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تأثير حقن جنين الدجاج بالكارنيتين والكربوهيدرات على صفات التفريـخ وحالة الجليكوجين وعامل
النمو المشابه لهرمون اإلنسولين للدجاج الالحم
كمال عبدالوهاب السماوي
ملخص :أجريت هذه الدراسة بهدف بحث تأثير حقـن بيض أجنة الدجاج الالحم عند عمر  71,5يوم من التفريخ
بمادة الـ ل -كارنتين (ل) والكربوهيدرات (ك) على معايير التفريخ ووزن الصوص الفاقس وموعد الفقس
وجليكوجين الكبد والعضالت وعامل النمو المشابه لهرمون اإلنسولين .أستخدم بيض من قطيع أمهات لسالالت
الروس ( )Rossوالهبرد ( )Hubbardبين  62و  51أسبوع من العمر في ثالثة تجارب.
التجربة األولى:
أجريت هذه التجربة لدراسة تأثير الحقن بمادة ل ،بإستخدام  236بيضة من ساللة الروس عند عمر  62أسبوع
والتي وزعت على تسع معامالت ،وكان بكل معاملة ثالثة مكررات بأعداد وأوزان متساوية من البيض.
والمعامالت هي :بيض بدون حقن (الشاهد السلبي) ،و بيض محقون ب  ٪ 0,9محلول ملحي معقم (الشاهد
اإليجابي) ،و بيض محقون بمستويات متدرجة من مادة ل (500 ,200 ,300 ,600 ,700 ,50 ,65
ميكروجرام /بيضة) والمذابة في  ٪ 0,9محلول ملحي معقم.
وتشير النتائج إلى األتي:
 -7كان وزن الصوص الفاقس ونسبة وزن الصوص وتركيز الجليكوجين في عضلة الصدر للصيصان الفاقسة
وإجمالي جليكوجين عضلة الصدر في مجموعة البيض المحقونه بتركيز  500ميكروجرام ل/بيضة أعلى
( )P<0.05معنويا ً عند مقارنته مع مثيله الفاقس من بيض مجموعتي الكنترول.
 -6كان وزن الصوص الفاقس ونسبة وزن الصوص من جميع معامالت البيض المحقونه بمادة ل وبيض
مجموعة الكنترول أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنتهم مع أمثالهم الناتج من بيض مجموعة الكنترول
السلبي ,بينما كانت نسبة وزن الصوص أعلى ( )P<0.05معنويا ً في مجموعات البيض المحقونه بتركيزات
 700و  300و  500ميكروجرام ل/بيضة عند مقارنته بمثيله الفاقس من مجموعتي بيض الكنترول.
وبصفة عامة أن حقن بيض الدجاج الالحم بجرعات تتراوح من  65إلى  500ميكروجرام ل/بيضة أدى
إلى زيادة في وزن ونسبة الصوص الفاقس بنسبة حوالي  ٪ 2,23إلى  ٪2,88و  ٪ 6,93إلى ٪ 3,80
على التوالي عند مقارنتهم بوزن الصوص الفاقس من مجموعة الكنترول السلبي.
 -3كان تركيز الجليكوجين الكبدي ودليل الجليكوجين وتركيز عامل النمو المشابه لهرمون اإلنسولين في
بالزما دم الصيصان الفاقسه لمجموعة البيض المحقونه بتركيز 600ميكروجرام ل/بيضة أعلى ()P<0.05
معنويا ً عند مقارنته بمثيلهم في الصيصان الفاقسه الناتج من مجموعتي الكنترول .وكان تركيز الجليكوجين
الكبدي وإجمالي الجليكوجين الكبدي ودليل الجليكوجين في الصيصان الفاقسه من البيض المحقون
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بتركيزات أعلى من  600ميكروجرام ل/بيضة أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنتهم بالجليكوجين الكبدي
للصيصان الفاقسه من جميع المعامالت األخرى.
 -2كان تركيز الجليكوجين في عضلة الصدر للصيصان الفاقسه وإجمالي عضلة الصدر في الصيصان الفاقسه
من مجموعات البيض المحقونه بتركيزات  300ميكروجرام ل/بيضة أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنته
بمثيله من مجموعتي الكنترول.
 -5ال توجد أية فروقات معنوية بين مجموعات البيض المحقونه بمادة ل ومجموعتي الكنترول في نسبة الفقس
الكلية ونسبة الفقس خالل فترات الفقس المختلفه ومتوسط فترة تفريخ البيض ونسبة األجنة الميته ونسبة
األجنة الحيه أو ال ميته ،وبين مجموعات البيض المحقونه بالمادة ل في وزن الصوص ونسبة وزن
الصوص ،وبين معامالت البيض المحقونه بالتركيزات األقل من  600ميكروجرام /بيضة ومجموعتي
الكنترول في تركيز الجليكوجين الكبدي وإجمالي الجليكوجين الكبدي في الصيصان الفاقسه.
