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چکیده
هدف این مطالعه بررسی تزریق داخل تخممرغی عصاره بره موم بر عملکرد جوجه درآوری ،شمارش سلولهای خونی و خصوصیات الشه
جوجههای گوشتی بود .در روز  15جوجهکشی  324عدد تخممرغهای مادر گوشتی سویه راس  ،308توزین و در قالب طرح کاملا تصادفی به
شش گروه آزمایشی با سه تکرار و هر تکرار شامل  18تخممرغ تقسیم و در مایع آمنیوتیک عصاره بره موم تزریق شد .تیمارهای آزمایشی شامل
دو تیمار شاهد منفی بدون تزریق ،شاهد مثبت با تزریق  60میلیلیتر آب مقطر و چهار تیمار دیگر عبارت از تزریق  4سطح  600 ،300 ،150و
 1200قسمت در میلیون از عصاره بره موم به آمنیون ،بودند .نتایج نشان داد که تزریق عصاره بره موم به تخممرغ در روز  15انکوباسیون تاثیری
بر درصد جوجه درآوری ،وزن جوجههای تفریخ شده و نسبت وزن جوجههای تفریخ شده به وزن تخممرغ نشان نداد .درحالیکه  1200قسمت
در میلیون عصاره بره موم نسبت وزن جوجههای تفریخ شده به وزن تخممرغ را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد .تزریق داخل تخممرغی عصاره
بره موم در سطوح مختلف نتوانست غلظت خونی گلبول سفید کل ،هتروفیل ،لنفوسیت ،مونوسیت و ائوزینوفیل جوجههای گوشتی را تحت تاثیر
قرار دهد .همچنین وزن الشه ،وزن قلب ،طحال و بورس فابرسیوس با تزریق داخل تخممرغی عصاره بره موم در سن  42روزگی تحت تاثیر قرار
نگرفتند .نتایج این تحقیق پیشنهاد میکند که تزریق داخل تخممرغی عصاره بره موم نمیتواند در بهبود درصد جوجه درآوری ،وضعیت شمارش
سلولهای خونی و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی موثر باشد.
کلمات کلیدی :خصوصیات الشه ،جوجههای گوشتی ،سلولهای خونی ،عصاره برهموم ،عملکرد رشد
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

jseifdavati@yahoo.com
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مقدمه
در سالهای اخیر جهت تأمین نیاز پروتئین جمعیت رو به
افزایش کشور ،تحقیقات وسیعی به منظور بهبود عملکرد رشد در
کوتاهترین زمان ،اصالح نرخ جوجه درآوری ،افزایش وزن جوجه یک
روزه ،کاهش نرخ تلفات ،مقاومت در مقابل بیماریها ،سرعت رشد
مطلوب و کاهش عوارض ناشی از افزودن آنتیبیوتیکها بهعنوان
محرک رشد ،انجام گرفته است .جهت دستیابی به اهداف ذکر شده
در جوجه گوشتی راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است .تزریق داخل
تخممرغی فنآوری توسعه یافتهای است که بهراحتی مواد مغذی خارجی
را برای جنین در حال توسعه فراهم می کند ( Uniو همکاران.)2005 ،
بهطوریکه بیان شده است مواد مغذی تزریق شده به مایع آمنیوتیک
قبل از تفریخ توسط جنین هضم و جذب میشود ( Uniو همکاران،
 .)2005اغلب جوجهها از زمان تفریخ تا  48ساعت بعد به آب و غذا
دسترسی ندارند .در روز  19انکوباسیون زرده بهداخل حفره شکمی
جنین کشیده شده و تا زمان دسترسی به مواد مغذی بهعنوان تنها
منبع انرژی محسوب میشود .اما بعد از خروج از تخم بهدلیل ناکافی
بودن مواد مغذی و همچنین ضعیف بودن سیستم ایمنی تلفات زیادی
رخ میدهد ( .)2006 ،Ferketبهبود عملکرد رشد ،کاهش مرگ و میر
پس از هچ ،بهبود پاسخ ایمنی ،افزایش رشد ماهیچه در اثر تزریق
داخل تخممرغی به تخممرغهای بارور گزارش شده است ( Freitasو
همکاران .)2011 ،استفاده از آن دسته افزودنیها که ضمن حفظ
ویژگیهای مطلوب فاقد تبعات سوء بهداشتی و زیست محیطی باشد،
سالها است که توجه پژوهشگران را بهخود جلب کرده است .از
افزودنیهای بیولوژیکی که دارای ویژگی فوق باشد میتوان به آنزیمها،
پروبیوتیکها ،مخمرها و بره موم اشاره کرد ( Mohammadzadehو
همکاران .)2007 ،بره موم یکی از تولیدات فرعی زنبور عسل است .این
محصول زنبور عسل از غنچه گلها ،پوست و صمغ درختان جمعآوری
و جهت پر کردن شکافها ،تنگ کردن سوراخهای تهویه ،ضدعفونی
کردن سلولها مورد استفاده قرار میگیرد .بره موم دارای  25درصد
موم و اسیدهای چرب 50 ،درصد صمغ 15 ،درصد روغنهای فرار و
 10درصد گرده گل میباشد .روغنهای فرار بره موم دارای فعالیت
ضدمیکروبی ( Kupczyński1و همکاران ،)2012 ،آنتیاکسیدانی و
تحریککننده سیستم ایمنی هستند ( Dimovو همکاران.)1999 ،
فعالیت ضدمیکروبی بره موم بهدلیل وجود مقادیر زیاد استرهای کافیئات
و ترکیبات فالونوئیدی میباشد (مهدیزادهتکلیمی و همکاران.)1383 ،
اثرات مثبت بره موم بر وزن بدن ،افزایش وزن روزانه ،ضریب تبدیل
غذایی و تلفات در جوجههای گوشتی تحت استرس مشاهده شده است
( Sevenو همکاران .)2007 ،هدف از این پژوهش بررسی اثرات تزریق
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داخل تخممرغی عصاره بره موم بر عملکرد رشد ،شمارش سلولهای
خونی و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی بود.

