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 دهیچک

 بردر زمان قبل از انکوباسیون  803مرغ سویه تجاری راس  خزک به تخمنژاد بومی مرغ  تزریق زرده تخماثر در این پژوهش، 

 تبدیل، ضریب میزان مصرف خوراک، مورد بررسی شامل پارامترهای شد.  برخی پارامترهای مرتبط با نرخ متابولیزم در نتاج بررسی

 AMP-activated protein kinase (AMPK) های و نیز بیان نسبی ژنآلدئید  دی شیمیایی سرم، غلظت مالونی بیوها شاخصبرخی 

 در مساوی طور به 803 راس سویه بارور مرغ تخم 820 تعداد منظور به این. بودنتاج  در بافت مغز Neuropeptide Y (NPY)و 

( به زرده تخم مرغ راس خزکمرغ نژاد بومی  تخم زرده تزریق) آزمون گروه آزمایشی شامل گروه دو به تصادفی کامالً طرح قالب

 مذکور پارامترهای برای و آوری جمعآزمایش  پایان دوره در پرندگان بافت و خون های نمونه. شدند دادهاختصاص  کنترل گروه و

 ، کاهش غلظتغذایی خزک سبب بهبود ضریب تبدیلنژاد بومی  مرغ تخم ، تزریق زردهکنترلشدند. در مقایسه با گروه  بررسی

نیز کاهش چربی احشایی و ، کاهش وزن نسبی باال چگالی با لیپوپروتئین به ریدیگلیس تری، کاهش نسبت گلیسیرید تری سرمی

وزن بدن در ی روی تأثیر مرغ نژاد بومی خزک . در مقابل تزریق زرده تخمP)<00/0(شد  نتاج در بافت مغز AMPKمیزان بیان 

غلظت  پایین، چگالی با پروتئین لیپو گلوکز، کلسترول، غلظت سرمی، مغزوزن نسبی  ی،مصرف میزان خوراکروزگی،  50سن 

زک به خ یبومنژاد  یها مرغ زردة تخم یقتزر ،پژوهش ینا یجبر اساس نتا .نتاج نداشتمغز  در بافت NPYو بیان  آلدئید دی مالون

در بافت  AMPKو کاهش میزان بیان  غذایی مؤثری سبب بهبود ضریب تبدیل طور به 803 راس یتجار یةسو یها مرغ تخمزرده 

  شد.نتاج  میانجی مغز

 

 با لیپوپروتئین کلسترول به ریدیگلیس تریمغز میانجی، نسبت ، چربی احشایی، مصرف خوراک، چربیاکسیداسیون  :ها کلیدواژه

 .باال چگالی
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 مقدمه

های متوالی سبب افزایش میزان  انتخاب برای رشد در نسل

های  مصرف خوراک و تغییر در موازنه انرژی در جوجه

های مدرن  این اساس در سویهگوشتی شده است. بر 

ثر در کنترل ؤم سازوکارهایهای اصالح نژادشده  جوجه

مصرف خوراک تا حدود زیادی دچار اختالل شده است، 

که میزان مصرف خوراک تناسبی با میزان انرژی  طوری هب

چربی  صورت به                                     ً مورد نیاز نداشته و انرژ ی مازاد عمدتا  

ر الشه، نه تنها شود. افزایش چربی د ذخیره می احشایی

 یهای متابولیک سبب افزایش احتمال وقوع بیماری

شود، بلکه سبب افزایش میزان هدرروی منابع انرژی  می

شود. بر این اساس اگرچه  چربی می صورت به

 منظور بههایی نظیر اعمال محدودیت غذایی  استراتژی

جلوگیری از مصرف بیش از حد غذا و نیز تجمع بیش از 

عوامل  شناسایی، اما شده استپیشنهاد  ییاحشاحد چربی 

ثر در کنترل مصرف خوراک از اهمیت ؤم سازوکارهایو 

 .]81 ،83[ باشد برخوردار می باالیی

انرژی تابعی از ساختار  تعادلتنظیم مصرف خوراک و 

خوراک، فتوپریود و  ژنتیکی، عوامل محیطی )نظیر فراهمی

زیولوژیکی یف های رسان پیاممحیط( و نیز   دمای

ها  ها، سطوح متابولیت های آزاد، سطوح هورمون )رادیکال

شده   داده باشد. بر این اساس نشان ها( می و نیز آدیپوکین

خاص ناحیه مغز  طور بههای مختلف مغز و  است که بخش

نقش کلیدی در پردازش این  (Diencephalon) میانجی

، 20، 86، 80[ و کنترل الگوی مصرف خوراک دارند ها پیام

های عصبی و  ای از واسطه بین طیف گسترده  این  در. ]28

در کنترل  یثرؤاند که نقش م شده شناساییها  یا آنزیم

هموستازی در بدن دارند؛ که در بین آنها نتایج مطالعات 

 Yو نوروپپتید  AMPKداللت بر اهمیت باالی آنزیم 

(NPY) 80،86[ در کنترل باالنس انرژی در بدن دارد[. 

هایی است که نقش  از جمله آنزیم AMPK آنزیم 

واسطه  کلیدی در کنترل وضعیت هموستازی انرژی در بدن به

رسانی  تقویت و یا ممانعت از عملکرد برخی از مسیرهای پیام

کند. این  های محیطی ایفا می سلولی در پاسخ به پیام  درون

باشد و                                     طور خاص پایشگر وضعیت انرژ ی سلول می آنزیم به