والخالصة يمكن االستنتاج بأن حقن بيض الدجاج الالحم بجرعات تتراوح من  65إلى  500ميكروجرام من
مادة ل في اليوم  71,5من التفريخ أدى إلى زيادة وزن الصوص الفاقس بنسبة تتراوح من  2,20إلى ٪ 2,88
ونسبة وزن الصوص بنسبة تتـراوح مـن  6,93إلى  ٪ 3,80عنـد مقارنتهم بوزن الصوص الفـاقس من
مجموعـة الشاهد السلبي  .وتشير النتائج إلى أن حقن المستويات المرتفعه من مادة ل أدت إلى زيادة تركيز
جليكوجين الكبد (جرعات أكبر من  700ميكروجرام ل /بيضة) وعضالت الصدر (جرعات أكبر من 600
ميكروجرام ل/بيضة) ودليل الجليكوجين (جرعات أكبر من  700ميكروجرام ل /بيضة) في الصوص الفاقس
وعامل النمو المشابه لهرمون اإلنسولين ( 600و  300ميكروجرام ل /بيضة) في بالزما دم الصوص الفاقس،
بينما لم يؤثر حقن مادة ل على صفات التفريخ ومتوسط فترة تفريخ البيض.
التجربة الثانية:
أجريت التجربة الثانية لدراسة تأثير الحقن بمادة ك ] ٪ 7,5المالتوز  ٪ 7,5 +السكروز  ٪75 +الدكستروز/
لتر محلول ملحي ( ،[)٪ 0,9وأستخدم  592بيضة من ساللة الروس عند عمر  61أسبوع والتي وزعت على
تسع معامالت ،وكان بكل معاملة ثالثة مكررات بأعداد وأوزان متساوية من البيض .والمعامالت هى :بيض
بدون حقن (الشاهد السلبي) ،أو بيض محقون ب  ٪ 0,9محلول ملحي معقم (الشاهد اإليجابي) ،أو بيض
محقون بمستويات مختلفة من مادة ك ( 500 ,200 ,300 ,600 ,700 ,50 ,65ميكروجرام /بيضة) والمذابة
في  ٪ 0,9محلول ملحي معقم.
وتشير النتائج إلى األتي:
 -7ال توجد أية فروقات معنوية بين معامالت حقن البيض بالمادة ك ومجموعتي الكنترول في نسبة الفقس في
نهاية فترة التفريخ ونسبة األجنة الميته ونسبة األجنة الناقرة الحيه ووزن الصوص ودليل الجليكوجين
ووزن ونسبة وزن عضلة الصدر وتركيز وإجمالي الجليكوجين في كل من الكبد وعضلة الصدر ،وبين
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معامالت حقن البيض بمادة ك ومجموعة الكنترول اإليجابي في نسبة األجنة الناقرة الميته ومتوسط فترة
تفريخ البيض.
 -6كان متوسط فترة تفريخ البيض في مجموعة بيض الكنترول السلبي أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنته
بمثيله في باقي المعامالت.
 -3كانت نسبة األجنة الناقرة الميته في بيض مجموعة الكنترول السلبي أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنتها
بمثيلتها من مجموعات البيض المحقونه بتركيزات  50و  700و  300و  200و  500ميكروجرام
ك/بيضة ومجموعة الكنترول اإليجابي.
 -2كان تركيز عامل النمو المشابه لهرمون اإلنسولين في بالزما دم الصيصان الفاقسه من مجموعة البيض
المحقونه بتركيزات  600و  200و  500ميكروجرام ك/بيضة أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنته
بمثيله في مجموعات الصيصان الفاقسه من باقي المعامالت األخرى.
 -5كان وزن الكبد في مجموعة بيض الكنترول السلبي أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنته بمجموعات البيض
المحقونه بتركيزات  65و  700و  300و  200ميكروجرام ك/بيضة ومجموعة الكنترول اإليجابي.
وكانت نسبة وزن الكبد للصيصان الفاقسه من مجموعات البيض المحقونه بتركيزات  50و  600و 200
و  500ميكروجرام ك/بيضة ومجموعة الكنترول السلبي أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنتها بمثيلتها في
مجموعة الكنترول اإليجابي.
والخالصة يمكن االستنتاج بأن حقن بيض الدجاج الالحم بجرعات تتراوح من  65إلى  500ميكروجرام من
مادة ك ] ٪ 7,5مالتوز ٪ 7,5 +سكروز ٪ 75 +دكستروز /لتر محلول ملحي ( [)٪0,9في نهاية اليوم 71,5
من التفريخ لم يؤثر على وزن الصوص الفاقس ونسبة الفقس ونسبة األجنة الميته ونسبة األجنة الناقرة الحيه و
الجليكوجين في كل من الكبد وعضلة الصدر ودليل الجليكوجين للصيصان الفاقسة ،ولكنه خفض من فترة
تفريخ البيض .وتشير النتائج إلى أن حقن ( 600و  200و  500ميكروجرام /بيضة) من مادة ك أدت إلى
زيادة تركيز عامل النمو المشابه لهرمون اإلنسولين في دم الصيصان الفاقسة.