مواد و روشها
در شروع آزمایش ،تعداد  324عدد تخممرغ بارور سویه گوشتی
راس  308با میانگین وزنی  69/35گرم و در سن  46هفتگی گله مادر
تهیه شد و بهطور انفرادی وزنکشی و بهصورت تصادفی در شش تیمار
آزمایشی و هر تیمار دارای سه تکرار با  18مشاهده در قالب طرح کامالا
تصادفی تقسیم شدند .در روز  15انکوباسیون ابتدا محل مایع آمینوتیک
تخممرغها با استفاده از روش نوربینی مشخص و سپس یک میلیلیتر
از محلولهای تهیه شده با سرنگ شماره  22به مایع آمینوتیک
تخممرغ های بارور تزریق شد .پس از اتمام تزریق ،محل آن با الکل
ضدعفونی شده و با پارافین مسدود شدند .تیمارهای آزمایشی شامل:
گروه  )1بدون تزریق (شاهد منفی) ،گروه  )2تزریق 1میلیلیتر آب
مقطر استریل داخل آمنیون (شاهد مثبت) ،تیمار )3تزریق  150قسمت
در میلیون عصاره بره موم )4 ،تزریق  300قسمت در میلیون عصاره
بره موم )5 ،تزریق  600قسمت در میلیون عصاره بره موم و  )6تزریق
 1200قسمت در میلیون عصاره بره موم در  60میلیلیتر آب استریل
بودند .عصاره بره موم مورد استفاده در این تحقیق بهصورت آماده از
شرکت تقدیس مشهد تهیه شد .بعد از تزریق ،تخممرغها به ستر
منتقل شدند که دمای  37درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  65درصد
داشت .سپس تخممرغها در دستگاه جوجهکشی با دمای هچر 37
درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  90درصد قرار داده شدند .در روز
تفریخ ،جوجههای هر گروه آزمایشی شمارش و وزنکشی شده و به
سالن پرورشی انتقال داده شده و برای یکدوره  6هفته پرورش داده
شدند .پرندگان مورد آزمایش در قفس قرار داده شده و تهویه و نور به
خوبی تامین شدند .تمام جوجهها در تیمارهای مختلف بهصورت آزادانه
از یک جیره آزمایشی مشترک تغذیه شدند .آب آشامیدنی بهطور آزاد
در اختیار جوجهها گذاشته شد .مواد تشکیلدهنده و مواد مغذی
ترکیب جیره آزمایشی براساس توصیه انجمن تحقیقات ملی آمریکا
( )1994 ،NRCدر جدول  1آورده شده است .در پایان دوره جهت
تعیین سلولهای خونی (گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز ،لنفوسیت،
مونوسیت) از سیاهرگ جوجههای گوشتی خونگیری بهعمل آمده و
در لولههای حاوی ماده ضدانعقاد  EDTAریخته شد .تعیین سلولهای
خونی از طریق رنگآمیزی و تفریق سلولی و شمارش چشمی زیر
میکروسکوپ نوری انجام گردید (نظیفی .)1376 ،جهت تعیین خصوصیات
الشه (وزن الشه قابل مصرف) ،وزن قلب ،وزن طحال و وزن بورس)
در  42روزگی پس از سه ساعت گرسنگی پرندههای هر قفس توزین
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شدند و از هر تیمار چهار قطعه پرنده نزدیک به میانگین وزنی گله
انتخاب و کشتار شدند .بعد از جمعآوری اطالعات ،تجزیه آماری شمارش
سلولهای خونی ،خصوصیات الشه ،درصد جوجه درآوری ،وزن جوجه
تفریخ شده و نسبت وزن جوجه تفریخ شده به وزن تخممرغ در قالب