در سلول ADP/ATP  یا و  AMP/ATPبهنگام افزایش نسبت

های متابولیکی نیز از جمله عوامل  شود. استرس فعال می

باشند. در این  می AMPKمؤثر در فعالسازی و فسفریالسیون 

در  AMPKشده است که فعالسازی   رابطه نشان داده

هیپوتاالموس نقشی مؤثر در القای سازوکارهای تحریک 

 در مؤثر نوروپپتیدهای بیان تنظیم واسطه مصرف خوراک به

 به وابسته پروتئین و NPY نظیر خوراک مصرف کنترل

 AMPK. اختالل در فعالیت ]20، 80[دارد  (AgRP) آگوتی

ها و  سبب بروز تغییر در میزان اکسیداسیون چربی همچنین

شود؛ که این  ها می افزایش میزان هایپرتروفی آدیپوسیتنیز 

های التهابی و نیز  توانند منجر به بروز پاسخ               ً   تغییرات نهایتا  می

 .]86، 80[شوند  مقاومت به انسولین 

عصبی با ساختار  یک میانجی، NPYژن کدکننده 

های  هسته      ً   عمدتا  در آن مولد های پپتیدی است که نورون

شوند؛ و  آراکوآت و پاراونتریکوالر هیپوتاالموس یافت می

نقش کلیدی در کنترل مصرف خوراک و نیز کنترل 

هموستازی انرژی در بدن دارد. نشان داده شده است که 

های پاراونترکوالر هیپوتاالموس  به هسته NPYتزریق 

های این ناحیه و نیز  سبب افزایش میزان فعالیت نورون

( بافت چربی Termogenesis)یی میزان گرمازاکاهش 

که کردند گزارش  گران پژوهش ،شود. در مقابل ای می قهوه

نه تنها منجر به افزایش میزان  NPYغیرفعالسازی ژن 

مصرف انرژی )افزایش مصرف اکسیژن(، افزایش بیان 

در بافت چربی  UCP-1))یک  کنندة غیرجفت پروتئین

وژنسیس در بافت چربی سفید افزایش میزان ترم ای و قهوه

شود؛ بلکه  مییی نگام مواجهه با استرس سرماه موش به

ها به چاقی ناشی از مصرف زیاد  این دسته از موش



 308راس  یدر مرغان گوشت AMPK, NPY یها ژن انيو ب زميدر کنترل نرخ متابول ینقش عوامل مادر یابيارز
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 گران . پژوهش]28، 86[باشند  میخوراک کمتر حساس 

مشابه با  طور در پرندگان به NPY کردندگزارش 

خاصیت محرک مصرف خوراک دارد،  ،پستانداران

در بافت مغز طیور در پاسخ به  NPYکه بیان  یطور به

و یی تغییرات وضعیت انرژی بدن ناشی از محدودیت غذا

 .]83[ یابد یا گرسنگی افزایش می

های اخیر  ان در طی سالگر پژوهشنتایج تحقیقات 

عوامل مادری  اثرات فرانسلی از اهمیت شگرف کایتح

، ای از صفات فیزیولوژیکی در کنترل طیف گسترده

 نشان رابطه این د. درننتاج دارو نیز رفتاری  فولوژیکیمور

 مادری طیور ای از اثرات بخش عمده که است شده داده

 تکوین در دوران جنینی و نیز فرآیند تنظیم و کنترل در

خصوصیات رفتاری و عملکرد نتاج در دوران پس از تولد 

طور خاص  و به مرغ تخمترکیبات  تأثیر      ً    عمدتا  تحت

با این وجود  .]1، 3، 7، 8[باشد  می مرغ ده تخمترکیبات زر

ای  رغم اهمیت عوامل مادری در کنترل طیف گسترده علی

 از پس و قبل رشد ،ای تغذیه رفتارهای از صفات شامل

های التهابی  ، کنترل پاسخایمنی سیستمیی کارا تولد،

 ؛ تاکنون]1 ،3 ،8[مانی نتاج  زنده قابلیت و دستگاه گوارش

گزارشی در خصوص اهمیت نقش عوامل مادری در 

مصرف  کنترل اشتها و ثر درؤم سازوکارهایکنترل 

خوراک ارائه نشده است، لذا هدف از این مطالعه بررسی 

بومی خزک به زرده مرغ نژاد  تخمتزریق زرده  تأثیر

 روی میزان مصرف خوراک، 803 مرغ سویه راس تخم

وزن ، NPYو AMPKهای  بیان نسبی ژن ضریب تبدیل،

آلدئید  دی مالون غلظت احشایی،نسبی مغز و چربی 

(MDA )غلظت فاکتورهای بیوشیمیایی در بافت مغز ،

 تئینولیپوپرگلیسیرید،  خون شامل گلوکز، کلسترول، تری

 نیز  و پایین چگالی با تئینولیپوپرباال،  چگالی با

 باال در  چگالی با تئینولیپوپر به ریدیگلیس تری نسبت

 .نتاج بود

 ها روش و مواد

مرغ نژاد بومی  اثر ترکیبات زرده تخم بررسی منظور به

بر روند تکوین سازوکارهای مؤثر در مصرف  خزک

خوراک و متابولیسم مواد مغذی در مرغان سویه راس 

، تهیه 803 راس سویه بارور مرغ تخمعدد  820 تعداد ،803

 -شرکت مرغ مادر جنوب خراسان)گله مادر شده از 

 درطور مساوی  به ،هفتگی 86-83 سن متوسط با بیرجند(

؛ شامل یشیآزما گروه دو به یتصادف     ًکامال  طرح قالب

مرغ سویه راس تیمارشده با  تخم 860شامل ) کنترل گروه

شامل ) آزمون گروه و( راس سویهشده  رقیق زرده قیتزر

 زرده قیتزرتخم مرغ سویه راس تیمارشده با  860

 یها مرغ تخم. شدند داده اختصاص( خزک نژاد شده رقیق

 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی )زاهدان( از خزک نژاد

مخلوط میکرولیتر از  500مقدار  به این منظور،. شدند هیته

سویه خزک و یا نژاد بومی شده  رقیقهای  مرغ تخم زرده

زرده راس  7)مخلوط حاصل از ترکیب حداقل  803 راس

موجود، در روز رایج های  بر اساس پروتکل و یا خزک(

اول قبل از انکوباسیون به کیسه زرده هر یک از 

 های گروه صاص داده شده به هر یک ازاخت های مرغ تخم

شده  تزریق مخلوط رقیق .]8[ شد قیتزر کنترل ایو  آزمون

خودش های سویه  مرغ به تخم 803مرغ راس  زرده تخم

 ناشی های آسیب تبعات تعدیل منظور به (803راس  هی)سو

 زرده نسبت خوردن بهم از حاصل تبعات نیز و تزریق از

انجام شد  راس های سویه جنین تکوین روند بر سفیده به

 وشد  مسدود مذاب پارافین وسیله هب ایجادشده منفذ. ]8[

 کشی جوجه دستگاه) یکش جوجه دستگاه به ها مرغ تخم

 . شدند منتقل( رانیا ˗نینو کرچ کیاتومات تمام

 شده خیتفر یها جوجه ،یکش جوجه دوره انیپا از پس

 منتقل زولهیا اتاق به آزمایشی گروه دو به متعلق روزه یک

 شش سن تا تایی در پنج تکرار های ده در قالب گروه و

های  براساس دستورالعمل کسانی طیشرا در یهفتگ 
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 برنامه. افتندی پرورش 803پیشنهادی برای نگهداری راس 