التجربة الثالثة:
أجريت التجربة الثالثة لدراسة تأثير الحقن بمادتي ل و ك ( ٪ 7,5المالتوز  ٪ 7,5 +السكروز ٪75 +
الدكستروز /لتر محلول ملحي ( ،))٪ 0,9وأستخدام  390بيضة من ساللة هبرد عند عمر  51أسبوع والتي
وزعت على عشر معامالت ،وكان بكل معاملة ثالثة مكررات بأعداد وأوزان متساوية من البيض.
والمعامالت هي :بيض بدون حقن (الشاهد السلبي) ،وبيض محقون ب  ٪ 0,9محلول ملحي معقم (الشـاهد
اإليجابي) ،وبيض محقون بمستويات مختلفة من مادة ل و ك بالميكروجرام /بيضة ( 50ل و  700ل و  50ك
و  700ك و  50ل  50 +ك و  700ل  50 +ك و  50ل  700 +ك و  700ل  700 +ك) والمذابة في
 ٪ 0,9محلول ملحي معقم.
وتشير النتائج إلى أنه:
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 -7ال توجد فروقات معنوية بين معامالت حقن البيض بمادتي ل و ك ومجموعتي الكنترول في نسبة الفقس
ونسبة األجنة الميته ونسبة األجنة الناقرة (الحيه والميتة) ووزن الصوص وزن الكبد ووزن عضلة الصدر
وإجمالي جليكوجين عضلة الصدر وتركيز عامل النمو المشابه لهرمون اإلنسولين في بالزما دم
الصيصان الفاقسه ،وبين معامالت البيض المحقونه بالتركيزات  50ل و  700ل و  50ك و  700ك و
 50ل  50 +ك و  700ل  50 +ك و  50ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة ومجموعتي الكنترول في
دليل الجليكوجين للصيصان الفاقسه ،وبين معامالت البيض المحقونه بالتركيزات  50ل و  700ل و 50
ك و  700ك و  50ل  50 +ك و  50ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة ومجموعتي الكنترول في تركيز
الجليكوجين الكبدي في الصيصان الفاقسه ،وبين معامالت البيض المحقونه بالتركيزات  50ل و  50ك و
 700ك و  50ل  50 +ك و  50ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة ومجموعتي الكنترول في تركيز
جليكوجين عضلة الصدر في الصيصان الفاقسه ،وبين معامالت البيض المحقونه بالتركيزات  50ل و
 700ل و  50ك و  700ك و  50ل  50 +ك و  700ل  50 +ك و  50ل  700 +ك ميكروجرام/
بيضة ومجموعة الكنترول اإليجابي في تركيز جليكوجين عضلة الصدر في الصيصان الفاقسه ،وبين
معامالت البيض المحقونه بالتركيزات  50ل و  700ل و  50ك و  700ك و  50ل  50 +ك و  700ل
 50 +ك و  50ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة ومجموعتي الكنترول في إجمالي الجليكوجين الكبدي
في الصيصان الفاقسه.
 -6كان تركيز جليكوجين عضلة الصدر والكبد وإجمالي الجليكوجين الكبدي ودليل الجليكوجين في الصيصان
الفاقسه من مجموعة البيض المحقونه بتركيز  700ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة أعلى ()P<0.05
معنويا ً عند مقارنته بمثيله لمجموعتي الكنترول .وكان تركيز جليكوجين عضلة الصدر في الصيصان
الفاقسه من مجموعات البيض المحقونه بتركيزات  700ل و  700ل  50 +ك ميكروجرام /بيضة أعلى
( )P<0.05معنويا ً عند مقارنتها بمثيلتها في الصيصان الفاقسه من مجموعة الكنترول السلبي.
 -3كان تركيز جليكوجين عضلة الصدر ودليل الجليكوجين في الصيصان الفاقسه من مجموعة البيض
المحقونه بتركيز  700ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنته بمثيله
لمجموعات البيض المحقونه بالتركيزات المختلفة من مادتي ل و ك.
 -2كان تركيز وإجمالي الجليكوجين الكبدي في الصيصان الفاقسه من مجموعة البيض المحقونه بتركيز 700
ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة أعلى ( )P<0.05معنويا ً عند مقارنته بمثيله في مجموعات البيض
المحقونه بتركيزات  50ل و  700ل و  50ك و  700ك و  50ل  50 +ك ميكروجرام /بيضة.
والخالصة يمكن االستنتاج بأن حقن بيض الدجاج الالحم بجرعة  700ل  700 +ك ميكروجرام /بيضة في
نهاية اليوم  71,5من التفريخ أدى إلى زيادة تركيز جليكوجين كل من الكبد وعضالت الصدر وإجمالى
الجليكوجين الكبدى و دليل الجليكوجين في الصيصان الفاقسة .وأظهرت النتائج أن الحقن بجرعات  50و 700
ميكروجرام /بيضة من مادة ل أو مادة ك أو مادتي ل و ك لم يؤثر على صفات التفريخ ووزن الصوص
وتركيز عامل النمو المشابه لهرمون اإلنسولين في بالزما دم الصوص الفاقس.