طرح کامل تصادفی با استفاده از نرمافزار آماری  SASانجام شد ( SAS

 .)2003 ،Instituteمقایسه میانگین تیمارها برای صفات مورد بررسی
با استفاده از آزمون دانکن و در سطح احتمال آماری  0/05انجام شد.

جدول  :1اجزا و ترکیب شیمیایی جیره غذایی جوجههای گوشتی در مراحل پرورش
دورههای پرورش
دورههای پرورش
ترکیب شیمیایی
42-11روزگی
 10-1روزگی
 11-42روزگی
 1-10روزگی
3023/10
2917/10
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری/کیلوگرم)
58/85
58/50
19/85
22/61
پروتئین خام %
33/35
34/75
0/45
0/50
فسفر قابل دسترس%
3/50
2

اجزای خوراک ()%
دانه ذرت
کنجاله سویا
روغن گیاهی

1/80
1/25
0/57
0/57
0/23
0/13
0/2

دی کلسیم فسفات
پودر صدف
1
مکمل ویتامینه
2
مکمل معدنی
دی ال متیونین
ال الیزین
نمک خوراکی

1/60
1/10
0/52
0/52
0/18
0/18
0/2

0/89
1/52
0/30
0/051
0/56
1/26
-

متیونین +سیستین%
آرژنین %
تریپتوفان%
سدیم%
متیونین %
الیزین%
-

0/81
1/34
0/34
0/096
0/50
1/17
-

 -1اجزای مکمل ویتامینه در هر کیلوگرم از جیره غذایی :ویتامین  3/6 :Aگرم ،ویتامین  0/36 B1گرم ،ویتامین  1/65 B2گرم ،ویتامین 2 B3گرم ،ویتامین  0/6 B6گرم ،ویتامین
 0/3 B12گرم ،ویتامین  ،0/8 D3ویتامین  7/2 Eگرم ،ویتامین  0/8 K3گرم ،ویتامین  0/25 B9گرم ،ویتامین  6 B5گرم ،ویتامین 2 Hگرم -2 ،اجزای مکمل معدنی در هر کیلوگرم از
جیره غذایی  :منگنز اکسید  32گرم ،آهن سولفات  50گرم ،اکسید روی  22گرم ،اکسید مس  8گرم ،سلنیوم  4گرم ،کولین کلراید  200گرم ،آنتیاکسیدانت  0/2گرم

نتایج
صفات جوجه درآوری :اثر تزریق داخل تخممرغی عصاره بره
موم بر صفات جوجه درآوری ،وزن جوجه تفریخ شده و نسبت وزن
جوجه تفریخ شده به وزن تخممرغ جوجههای گوشتی در جدول  2ارائه
شده است .نتایج نشان داد تزریق عصاره برهموم تاثیر معنیداری بر
درصد جوجه درآوری جوجههای گوشتی در مقایسه با گروه شاهد نداشت.
تزریق سطوح مختلف برهموم به تخممرغهای بارور تاثیری بر وزن
جوجههای تفریخ شده نداشت .تزریق سطوح مختلف برهموم نسبت به
گروه شاهد منفی ،اثر معنیداری بر نسبت وزن جوجههای تفریخ شده
به وزن تخممرغ نشان نداد .اما گروهی که  1200قسمت در میلیون
بره موم دریافت کرده بود افزایش غیرمعنیداری در مقایسه با گروههای
دیگر داشت.