یی روشنا صورت به هچ از پس اول روز سه یبرا ینور

 ساعت 28 صورت به پرورش دوره بقیه یبرا و دائم

 رهیج. شد اجرا و میتنظ یخاموش ساعت کی و ییروشنا

خوراک )بود  آمادهاستاندارد  خوراک شامل استفاده مورد

های سنی  که برای دوره ،گلستان( -بنفش تپهو طیور دام 

مختلف تنظیم و در اختیار پرندگان قرار گرفت. این 

روزگی(،  تا هفتصفر آغازین ) پیشجیره  شاملها  جیره

باشد:  می 2 و 8شامل جیره آغازین آغازین )جیره 

 20تا 86) 2آغازینو  (روزگی 80تا  3) 8آغازین

پایانی  جیره روزگی( و 20-80رشد )جیره ، ((روزگی

 صورت به(. غذا و آب 8 )جدولروزگی( بود  50-80)

میزان  .]8[آزاد در طی دوره در اختیار پرندگان بود 

غذایی افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 

ای بیان گردید.  دوره صورت بههای متوالی ثبت و  در هفته

، تفاضل میزان خوراک مصرف خوراک برای بررسی میزان

در هر واحد آزمایشی  خوراک مانده شده و باقی فراهم

 تبدیل هفتگی ثبت گردید. برای محاسبه ضریب صورت به

انفرادی  صورت بهها در پایان هفته  ، جوجهغذایی

کشی و مجموع افزایش وزن در هر واحد آزمایشی  وزن

در پس از تصحیح برای تلفات بر میزان مصرف خوراک 

 هر واحد آزمایشی تقسیم شد.

 پنج از پس( روزگی 50) مایشآز دوره نپایا در

 جوجه سه تعداد آزمایشی گروه هر از ،گرسنگی ساعت

 طور به آزمایشی گروه از هر میانگیننزدیک به  وزن با

بال،  سیاهرگ از گیری خون و پس از انتخاب تصادفی

 ی. پس از جداسازالشه کشتار شدند یبرای آنالیز اجزا

 های بیوشیمیایی خون، فراسنجه ینـتعی نماسرم، تا ز

. شدند نگهداری ادسانتیگر جهدر -20 یدما در ها نمونه

گلوکز،  غلظت سرمیشامل  بیوشیمیایی یسنجههاافر

 سیلهو به فتومتری روش به HDLگلیسیرید،  کلسترول، تری

 به طمربو لعملراستود طبق نموآز رسپا شرکت یکیتها

 Gold) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومترکیت  هر

Spectrumlab 54,Shanghai, China ) و یا توسط دستگاه

 یگیرازهندا (Biotechnica BT-3000, Italy) اتوآناالیزر

  لدوافرید لفرمو از دهستفاا باLDL-C شد. 

]( LDL-C = TC-[HDL-(TG/5 شد  محاسبه]نسبت .]88 

باال  چگالی با لیپوپروتئین کلسترول به گلیسرید تری

متابولیک  سندرم برای ارزیابی شاخصی عنوان به

 چربی ،کشتار از پس. ]6[ شد انسولین( محاسبه به )مقاومت

 داخلی های ارگان اطراف چربی نیز و شکمی محوطه

 .ندشد وزن و جداسازی کبد ، قلب وسنگدان روده، شامل

ارزیابی میزان پراکسیداسیون بافت کامل مغز برای 

های بافت مغز و نیز آنالیز بیان ژن در بافت مغز  چربی

پس از شکافت جمجمه میانجی )هیپوتاالموس( 

 فاقد گرم الشه کشتار، از پس .شد نیو توز یآورجمع

 کشتار از قبل وزن به آن نسبت و توزین شکم محتویات

تفکیک  پس از (.الشه بازده) گرفت قرار محاسبه مورد

 از جلوگیری برای صلهی حاها ی نمونهجبخش مغز میان

 آنالیز زمان تا و فریز مایع ازت در سرعت به RNA تجزیه

 شدند. نگهداری و منتقل -30 با دمای فریزر به ژن بیان

 بر خزکمرغ نژاد  تخمیق زرده تزر تأثیر یبررس برای

های هر  نمونه، NPYو AMPK های یان نسبی ژنب یالگو

 میآرا به مایع وژننیتر با استفاده از طور جداگانه تکرار به

های آزمایشی  نمونه RNA کل . سپسیددگرو همگن درپو

با استفاده از محلول مغز میانجی )هیپوتاالموس(  بافت

RiboExTM LS (GeneAll Biotechnology Co, LTD,. 

Seoul, Korea) شد.  پیشنهادی استخراج طبق دستورالعمل

 کیت ، با استفاده ازRNA های از نمونه cDNA سنتز

HyperscriptTM One-step RT-PCR Mastermix. 

(GeneAll, Seoul, Korea)  در حجم نهاییµL20  انجام

یک  ،الگو RNAاز  میکرولیترشد. به این منظور مقدار پنج 
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 و Random hexamer یمخلوط آغازگرهااز  میکرولیتر

Oligo (dT) میکرولیتر ، یک dNTPsو هفت میکرولیتر 

دیونیزه در یک میکروتیوب استریل مخلوط )حجم کل  آب

µL85 درجه  60( و برای مدت پنج دقیقه در دمای

گراد انکوبه شد. پس از گذشت مدت زمان یک دقیقه  سانتی

از آنزیم  میکرولیترترتیب مقادیر یک  از پایان انکوباسیون به

از  میکرولیتر یک (،200U/μlمعکوس ) کریپتاز ترانس

 Reverse)بافر واکنش  از میکرولیتر دو ،RNAase مهارکننده

Transcription 10X Buffer از ماده  میکرولیتر دو( و

(0.1M) DTT شده  های حاوی مخلوط انکوبه به میکروتیوب

. پس افزایش یافت( µL20شد )حجم کل مخلوط به اضافه 

درجه  00ها در دمای  از سانتریفیوژ و ورتکس، میکروتیوب

. پس از اتمام زمان انکوبه شدند ساعتیک مدت  برای

مانده  یباق یهثانو یبردن ساختارها  یناز ب یبرا یونانکوباس

 30 یدر دما یقهمدت پنج دق یبرا cDNA یحاو یها یوبت

 .ندشد به سرعت روی یخ منتقلانکوبه و  گراد درجه سانتی

اختصاصی  یآغازگرهاهای هدف از  جهت ارزیابی بیان ژن

، پس از مقایسه با ]25، 22، 8[ نابع علمیارائه شده در م

فناوری  زیست اطالعات ملی شده در مرکز توالی ثبت

(NCBI،و تأیید صحت آنها ) (.2)جدول   شد استفاده   

 

