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چکیده
از حجیم و کروي شدن.شودمیهامرغهاي ظاهري متعددي در تخموز بدفرمیرباعث ب، گذارتخممرغ مادرسن گله رفتنباال 

و کشیدستگاه جوجهدر SEU(1(حالت انتهاي باریک رو به باال اشتباه در به هامرغتخمباعث قرار گرفتن کهاستجمله مواردي
هامرغقرار گرفتن تخمموقعیتمطالعه به بررسی ارتباطاین .دشومرغ میتلقیح نامناسب ویروس در زمان کشت در داخل تخم

عدد 1200پردازد.میها،بعد از کشت در آننزاي طیور اآنفلوتکثیر ویروس و نیز نتوئیک مایع آمنیوآالحجمو تلفات جنینمیزان با
ها به سه گروه مساوي تقسیم مرغانتخاب شدند. این تخمگیهفت60-65با سن گذارتخمگله حاصل از ه روزیکمرغتخم

گروه دوم سپري کردند. LEU(2(انتهاي پهن رو به باالویروس را به حالت دوره انکوباسیون قبل و بعد از تلقیحگروه اول،ند.دش
انکوباسیون دوره،گروه سومطی نمودند. LEUت و انکوباسیون بعد از تلقیح را به حالSEUوباسیون قبل از تلقیح را به حالتانک

و % 60نسبیرطوبت، Cº6/37دماي شرایط انکوباسیون قبل از تلقیح شامل سپري کردند. SEUبه حالت قبل و بعد از تلقیح را
مایع در نهایتبود. چرخشبدون لیوبا همان دما و رطوبت بار در شبانه روز و نیز انکوباسیون بعد از تلقیح 32چرخش توالی 

آزمایشبه روشسنجیتیترسپس.گردیدمشخص گروهدر هر هاجنینتلفاتدرصدو هشدآوريجمعهر گروهآمنیوآالنتوئیک
فوق در سه هايآزمایشتمام .فتنجام گراEID50(4ها (مرغدرصد تخم50زایی در عفونتآزمایشو3)HA(یونهماگلوتیناس

در گروه سوم تلفات و 1به 3اولبه گروه دوم نسبتگروهدر جنینی له نشان داد درصد تلفات نتایج حاص. گردیدره تکرار دو
و در 1به 8نسبت به گروه دوم تقریبا هاي گروه اولمرغحصالی از کل تخماستمایع آمنیوآالنتوئیک میانگین حجم % بود. 100

نتایج بررسی حاضر بیانگر تاثیر .)P>05/0(دشها مشاهده در بین گروهيدارنیهاي مورد بررسی تفاوت معتمامی فاکتور
کیفیتو حجم ر میزان تلفات جنینی و در طول انکوباسیون قبل و بعد از تلقیح ویروس بهامرغتخمیريقرارگموقعیتمستقیم

ها است.از آناستحصالیمایع آمنیوآالنتوئیک 

مایع آمنیوآالنتوئیک، مرغموقعیت تخم، ، انکوباسیوندارمرغ جنینمتخکلیدي:هايواژه

مقدمه
ها استفاده از هاي مرسوم براي تکثیر ویروسیکی از روش

کیفیت تکثیر ویروسفرایندر دباشد. دار میهاي نطفهمرغتخم
حائز اهمیت ، اولیه براي کشتماده خامبه عنوان هامرغتخم

هاي جوانحاصل از گلهدار هاي نطفهمرغتخمفراوانی است. 
کل شمانندظاهري هاي ویژگی، هم از نظر هفتگی)35–50(

، عدم وجود مرغ، محکم و ضخیم بودن پوستهبیضوي تخم
حجم مانند داخلیهاي ویژگیم از نظر ها و هها و تركرگه

و کیفیت بالقوه ، قوام سفیده و زرده اتاقک هواییکوچک 
گذاريو هچانکوباسیون،سازيذخیرهاحلمربراي،نطفه

.)10(بوده و تلفات پایینی دارندمناسب
هاي ی از شرایط ایمنی زیستی در مزرعهرعایت سطح باالی

هاي اده از گلهمرغ، بعضا موجب استفتخمتولید
هاي مرغتخمگردد چرا که با سن باال میگذارتخم
دار مورد استفاده در پروسه تکثیر ویروس بایدنطفه

و)Mg)Mycoplasma gallisepticumاز نظر حداقل
Ms)Mycoplasma synoviae ( با باال رفتن .باشندمنفی

ها و انواع ضعف،هفتگی)60- 70(گذارتخمسن گله 
که شودمرغ پدیدار میو داخلی در تخمهاي ظاهري شکلیبد

زایش میزان ها نازك و ضعیف شدن پوسته و افاز جمله آن
شدن کرويمرغ و ، افزایش وزن تخمها در آنها و تركرگه