شمارش سلولهای خونی :نتایج مربوط به اثر تزریق داخل
تخممرغی بره موم بر شمارش سلولهای خونی جوجههای گوشتی در
جدول  3ارائه شده است .براساس نتایج ،تزریق داخل تخممرغی عصاره
بره موم تاثیری بر غلظت خونی لنفوسیت ،گلبولهای سفید کل ،هتروفیل،
مونوسیت و ائوزینوفیل در روز  42دوره پرورشی نشان نداد.
صفات الشه :دادههای مربوط به اثر تزریق داخلتخممرغی عصاره
بره موم بر صفات الشه در جدول  4نشان داده شده است .نتایج نشان داد
تزریق داخل تخممرغی سطوح مختلف عصاره بره موم تاثیر معنیداری
بر وزن الشه ،وزن قلب ،بورس فابریسیوس و وزن طحال در مقایسه با
گروههای شاهد نداشت.

جدول  :2تاثیر تزریق سطوح مختلف عصاره بره موم بر صفات جوجه درآوری

درصد جوجه درآوری
وزن جوجه تفریخ شده
نسبت وزن جوجه تفریخ
شده به وزن تخم مرغ

شاهد
منفی
66/03
42/61

شاهد
مثبت
53/70
39/77

62/15

57/69

تیمارهای آزمایشی
300ppm
150ppm
عصاره بره موم
عصاره بره موم
56/85
59/26
42/04
40/00
58/69

62/90

600ppm
عصاره بره موم
63/89
42/19

1200ppm
عصاره بره موم
52/37
43/78

4/84
1/51

61/34

65/75

2/36

SEM

P value

0/33
0/37
0/25
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جدول  :3تاثیر تزریق سطوح مختلف عصاره بره موم بر شمارش سلولهای خونی جوجههای گوشتی
تیمارهای آزمایشی

گلبول سفید کل
هتروفیل
لنفوسیت
مونوسیت
ائوزینوفیل

شاهد

شاهد

150ppm

300ppm

600ppm

1200ppm

منفی

مثبت

عصاره بره موم

عصاره بره موم

عصاره بره موم

عصاره بره موم

24600
65/66
30/33
2/33
1/66

24033
60/66
33/66
3/66
2/00

21667
69/00
37/33
2/00
1/66

25867
67/00
29/33
1/66
2/00

24300
65/33
29/00
4/00
1/50

25433
60/33
43/33
2/66
2/66

SEM

2893/3
3/63
3/13
0/79
0/52

P value

0/85
0/44
0./56
0/31
0/37

جدول  :4اثرات تزریق داخل تخممرغی عصاره بره موم بر خصوصیات الشه جوجههای گوشتی در سن  42روزگی
تیمارهای آزمایشی

وزن الشه
وزن قلب
وزن طحال
وزن بورس فابرسییوس

شاهد

شاهد

150ppm

300ppm

600ppm

1200ppm

منفی

مثبت

عصاره بره موم

عصاره بره موم

عصاره بره موم

عصاره بره موم

2/79
0/476
0/113
0/140

2/60
0/533
0/106
0/123

2/92
0/532
0/143
0/100

2/45
0/513
0/116
0/060

2/20
0/593
0/180
0/061

2/40
0/540
0/130
0/126

بحث
صفات جوجه درآوری :امروزه برای افزایش درصد جوجهآوری،
کاهشمیزان نرخ مرگ و میر ،افزایش سرعت رشد و بهبود ضریب تبدیل
و افزایش وزن زنده از تزریق داخل تخممرغی استفاده میشود ،اگر
چه جلوگیری از بیماریها نیز از اهداف مهم این روش محسوب میشود
( .)2007 ،Moran Jrدر آزمایش حاضر تزریق داخل تخممرغی عصاره
بره موم تاثیر معنیداری بر درصد جوجه درآوری جوجههای گوشتی
در مقایسه با گروه شاهد نداشت Ohta .و  )2001( Kiddگزارش کردند
که تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم سبب کاهش درصد جوجه
درآوری در مقایسه با گروه شاهد شده است Uni .و همکاران ()2005
با تزریق داخل تخممرغی عصاره بره موم افزایش معنیداری در درصد
جوجه درآوری در مقایسه با گروه شاهد مشاهده کردند Coskun .و
همکاران ( )2014بیان کردند که با تزریق اسیدهای آمینه ،ویتامین
ث ،کربوهیدراتها و هورمونها درصد جوجه درآوری تحت تاثیر قرار
نمیگیرد )2016( Aygun .گزارش کردند که تزریق داخل تخممرغی
عصاره برم موم تاثیری بر درصد جوجه درآوری بلدرچینهای ژاپنی
نداشت Pourreza .و  )1998( Karimiبیان کردند که دقت و مهارت
همراه با سرعت عمل باال در مراحل تزریق داخل تخممرغی از عوامل
تاثیرگذار بر درصد جوجه درآوری میباشد Uni .و همکاران ()2005
اعتقاد داشتند که تزریق برخی مواد مغذی بهداخل تخممرغ سبب
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SEM