 انرژی قابل متابوليسم و ترکيب شيميايی جيره. 2 جدول

 پايانی رشد 1آغازين 2آغازين پيش آغازين ترکيب

 1110-3000 1131 1100 1811 1810 کيلوگرم( در)کيلوکالری  قابل متابوليسمی انرژی

 22-1/22 28 21 1/10 1/12 (درصد) خام پروتئين

 1 08/3 30/3 11/3 11/3 ( )درصد(حداکثر) خام فيبر

 81/0 18/0 02/2 01/2 01/2 )درصد( کلسيم

 11/0 12/0 18/0 1/0 1/0 )درصد( دسترس قابل فسفر

 21/0 21/0 21/0 22/0 22/0 )درصد( سديم

 10/0 10/0 10/0 10/0 13/0 )درصد( کلر

 38/0 10/0 11/0 10/0 11/0 )درصد( يونينمت

 12/0 21/0 82/0 88/0 11/0 )درصد( سيستين+  متيونين

 82/0 13/0 01/2 21/2 1/2 )درصد( ليزين

 13/0 12/0 01/2 21/2 33/2 )درصد( آرژنين

 12/0 10/0 11/0 22/0 81/0 )درصد( ترئونين

 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 )درصد( لينولئيک اسيد

 88 88 88 88 88 )درصد( خشک ماده

 
 هدف های ژن تکثير برای استفاده مورد آغازگرهای مشخصات. 1 جدول

 ژن (´3→´5)يمرپرا  ژن بانک ثبت شماره (باز )جفتقطعه  اندازه منبع مورد استفاده

11 228 NM_001034827 AGAGGTCCCAAAGCCTGAGTT 
GAAGATGCCCAGAGCCACA AMPK 

11 23 NM_205473 AAAATCCCATCACCACATCGA 
TCTTGTTGAGGGAAAGCACAGA NPY 

2 211 NM_205518.1 AGACATCAGGGTGTGATGGTTGGT 
TCCCAGTTGGTGACAATACCGTGT actin-β 

2 321 AF173612.1 GACTTGCCTCCAATGGATCCTC 
TAGATAACCTCGAGCCGATCGCA 18S rRNA 
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از های هدف در بافت مغز با استفاده  ژن نسبی بیان

 5x Hot FIREPOL Eva Green qPCRمیکس آماده مستر

Mix های رفت و  بررسی شد. اجزای واکنش شامل پرایمر

های  میکس به نسبت و مستر cDNAبرگشت، آب دیونیزه، 

شدند  ، بر اساس دستورالعمل کیت مخلوطمعین

اساس برنامه دمایی  تکثیر نواحی هدف بر(. 8)جدول

 Rotor-Gene 3000) دستگاهشده با استفاده از  سازی بهینه

(Corbett Research, Sydney,Australia  انجام شد

ای  های آستانه سیکلها،  (. پس از پایان واکنش5 )جدول

(CT) در هدف و رفرنس های خام مربوط به بیان ژن 

 نسبی بیان ثبت شد. کنترل و آزمون های گروه های نمونه

 مرجع های ژن ژئومتریک میانگین به نسبت هدف های ژن

(β-actin ،18sRNAبه )  2روش
(-ΔΔCt)  برای . ]8[شد محاسبه

 های واکنشمحصوالت  ها، بررسی صحت انجام واکنش

Real-Time PCR شده  یزیآم رنگ درصد دو آگارز ژل روی

 .شد بارگذاری( Gel Red) فلورسانت مادهبا 

 عنوان به( MDAآلدئید ) دی برای تعیین میزان مالون

ها از روش  شاخص میزان اکسیداسیون چربی

استفاده شد.  (TBA) اسید تیوباربیتوریک اسپکتروفتومتری

شده  خالصه در این روش یک گرم بافت آسیاب طور به

لیتر  نتقل و مقدار چهار میلیممغز به درون فالکون 

 مقطر( و مقدار دو % در آبTCA-0) کلرواستیک اسید تری

% BHT 3/0-) تولوئن هیدروکسی لیتر بوتیلیتد نیم میلی و

ها برای مدت یک دقیقه  نهنمو شد.در هگزان( اضافه 

 8000ورتکس و سپس برای مدت سه دقیقه در دور 

سانتریفیوژ شدند. پس از دورریختن فاز باالیی باقی نمونه با 

 0/8استفاده از کاغذ صافی، صاف شدند. سپس مقدار 

لیتر از محلول صاف شده  میلی 0/2%( به 3/0) TBAلیتر  میلی

ماری در دمای  قه در بندقی 80ها برای مدت  اضافه و نمونه

گراد نگهداری و پس از سرد شدن به یخچال  درجه سانتی 70

دستگاه ها با استفاده از  منتقل شد. میزان جذب نوری نمونه

( Gold Spectrumlab 54, Shanghai, Chinaاسپکتروفتومتر )

آلدئید  دی نانومتر قرائت و مقدار مالون 0/028موج   در طول

گرم بر کیلوگرم( بر اساس منحنی  س )میلیاسا در هر نمونه بر

  .]2[استاندارد محاسبه گردید 

 چولگی یا و ها توزیع داده بودن نرمال بررسی برای

استفاده شد. بر  Shapiro-Wilk آزمون از ها، داده توزیع

 های کمی با توزیع نرمال داده ،اساس نتایج آزمون

معیار( ارائه شدند. مقایسه  انحراف ±میانگین ) صورت به

 انجام شد Tآزمون  وسیله بهمیانگین بین دوگروه آزمایشی 

درصد  0نوع اول  . حداکثر میزان احتمال خطای(8)رابطه 

کلیه آنالیزهای آماری با استفاده از  .شد گرفته نظر در

 انجام شد. (88نسخه) JMPآماری افزار  نرم

 Yij=μ+Ti+eij(                                           8رابطه 

شده در  گیری مقدار رکورد اندازه ،Yijدر این رابطه، 

اثر تیمار  ،Ti؛ جامعه میانگین  ،µ ؛امiام از تیمار jتکرار 

)با  اثرات تصادفی خطاهای آزمایشی ،eijتزریق زرده و 

 ( هستند. نرمال توزیع

 
 Real time PCR  شده برای واکنش مواد استفاده. ترکيب و نسبت 3جدول 

 ((µl) )ميکروليتر  مقادير مورد استفاده استفاده ماده مورد 

 µl 1 (Master Mix)ميکس  مستر
cDNA µl 2 
 µl 1/0 (F) رفت  پرايمر
 µl 1/0 (R)برگشت پرايمر