شدن، افزایش حجم اتاقک هوایی و ضعیف و آسیب پذیر آن
ط هایی نسبت به شرایمرغچنین تخم. اینبالقوه نطفه است

، حساس بوده و به دلیل تلفات باالسازي و انکوباسیونذخیره
صورت قابل توجهی کاهش هبها نیزآندرآوريجوجهبازده 

ها تشخیص انتهاي مرغتخمهمچنین در این.)13،15(یابدمی
ها به مرغباعث چینش تخمکهباریک مشکل بوده پهن و 

نبار و یا درون ادر )SEU(باریک به طرف باالانتهايحالت
ها در همان موقعیت به پروسه و ورود آنکشیدستگاه جوجه

.شودمیویروستکثیر
اند کهاذعان داشتهنیز یور منابع مختلف پرورش ط

پهن به طرف باالانتهايحالتبه دار بایدي نطفههامرغتخم
)LEU(در صورتی قرار گیرند و کشیجوجههاي در دستگاه

SEUصورت به هاي پیر خصوص در گلههبها مرغتخمکه
جنین در قسمت باریک قرار گرفته و در نتیجه ، سر چیده شوند

در ،خواهد شدتلف در نهایت قادر به تنفس نبوده و جنین
رسدنیز میدرصد2-5/3به مقدار این نوع تلفاتبرخی موارد 

ازدرصد1-4ه کدریافتند ) 7(نورث و بل. همچنین)9،10(
جنینگرفتنقراربدمشکلداراينوعیبهروزه18هايینجن
، ترین شکل آنهستند که معمولMp(5(مرغ تخمداخل در

مرغ است که فتن سر جنین در انتهاي باریک تخمقرار گر
، برعکس قرار گرفتن مادربه علت باال بودن سن گله تواند می

1- Small End Up 2- Large End Up 3- Hemagglutination
4- Egg Infective Dose 50 5- Malposition

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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62......................................................... هاي مادریع آمنیوآالنتوئیک در مرغی و حجم ماتلفات جنینر بدر دوره انکوباسیون هامرغتخمموقعیت قرارگیري تاثیر 

طول ناکافی چرخش (در، توالی ، کمبود هوا(SEU)مرغتخم
، زاویه نادرست چرخش و چرخش کم در )کشیدوره جوجه

هاي در تایید بخشی از یافتهطول هفته اول انکوباسیون باشد.
عنوان نمودند که افزایشنیز ) 1(الیبول و بریکایشان،

Mpسر در انتهاي باریک خصوص وجودههاي جنین ب
تواند به دلیل عدم وجود چرخش در طول هفتهمرغ میتخم

در مطالعه این محققانهمچنیناول و دوم انکوباسیون باشد.
دار حاصل از هاي جنینمرغدریافتند که تلفات تخم)3(دیگري

به هفتگی) در طول دوران ستر و هچر57- 61(مسن هاي گله
روزگی) و 8- 17، میانی (روزگی)0- 7اولیه (سه گروه تلفات 

علت اصلی تلفات شود که روزگی) تقسیم می18-21پایانی (
هن و مخصوصا هایی با سرهاي دورتر از انتهاي پپایانی، جنین

هایی مرغمرغ است که چنین تخمدر انتهاي باریک تخم
حساس به نقص در چرخش بوده و براي جبران این ضعف 

درآوري جوجهمیزان بایستی توالی چرخش را افزایش داد تا 
تحقیقی نیز طی ) 17(ویلسون و همکاران .ها افزایش یابدآن

قرار ها، مرغدر تخممضرهاي Mpترین علتمهمکه دریافتند 
نمودند عنوانایشانست.ادر ستر SEUبه حالت ها دادن آن

سبب تواند این حالت در تخم بلدرچین ژاپنی میکه
.شود) درصد8پایین (درآوريجوجه

دار هاي نطفهمرغهمانگونه که اشاره شد استفاده از تخم
رود.به شمار میهاتکثیر ویروسبراي رایج هاي از روشیکی 

هاي مختلف جنین جوجه بسته ویروس در بخشروش تلقیح 
حفره تلقیح داخل به نوع ویروس متفاوت بوده و شامل 

تلقیح بر ه و کیسه زردداخل حفره آالنتوئیک، داخل آمنیوتیک، 
تکثیر ویروس براي باشد. جنین مییک پرده کوریوآالنتوئروي 

به منظور تولید واکسن، از تلقیح داخل حفره آنفلوانزا 
تاثیر به با توجه . شوداین ویروس استفاده میآالنتوئیک 

توالیدما، رطوبت، از قبیلها مرغشرایط انکوباسیون تخم
بر تکثیر داخل هاآنقرارگیري وضعیتچرخش و نیز 