0/48
0/03
0/02
0/02

P value

0/18
0/45
0/39
0/15

عدم تعادل مواد مغذی تخممرغ در طی انکوباسیون شده و بدینترتیب
سبب کاهش رشد و توسعه جنین و در نهایت مرگ جنین میشوند.
در مطالعه حاضر تزریق سطوح مختلف برهموم به تخممرغهای بارور
تاثیری بر وزن جوجههای تفریخ شده نداشت .با توجه به نتایج فوق
علت احتمالی عدم تاثیر بر درصد جوجه درآوری را به نقطه نظر
فیزیولوژیکی تغذیهای که جوجهدرآوری میتواند تحت تأثیر باروری
مرغ و خروس ،مواد مغذی ذخیره شده در تخممرغ برای جنین و
ویژگیهای خاص فیزیکی تخممرغ که بر تعادل رطوبت و گازها اثر
میگذارد ،قرار گیرد .بهعالوه وضعیت تغذیه ویتامین در گلههای مادر
و همچنین مواد مغذی بر قابلیت زنده ماندن جنین نقش دارد (پوررضا
و کریمی )1377 ،نسبت داد Kadam .و همکاران ( )2013نشان دادند
که تغذیه جنینی با عصاره برهموم ،میتواند وزن جوجههای تفریخ شده
را بهبود بخشد .همچنین در این راستا همچنین  Uniو همکاران ()2005
گزارش کردند که تزریق داخل تخممرغی عصاره بره موم سبب افزیش
وزن جوجههای تفریخ شده میشود Zhai .و همکاران ( )2006با تزریق
عصاره برهموم به تخممرغهای لگهورن سفید در روز  18جوجهکشی،
تاثیری بر وزن جوجههای تفریخ شده مشاهده نکردند .در پژوهش
حاضر نیز تزریق داخل تخممرغی بره موم بر نسبت وزن جوجههای
تفریق شده به وزن تخممرغ در گروهی که  1200قسمت در میلیون
بره موم دریافت کرده بود افزایش غیرمعنیداری در مقایسه با گروههای
دیگر داشت Uni .و همکاران ( )2005نشان دادند که تزریق
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داخل تخم مرغی عصاره بره موم سبب بهبود نسبت وزن جوجه تفریخ
شده به وزن تخممرغ قبل از تزریق شد که با پژوهش و نتایج حاصله
از تحقیق  Kadamو همکاران ( )2013مطابقت دارد .این پژوهشگران
نشان دادند که تغذیه جنینی با عصاره برهموم ،میتواند نسبت وزن
جوجههای تفریخ شده به وزن تخممرغ قبل از تزریق را افزایش دهد.
شمارش سلولهای خونی :شمارش هتروفیلها و لنفوسیتها
و تعیین نسبت هتروفیل به لنفوسیت در خون پرندگان بهعنوان یک
شاخص مطمئن برای مشخص شدن وجود عوامل میکروبی و بیماریزا
در بدن است و هرچهقدر این نسبت بیشتر باشد به همان مقدار سطح
ایمنی باال بوده و احتمال مقاومت در مقابل عوامل بیماریزا بهبود
مییابد (قاسمیدارستانی و همکاران .)1395 ،در گزارشی  Giurgeaو
همکاران ( )1982نشان دادند که افزودن  30گرم عصاره بره موم در
جیره غذایی جوجههای گوشتی بهمدت  21روز موجب افزایش تولید
آنتیبادی در مقایسه با گروه شاهد میشود .لیکن در مطالعه حاضر
ضمن اینکه اثر سوئی بر فراسنجههای خونی و ایمنی نداشت در عین
حال بهبودی هم در این رابطه مشاهده نشد Ghasemi Darestani .و
همکاران ( )2016گزارش کردند که افزودن عصاره بره موم سبب افزایش
گلبولهای سفید خون در مقایسه با گروه شاهد شد .درحالیکه اثری
بر غلظت ائوزینوفیل ،نوتروفیل و مونوسیت و لنفوسیت جوجههای
بلدرچین نداشت .همچنین در گزارشی نشان دادند که استفاده از