 µl 21 (ddH20)  ديونيزه  آب

 µl 10 حجم نهايی

http://pishgambc.com/index.php?route=product/product&path=77_97_115&product_id=84
http://pishgambc.com/index.php?route=product/product&path=77_97_115&product_id=84
http://pishgambc.com/index.php?route=product/product&path=77_97_115&product_id=84
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 NPY, AMPK , 18S rRNA, β-actin های برای تکثير ژن Real time PCRواکنش  زمانی و . شرايط دمايی1 جدول

 تعداد چرخه )ثانيه( زمان ژن -گراد( دما )سانتی مراحل چرخه

 2 100 11 واسرشت اوليه

 10 11 واسرشت ثانويه

 آغازگرها به الگو اتصال 11

C012-AMPK 11 

C012  - NPY 11 

C018-  β-actin 11 

C01118sRNA- 11 

 30 21 طويل سازی

 درجه، هر پنج ثانيه يک درجه 11 تا درجه 11از دما افزايش ترسيم منحنی ذوب

 
 بحث و نتايج

طور  بهخزک مرغ نژاد  تخمتزریق زرده  ،در این مطالعه

داری باعث کاهش ضریب تبدیل و وزن نسبی چربی  معنی

شد  کنترلگروه گروه آزمون نسبت به در احشایی 

مرغ نژاد  تخم(. در مقابل تزریق زرده P<00/0)؛ 0)جدول

روزگی، مجموع  50ی روی وزن زنده بدن در تأثیرخزک 

 (.0جدول)مصرف خوراک روزانه و بازدهی الشه نداشت 

کنترل فرآیند تکوین جنین و  عوامل مادری در تأثیر

، نرخ شناسی ریختای از صفات نظیر  نیز طیف گسترده

 بافت ، تکوین عضالت، توسعهوساز سوخترشد و 

اکسیداتیو،  های استرس چربی، شاخص خصوصیات، چربی

 التهابی های ژن میزان حساسیت به انسولین و یا میزان بیان

در زمان پس از تولد و حتی در  گوارش نتاج دستگاه

های مختلف حیوانی و نیز در طیور  های آتی در مدل نسل

 عالوه به. ]87 ،86 ،82، 1 ،8[گزارش شده است 

که دستکاری ترکیبات  کردندگزارش  گران پژوهش

روی نرخ رشد، بر مدت  تواند اثرات بلند مرغ می تخم

 میزان خون، بیوشیمیایی پارامترهای تبدیل، سطح ضریب

 دستگاه التهابی های ژن بیان کنترل ،احشایی چربی تجمع

سرم  لیپیدهای پروفایل، ها چربی کبدی متابولیسم گوارش،

روی   بر تأثیر واسطه بههای داخلی  و وزن نسبی ارگان

عملکرد  کنترل ژنتیکی و نیز گیری الگوهای اپی شکل

 -های مختلف نظیر محورهای هیپوتاالموس سیستم

 -هیپوفیز - (، هیپوتاالموسHPT axisتیروئید ) -هیپوفیز

 -هیپوفیز -، هیپوتاالموس(HPS axis)سوماتوتروفیک 

 -هیپوفیز -و هیپوتاالموس (HPG axis)غدد جنسی 

د؛ هر چند این اثرات نداشته باش (HPA axis)  آدرنال

تیمار، شرایط نگهداری و نیز دوز و نوع      ً          عمدتا  بستگی به 

عالوه نتایج  به. ]1،87[ بستگی داردزمان اعمال تغییرات 

در خصوص  گران پژوهشاین مطالعه با نتایج سایر 

نرخ ضریب تبدیل با میزان چربی  دار معنیهمبستگی 

 .]20[مطابقت دارد  احشایی در طیور

ثر در کنترل نرخ ؤم سازوکارهایکه  با وجود این

تبدیل تا حدود زیادی ناشناخته  و ضریب ساز و سوخت

داللت بر اهمیت  گران پژوهش پژوهشهستند، اما نتایج 

های آزاد، تعادل  فاکتورهای التهابی، میزان تولید رادیکال

ها، قابلیت هضم و جذب  اکسیدان ها و آنتی بین پراکسیدان

مواد مغذی، میزان ترموژنسیس، غلظت کورتیزول، نرخ 

های دستگاه  ترکیب باکتری و نیز ابولیسمکاتابولیسم و آن

متابولیزم و بازدهی مصرف خوراک نرخ گوارش در کنترل 

های التهابی در دستگاه  بروز پاسخ تشدید. همچنین دارند

گوارش و نیز اندوتوکسمی سیستماتیک ناشی از اختالل 
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در افزایش  یدر عملکرد ساختار دفاعی روده نقش مؤثر