اطالعات در و ناکافی بودن آالنتوئیک ویروس آنفلوانزا
ابعاد مختلف این فرایند، پژوهش شدندسترس براي روشن 

در هامرغتخمقرارگیري تاثیر موقعیت حاضر با هدف بررسی 
میزان تلفاتبر ویروس قبل و بعد از تلقیح طول انکوباسیون 

هامرغاز تخممایع آمنیوآالنتوئیک استحصالیحجم، هاجنین
ویروس یآالنتوئیکیوآمنتکثیربر در نهایت و (کمیت) 

طراحی گردید.،(کیفیت)هادر آنآنفلوانزاي طیور 

هامواد و روش
دارهاي نطفهمرغتخم

یک روزه سترون از نظردارمرغ نطفهتخمعدد1200تعداد
) و مایکوپالسما سینویه Mgسپتیکوم (مایکوپالسما گالی

)Ms(تیپنفلوانزايآوA تجاري گذارتخماز گله مرغ مادر
.گردیدانتخاب گیهفت60-65هایالین با سنسویه
40وسیله گاز فرمالدهید حاصل از ترکیب هبها مرغتخم
گرم پرمنگنات پتاسیم براي 20با درصد 37ین فرماللیترمیلی

به سه و)4(ه دقیقه ضدعفونی شد20ب، به مدت هر متر مکع
ند:گردیدتقسیم به شرح ذیلعددي400گروه 

ه بو بعد از تلقیح نیز ندشدچیده LEUصورت هب:وه اولگر
.همان صورت باقی ماندند

بعد از تلقیح به حالت وند شدچیده SEUصورتهب: گروه دوم
LEU.تغییر یافتند

ه بچیده شدند و بعد از تلقیح نیز SEUصورت هب: گروه سوم
همان صورت باقی ماندند. 
انکوباسیون قبل از تلقیح

کشیجوجهبه داخل دستگاه زمان همه گروه هر س
)Petersime 10ها به مدت مرغ. تخمشدند) منتقل 576مدل

و توالی چرخش % 60، رطوبت نسبی Cº6/37دماي روز در 
دستگاه هر روز سه بار .شدندانکوبه بار در شبانه روز 32

در پایان روز .شدها ثبت توسط اپراتور کنترل و تمامی آیتم
شده و بعد از آمارگیري 1نوربینیها مرغ، تخمانکوباسیوندهم 

مرده هر گروه، نطفه و جنینهاي بیمرغکردن تخمحذفو 
، به منظور مشخص ز کیسه هوایی در محل روبروي جنینمر

).8(شدبا مداد عالمت زده کردن محل تلقیح ویروس، 
ویروسبذر سازيآماده

H9N2سویه يآنفلوانزامورد استفاده، ویروس 2اصلیبذر 
صورت، ابتدا این بذر بهاصلیاز بذر 3. براي تهیه بذر کاريبود

عاري از روزه11دار هاي جنینمرغدر تخمک داخل آالنتوئی
تلقیح گردید. پس از انکوباسیون SPF(4(هاي خاصپاتوژن

مایع ،Cº6/37در دماي شده هاي تلقیحمرغخمساعته ت72
هماگلوتیناسیون ستحصال شده و تیتر ها اآنآمنیوآالنتوئیک

)HAخانه 96هاي در پلیت) این مایعV شکل با گلبول قرمز
درصد 50براي زایی آن و تیتر عفونتجوجهدرصد1

)12(رید و مانشبه روش) EID50ها (مرغتخم
ml10/باسنجیده شده و در نهایت بذر کاري  9.8 =EID50

= HAو  2 ).4(ه شدآماد10
انکوباسیون بعد از ها و مرغتلقیح بذر ویروس در تخم

تلقیح
هاي مورد مرغگانه تخمهاي سهگروهانکوباسیون11در روز 

ها به داخل حفره آالنتوئیک همه گروهویروس بذر ، آزمایش
50% وازلین + Was-Par)50ها با تلقیح گردید. محل تلقیح

ساعت در 72ر سه گروه به مدت ه.)4(% پارافین) مسدود شد 
بدون چرخش این بار لی وویروس همان شرایط قبل از تلقیح

هر کشیدرون دستگاه قرار داده شدند. شرایط دستگاه جوجه
در .شدها ثبت روز سه بار توسط اپراتور کنترل و تمامی آیتم

بار ساعت یک24ها در هر مرغها، تخماز گروهکدامهر 
جهت هامرغتخم،ساعت72بعد از پایان . شدندنوربینی

، ندقرار گرفتºC4ساعت در دماي24به مدت بنديخون
تک تک مایع آمنیوآالنتوئیکها باز شده و مرغتخمسپس

آوري طور کامل جمعه، بهایی که قابلیت استحصال داشتندآن
،در طول پروسهگروههر يهامرغدرصد تلفات تخموشد