مقادیر  2 ،1 ،0/05و  3میلی گرم عصاره بره موم در جیره جوجههای
گوشتی سبب افزایش گلبولهای سفید گردید که با نتایج این مطالعه
مغایرت داشت ( Shihabو  Cetin .)2012 ،Aliو همکاران ( )2010بیان
نمودند که استفاده از سطوح مختلف عصاره بره موم نتوانست غلظت
گلبولهای سفید خون را تحت تاثیر قرار دهد .در مطالعه دیگری نشان
دادند که افزودن سطوح  700و  1000میلیگرم در جوجههای گوشتی
باعث کاهش تعداد هتروفیل و افزایش تعداد لنفوسیت شد ( Ziaranو
همکاران Freitas .)2005 ،و همکاران ( )2011گزارش کردند که مصرف
 50میلیگرم در کیلوگرم جیره مرغهای تخمگذار سبب افزایش معنیدار
هتروفیل و لنفوسیت میشود .گزارشها نشان میدهد که استفاده از
سطوح باالی عصاره بره موم میتواند اثرات ممانعتکنندهای بر تولید
آنتیبادی و سلولهای ایمنیساز داشته باشد .این اثرات ممانعتکننده
را بهوجود ترکیبات فالونوئید و بنزن در بره موم نسبت دادهاند (Shihab
و 2012 ،Ali؛  Ironsو 1980 ،Moore؛  Langeو همکاران.)1973 ،
صفات الشه :در پژوهشی  Abbandو همکاران ( )2012نشان دادند
که افزودن سطوح  1500میلیگرم در کیلوگرم عصاره بره موم بهطور
معنیداری الشه جوجههای گوشتی را در مقایسه با گروه شاهد افزایش
داد .در مطالعهای  Sevenو همکاران ( )2007گزارش کردند که مکمل
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نمودن عصاره بره موم در جیره جوجههای گوشتی بهدلیل تاثیر مثبت
بر ضریب تبدیل غذایی و مصرف خوراک سبب افزایش بازده الشه شده
است Abband .و همکاران ( )2012و  Kheiriو )2007( Toghyani
گزارش کردند که افزودن عصاره بره موم سبب افزایش وزن بورس
فابرسیوس نسبت به گروه شاهد میشود .نشان داده شده است که عصاره
بره موم بهدلیل تقویت سیستم ایمنی جوجه گوشتی سبب افزایش
اندازه غده بورس فابرسیوس و سایر غدد لنفاوی میشود Islami .و Salar
 )2015( Moeiniنشان دادند که تزریق داخل تخممرغی انواع مواد
مغذی در کیسه آمنیون تاثیری بر میانگین درصد الشه و اجزای
جوجههای گوشتی نداشت ،که نتایج حاضر با نتایج گروهی از محققان
مطابقت داشت ( Dooleyو همکاران2011 ،؛  Dos Santosو همکاران،
2010؛  Keralapurathو همکاران .)2010 ،عدم استفاده از مقایسه
نتایج در رابطه با تزریق داخل تخممرغی بر خصوصیات الشه در
جوجههای گوشتی بهدلیل کافی نبودن مطالعات توسط محققین میباشد.
در مجموع در پژوهش حاضر تزریق داخل تخممرغی عصاره بره موم
در سطوح مختلف تاثیری بر غلظت خونی گلبول سفید کل ،هتروفیل،
لنفوسیت ،مونوسیت و ائوزینوفیل جوجههای گوشتی نداشت .همچنین
وزن الشه ،وزن قلب ،طحال و بورس فابرسیوس با تزریق داخل تخممرغی
عصاره بره موم تحت تاثیر قرار نگرفتند .بنابراین نتایج این تحقیق نشان
داد که تزریق داخل تخممرغی عصاره برهموم نتوانست شمارش سلولهای
خونی و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی را تحت تاثیر قرار دهد.
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