                             ً ش حساسیت به انسولین و متعاقبا  تبدیل، کاه میزان ضریب

اختالل در تنظیم فعالیت مسیرهای متابولیکی شامل 

در  مؤثرهای  نیز مکانیسم لیپوژنز، لیپولیز، گلوکونئوژنز و

، 22، 20، 81، 86، 5، 8[کنترل اشتها و وزن بدن دارند 

در کاهش میزان  در طیور نقش عوامل مادری. ]28

ارش و یا فعالیت سیستم های التهابی در دستگاه گو پاسخ

تواند از        ً   احتماال  می است که ]8،3[ اکسیدانی نتاج آنتی

 . ]20، 0[ جمله عوامل مؤثر در بهبود ضریب تبدیل باشد

خزک سبب مرغ نژاد  تخمدر این مطالعه تزریق زرده 

 نسبت گلیسیرید و نیز کاهش غلظت سرمی گلوکز، تری

در مقایسه با  باال چگالی با تئینولیپوپر به گلیسیرید تری

(. در مقابل (P<00/0)؛ (6-)جدول)شد  کنترلگروه 

ی روی غلظت تأثیرخزک مرغ نژاد  تخمتزریق زرده 

 چگالی با تئینولیپوپر، باال چگالی با تئینولیپوپر سرمی

 (.6 جدول)و کلسترول نداشت  پایین

 گلیسیرید، خون )گلوکز، تری های سرمی سطوح متابولیت

 شناسایی واسطه به...(  آزاد، آمینواسیدها و  چرب  اسیدهای

های مغزی نیز از جمله عوامل مؤثر در  توسط گیرنده

 سوخت و سازکنترل میزان اشتها، مصرف خوراک و نرخ 

. پیشنهاد شده است که انتخاب برای ]80[باشند  می

دهی به  افزایش نرخ رشد سبب کاهش و یا عدم پاسخ

 پایینهای با نرخ رشد  در مقایسه با جوجهسیری  های پیام

 .]81[شود  می
 

 های آزمايشی الشه گروه صفات . وزن زنده، مصرف خوراک، ضريب تبديل و1جدول 

 گيری صفات مورد اندازه
  آزمايشی گروه 

P-value
  )تزريق خزک( آزمون  )تزريق راس( کنترل 

 122/0  1113±222  1112±122  روزگی )گرم( 11بدن، وزن زنده 

 111/0  1121±111  1121±101  روزگی )گرم( 2-11مجموع مصرف خوراک روزانه، 

 a020/0±011/1  b031/0±033/1  021/0  روزگی 2-11ميانگين ضريب تبديل خوراک، 

 21/0  118/20±121/2  811/20±811/0  بازدهی الشه )درصد(

 a028/0±011/1  b203/0±822/2  021/0  چربی احشايی به وزن زنده بدن )درصد(وزن نسبی 

a-bدار معنی رديفدر هر  با حروف نامشابه( معيار انحراف ±) ها ميانگينفاوت : ت( 01/0استP<.) 

 

 های آزمايشی . غلظت پارامترهای بيوشيميايی سرم در گروه1جدول 

 گيری صفات مورد اندازه
  آزمايشی گروه 

P-value
  آزمون )تزريق خزک(  کنترل )تزريق راس( 

 a201/0±021/28  b012/2±131/21  010/0  ليتر( در  مول گلوکز )ميلی

 203/0  802/3±181/0  031/1±012/0  ليتر( در  مول کلسترول )ميلی

 a211/0±118/2  b110/0±13/0  011/0  ليتر( در  مول گليسيريد )ميلی تری

 128/0  321/1±021/2  111/1±018/0  ليتر( در  مول پايين )ميلی چگالی با تئينوليپوپرکلسترول 

 881/0  013/2±031/0  031/2±081/0  ليتر( در  مول )ميلیباال  چگالی با تئينوليپوپرکلسترول 

 a111/0±101/2  b102/0±111/0  033/0  باال  چگالی با تئينوليپوپر   ولکلستر بهگليسيريد  تری نسبت

a-b : دار معنی رديفدر هر  با حروف نامشابه( معيار انحراف ±) ها ميانگينتفاوت( 01/0استP<.) 
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 گلیسیرید، بودن غلظت تری که باالعالوه ازآنجایی به

 چگالی با لیپوپروتئین (،VLDL) چگالی کم  لیپوپروتئین

 چگالی با لیپوپروتئین ( و پایین بودن غلظتLDLپایین )

های  از خصوصیات اختالالت سندرم (HDLباال )

باشد، لذا  متابولیکی مرتبط با مقاومت به انسولین می

گلیسیرید به کلسترول  گران ارزیابی نسبت تری پژوهش

عنوان  ، را به(TG/HDL-C)باال  چگالی با لیپوپروتئین

های کلینیکی برای ارزیابی میزان مقاومت به  شاخصه

طور خاص  . در این راستا به]6[اند  انسولین پیشنهاد کرده

گران حاکی از اهمیت باالی میزان  نتایج مطالعات پژوهش

حساسیت به انسولین در سیستم اعصاب مرکزی و نیز در 

چربی، های داخلی؛ در کنترل میزان غلظت سرمی  ارگان

که کاهش میزان  طوری قند و نیز کنترل اشتها دارد؛ به

هایی نظیر کبد، چربی و یا  دهی به انسولین در بافت پاسخ

ای؛ سبب کاهش میزان جذب گلوکز توسط  بافت ماهیچه

های کبد و چربی،  ماهیچه، افزایش نرخ لیپوژنز در بافت

افزایش نرخ لیپولیز در بافت چربی، افزایش میزان 

ونئوژنز و کاهش سنتز گالیکوژن کبدی و نیز افزایش گلوک

شود  های آزاد و استرس اکسیداتیو می میزان تولید رادیکال

. چالش مزمن با گلوکوکورتیکوئیدها نیز از ]28، 86[

 زیو ن نیعوامل مؤثر در بروز مقاومت به انسولجمله 

 د،یریسیگل یدار غلظت کلسترول کل، تریمعن شیافزا

LDL موارد  یو در برخHDL 86[ باشدیم[ . 

ی تأثیرخزک مرغ نژاد  تخمدر این مطالعه تزریق زرده 

( در MDAآلدئید ) دی مالونیل روی وزن نسبی و نیز میزان

 (. 7بافت مغز نداشت )جدول 

مرغ در  طور خاص ترکیبات تخم نقش عوامل مادری و به

کنترل فرآیند تکوین مغز در دوران جنینی، تنظیم عملکرد 

ای از  های مختلف مغز و نیز کنترل طیف گسترده بخش

نتاج در دوران پس از تولد به اثبات رسیده است  رفتارهای

ای از مسیرهای  گسترده  . القای فعالیت طیف]87، 1، 7[

ساکاریدها،  سلولی ناشی از چالش با لیپوپلی رسان درون پیام

ها از اکسیداتیو و یا افزایش غلظت گلوکوکورتیکوئید  استرس

جمله عوامل مؤثر بر اندازه مغز و نیز بروز اختالل در 

 . ]86، 7[باشند  سازوکارهای تنظیمی مصرف خوراک می

داد که تزریق زرده نژاد  نشان حاضر پژوهش های یافته

در بافت مغز میانجی  AMPKخزک سبب کاهش میزان بیان 

، 3 جدول ))هیپوتاالموس( در مقایسه با گروه کنترل شد 

، هر چند تزریق زرده تأثیری روی (P<00/0) ؛B -8شکل 

 (.A -8  ، شکل3 جدول )نداشت  NPYالگوی بیان 

 
 های آزمايشی . وزن نسبی مغز و شاخص اکسيداسيون چربی در بافت مغز در گروه2جدول 

 گيری صفات مورد اندازه
  آزمايشی گروه 

P-value   )تزريق خزک( آزمون  )تزريق راس( کنترل 

 318/0  221/0±001/0  222/0±001/0  (درصد) بدن زنده وزن وزن نسبی مغز به
 82/0  011/0±022/0  011/0±001/0  کيلوگرم( در گرم آلدئيد در بافت مغز )ميلی دی غلظت مالون

a-b دار معنی رديفدر هر  با حروف نامشابه (معيار انحراف ±) ها ميانگين: تفاوت( 01/0استP<.) 
 

