiler chickens at 42 days of age. Increasing density of bundles (2) and muscle fibers 

followed by compression and relative reduction of connective tissue between them (1) in the mushroom extract group (B), compared with control (A), nettle 
(C) and fadrazol (D) is significant. The dark strands indicate the collagen content of the connective tissue in the muscle. 
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