 های گوشتی مغز ميانجی )هيپوتاالموس( جوجه  در بافت NPY،AMPKهای  الگوی بيان نسبی ژنبر  تأثير تزريق زرده .8جدول 

2های هدف ميزان بيان نسبی ژن گروه آزمايشی
 

AMPK NPY 
 a211/0±013/2 001/0±008/0 زرده راس(تزريق کنترل )

 b310/0±128/0 003/0±001/0 زرده خزک(تزريق ) آزمون

P-value 011/0 113/0 
 شد. محاسبه ΔΔCT -2روش به( β-actin،18sRNA) مرجع های ژن ژئومتریک میانگین به نسبت (AMPK, NPYهدف ) های ژن نسبی بیان . میزان8

a-b دار معنیدر هر ستون  با حروف نامشابه( معیار انحراف ±) ها میانگین: تفاوت( 00/0استP<.) 
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 گوشتی های جوجه( هيپوتاالموس) ميانجی مغز  بافت در NPY(A)AMPK(B),های ژن نسبی بيان .2  شکل

a-b دار معنیهر ستون  برروی با حروف نامشابه( معيار انحراف ±) ها ميانگين: تفاوت( 01/0استP<.) 

 

منحنی ذوب برای کلیه همچنین، در این پژوهش 

دست آمد، که  قله به تک صورت بههای مورد بررسی  ژن

 بود Real-Time PCRهای  مؤید اختصاصی بودن واکنش

نیز  PCRهای  (. الکتروفورز محصوالت واکنش2)شکل

 (.8 ها داشت )شکل داللت بر صحت انجام واکنش

 AMPKکردند که فعالسازی ژن  گزارش گران پژوهش

های محیطی، سبب تقویت مسیر سیگنال  اسخ به پیامدر پ

 یخودخوارهای کاتابولیکی نظیر گالیکولیز،  فعالیت

چرب و در مقابل توقف  و اکسیداسیون اسیدهای (ی)اتوفاژ

های آنابولیکی نظیر لیپوژنسیس، سنتز پروتئین و  فعالیت

  . در این رابطه نشان]20، 86، 80[شود  گلوکونئوژنسیس می

های مهارکننده مصرف  شده است که عمده هورمون  داده

 8-گلوکاگون شبه ، پپتید(E2)خوراک نظیر لپتین، استرادیول 

(GLP-1) شده  ترین عوامل شناخته و انسولین از جمله مهم

باشند. در  در هیپوتاالموس می AMPKمهارکننده فعالیت 

 Orexigenic)ف خوراک های محرک مصر مقابل، اگرچه پیام

signals)  ،نظیر هایپوگالیسمی، گلوکوکورتیکوئیدها

 آدیپونکتین، گرلین، کانابیوئیدها، پروتئین وابسته به آگوتی

(AgRP)  عمدتا  سبب تحریک فعالیت                  ً     AMPK شوند، اما  می

 (Resistin)نشان داده شده است که هورمون رزیستین 

ند سبب تحریک توا اشتهای آن می نظر از اثرات ضد صرف

AMPK  نظر از  . صرف]86، 80[شود  در هیپوتاالموس

های مؤثر در مصرف خوراک،  در کنترل پیام AMPKاهمیت 

ای از  در پاسخ به طیف گسترده AMPKالقای فعالیت 

های  ها نظیر ایسکمی، استرس اکسیداتیو، استرس استرس

(؛ نقش کلیدی Excitotoxicityتحریکی ) متابولیکی و سمیت

های ناشی  مرکزی در برابر آسیب  ر حفاظت سیستم اعصابد

 . ]20[ها دارد  از این دسته از استرس

های مسیر  که تفاوت الگوی بیان ژن  پیشنهاد شده است

AMPK–mTOR–ACC  در هیپوتاالموس احتماال  از    ً                    

عوامل مؤثر در توجیه بخشی از تفاوت ضریب تبدیل 

سایر حیوانات اهلی غذایی و باالنس انرژی در طیور و نیز 

های مؤثر در  که ارزیابی بیان ژن طوری ، به]8[باشد  می

کنترل سوخت و ساز داللت بر کاهش میزان بیان 

؛ و در مقابل افزایش میزان ACCαو   NPY ،TORهای ژن

  ORXR1/2, AMPKα1, S6K1, STAT1,5,6های بیان ژن

های با نرخ ضریب تبدیل  در بافت هیپوتاالموس بلدرچین

ضریب تبدیل های با  غذایی باال در مقایسه با بلدرچین

گران گزارش کردند  عالوه پژوهش . به]8[غذایی پایین داشت 

در بافت هیپوتاالموس از جمله  AMPKکه میزان فعالیت 

( Energy expenditureعوامل مؤثر در میزان مصرف انرژی )

( BATای ) واسطه کنترل میزان گرمازایی بافت چربی قهوه به

ای  و نیز میزان تبدیل بافت چربی سفید به بافت چربی قهوه

 .]80، 0[باشد  می
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 AMPK(2-A), NPY (2-B), 18sRNA (2-C), β-actin (2-D)های منحنی ذوب ژن .1  شکل

 

 
 تکثيری قطعة طول. درصد دوژل آگارز  روی  β-actin, NPY, AMPK, 18sRNAهای ژن يرشدهالکتروفورز محصوالت تکث .3  شکل

 AMPK، 228( 3) باز؛ جفت NPY،23( 1) باز؛ جفت β-actin، 211( 2) شماره های چاهک در شده بارگذاری محصوالت برای

 18S( 2) جفت باز؛AMPK ،228( 1) باز؛ جفت NPY، 23( 1) باز؛ جفت 200 قطعات اندازه با( Markerنشانگر ) (1) جفت باز؛

rRNA، 321 باشد می باز جفت. 

 

نقش مؤثری در توزان مثبت انرژی  Y (NPY)نوروپپتید 

واسطه تحریک آدیپوژنسیس و مهار لیپولیز در بافت  در بدن به

. نشان داده شده است که فعالیت ]28، 86[چربی سفید دارد 

توسط گرلین تحریک و توسط  AgRP/NPYهای  نورون

یابد. نقش  آمیلین، انسولین، لپتین و سروتونین کاهش می

نیز به اثبات  NPYگلوکوکورتیکوئیدها در کنترل میزان بیان 

دهد که در  می نشان مطالعات نتایج که طوری رسیده است، به

زمان تزریق هورمون ویسفاتین به داخل مایع مغزی نخاعی 

(Intracerebroventricular میزان بیان )NPY  در بافت

داری افزایش  طور معنی های گوشتی به هیپوتاالموس جوجه

 NPYعالوه نشان داده شده است که تزریق  . به]88[یابد  می

( و یا Intracerebroventricularبه داخل مایع مغزی نخاعی )

به بافت هیپوتاالموس سبب افزایش میزان مصرف خوراک 

ای از تغییرات در فعالیت  )هایپرفاژی( و نیز طیف گسترده

سیستم اندوکرینی شامل افزایش میزان لپتین، کورتیکوسترون 

شود؛ که این تغییرات در نهایت منجر به  و انسولین می

A 

C 

B 

D 
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ان ذخیره چربی افزایش نرخ آدیپوژنسیس و افزایش میز

ای از  عالوه نتایج طیف گسترده . به]28، 86[شود  احشایی می

دار بین الگوی بیان و یا تنوع  مطالعات داللت بر ارتباط معنی

با صفات الشه، نرخ رشد، ضریب  NPYدر ساختار ژن 

الشه و نیز سطح پالسمایی  تبدیل غذایی، چربی

 .]85، 8[گلیسیریدها دارند  تری

د شواهد معتبر مبنی بر نقش کلیدی رغم وجو علی

NPY های  در تنظیم میزان مصرف خوراک در مدل

 متفاوت نتایج بیانگر مختلف های مختلف حیوانی گزارش

در کنترل  NPYمتناقض در خصوص نقش  بعضی موارد و

باشند. در  های مختلف طیور می مصرف خوراک در سویه

ارش گران گز طور خاص برخی از پژوهش این رابطه به

سبب  NPYبطنی هورمون  کردند که هرچند تزریق درون 

 افزایش میزان مصرف خوراک در هر دو سویه مرغان

رغم باالتر بودن میزان  شود؛ اما علی گذار می گوشتی و تخم

مصرف خوراک در سویه گوشتی در مقایسه با سویه 

و  NPYگران میزان بیان  گذار، برخالف انتظار پژوهش تخم

در بافت هیپوتاالموس مرغان  (Y1, Y5)های آن  گیرنده

عالوه  گذار در مقایسه با مرغان گوشتی باالتر بود. به تخم

گران نشان دادند که تأثیر تزریق انسولین به  پژوهش

های  و گیرنده NPYهای گوشتی بر بیان  جوجه تونئومیپر

های گوشتی وابسته به سویه  آن در هیپوتاالموس جوجه

گران گزارش کردند که تزریق  باشد. همچنین پژوهش می

های گوشتی و  انسولین به درون مایع مغزی نخاعی جوجه

در بافت  NPYگذار، تنها سبب کاهش میزان بیان  یا تخم

که  شود؛ در حالی گذار می های تخم هیپوتاالموس جوجه

در هیپوتاالموس طیور گوشتی  NPYتأثیری روی بیان 

مطالعات حاکی از عدم  برخی های یافتهندارد. در مقابل، 

در بافت هیپوتاالموس  NPYوجود تفاوت در میزان بیان 

 .]5[گذار دارند  های گوشتی و تخم جوجه

های  مرغ تخم زردة تزریق پژوهش، این نتایج براساس

 803راس تجاری سویة های مرغ زرده تخم به نژاد خزک بومی

میزان چربی  بهبود نرخ ضریب تبدیل غذایی، کاهش سبب

 ولکلستر به گلیسیرید تری نسبتاحشایی، کاهش 

در  AMPKو نیز بیان نسبی آنزیم  باال چگالی با تئینولیپوپر

اثرات  بر در مجموع داللت بافت مغز میانجی نتاج شد؛ که

تنظیم و کنترل فعالیت مسیرهای  در مادری بلندمدت عوامل

لذکر، با توجه به ا بر اساس نتایج فوق. دارد متابولیکی در نتاج

اهمیت اثرات بلندمدت ترکیبات محیط تکوین جنین )زرده 

تخم مرغ( در کنترل و تنظیم نرخ متابولیسم نتاج و نیز وجود 

های نژادی در ترکیبات زرده؛ لذا ممکن است  تفاوت

های تجاری راس  دستکاری محیط تکوین جنین در سویه

ر موجود در واسطه شناسایی و تزریق ترکیبات مؤث ؛ به803

مرغ مرغ بومی خزک و یا انتخاب ژنتیکی برای  زرده تخم

مرغ، سبب بهبود  تخم های مؤثر در کنترل ترکیبات زرده ژن

های  نرخ متابولیسم و کاهش میزان چربی احشایی در سویه

 با نرخ رشد سریع شود. 
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Abstract 
In this research, the effect of in ovo injection of egg yolk of native Khazak chicken into the egg yolk of the 

commercial Ross 308 strain at prior to incubation on some metabolic-related parameters were tested in the resulting 

progeny. The search parameters included feed intake, feed conversion ratio, some of serum biochemical parameters, 

malondialdehyde concentration as well as relative expression of AMP-activated protein kinase (AMPK) and 

Neuropeptide Y (NPY) genes in progeny's brain tissue. To achieve this goal, 320 fertile Ross 308 eggs were equally 

allocated in a completely randomized design into two experimental groups, those injected with Khazak yolk (Test) 

and control group. Blood and tissue samples were collected at the end of experiment and evaluated for the parameters 

noted. Compared with the control group, Khazak egg-yolk injection resulted in a significant improvement in the feed 

conversion ratio as well as significant decreases in serum triglyceride, triglyceride/HDL-C ratio, relative visceral fat 

mass content and levels of AMPK expression in the progeny's brain. In contrast, Khazak yolk injection had no effect 

on the 45-day body weight, cumulative feed intake, relative brain weight, serum glucose, cholesterol and LDL-c 

levels but also had no effects on malondialdehyde concentration and NPY expression in progeny brain tissue. 

According to the results of this study, the injection of native Khazak egg yolk into the yolk of the commercial Ross 

308 eggs have effectively improved the feed efficiency and reduced AMPK expression in the diencephalon region of 

the progeny's brain. 
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