مرغ قابل استحصالی از هر تخممایع دارمق. مشخص گردید
استحصالی از کل مایعاستحصال در هر گروه و میانگین 

استحصال مایعاز .)4(هاي هرگروه نیز محاسبه شدمرغتخم
تست و رید و مانشروشبه EID50تست شده از هر گروه 

HAخانه 96هاي در پلیتV شدانجام شکل.
1- Candling 2- Master Seed 3- Work Seed 4- Specific Pathogen Free
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تحلیل آماري
ار گردید. ها در سه دوره تکرکلیه آزمایشدر بررسی حاضر،

SPSSافزار نرم17وسیله نسخه هبهانتایج حاصل از آزمایش
گرفت.مورد تجزیه و تحلیل قرار ANOVAآماري و روش 

و بحثنتایج
نجام سه دوره آزمایش بر میانگین نتایج حاصل از ا1جدول 

د. دهگانه را نشان میهاي سههاي گروهمرغروي تخم
دوم و سوم هايشود در گروهمشاهده میکه همانطوري
قبل از نوربینیمرده در نطفه و جنینهاي بیمرغدرصد تخم
در گروه اول . باشدمیبه هم ولی باالتر از گروه اول تلقیح مشا

ولی در گروه هودها بمرغکل تخممیزان تلفات، یک چهارم 

ن درصد کل رسید. بنابرایدرصد 76دوم این میزان به
. در است3به 1تقریبا اول نسبت به گروه دوم، تلفات گروه 

به هامرغبیشترین میزان تلفات تخمو سومدومهايگروه
مایع در مرحله استحصالدرصد25/50و 44ترتیب با

ها در مرغ، کل تخممشخص شد. در گروه سومآمنیوآالنتوئیک
ایی این گروه به شده و تلفات نهحذفمراحل مختلف پروسه 

نیز مشخص 1جدولکه در رسید. همانطوريدرصد100
است در همه مراحل پروسه میزان تلفات گروه دوم و سوم 

یرات مشاهده شده از لحاظ آماري یتغ.بیشتر از گروه اول بود
و )P>05/0(هدار بودمعنیدر هر سه گروه نسبت به هم 

است یر محققاننتایج اخذ شده توسط ساکامالً منطبق با 
)9،10(.

هفتگی60- 65هایالین در سن سویهگذارتخممادر هاي حاصل از گله مرغمیانگین نتایج به دست آمده از انجام سه دوره آزمایش بر روي تخم-1جدول 
Table 1.The average of the results of three replicates on eggs from Hy-line laying breeder flock at 60-65 weeks of age

شماره 
گروه

تعداد 
کل 
تخم 

هامرغ

تعداد و تعداد و درصد تلفات
درصد کل 

هاي مرغتخم
استحصال 

شده

حجم مایع میانگین 
آمنیوآالنتوئیک استحصالی

HA
)2X(

EID50
)ml /X10(

24نوربینیقبل از تلقیحنوربینی
ساعت بعد 

از تلقیح

48نوربینی 
ساعت بعد 

لقیحاز ت

حین 
استحصال 

مایع 
آمنیوآالنتوئیک

کل
از هر تخم 
مرغ قابل 
استحصال

از کل 
هاتخم مرغ نطفهبیمردهجنین

گروه 
اول

400a9±52
2/2±13

a3±18
7/0±5/4

a6/2±2
6/0±5/0

a6/2±5
6/0±25/1

a2/6±22
5/1±5/5

a12±99
3±75/24

a12±301
3±25/75

a25/0±1/10a1/0±6/7a10
X=

a6/9X=

گروه 
دوم

400ab14±59
5/3±75/14

ab4±22
1±5/5

b5/4±19
1/1±75/4

b1/9±28
2/2±7

b5/14±176
6/3±44

b3/18±304
5/4±76

b3/18±96
5/4±24

b89/0±4b1/0±9/0b8X=b9/8X=

گروه 
سوم

400b8/8±64
2/2±16

b1/5±20
2/1±5

c7±44
7/1±11

c1/12±71
3±75/17

c7/27±201
9/6±25/50

c0±400
0±100

c0±0
0±0

 - - - -

سپري کردند.LEUهایی که انکوباسیون قبل و بعد از تلقیح را به حالت مرغگروه اول: تخم
.سپري کردندLEUو انکوباسیون بعد از تلقیح را به حالت SEUهایی که انکوباسیون قبل از تلقیح را به حالت مرغگروه دوم: تخم
سپري کردند.SEUهایی که انکوباسیون قبل و بعد از تلقیح را به حالت مرغگروه سوم: تخم

a, b, c05/0(داري : در هر ستون تفاوت حروف نشانگر معنی(P<باشد.می

مایع آمنیوآالنتوئیک میانگین حجم 1جدولدر همچنین 
ویروسمرغ در هر گروه و تیتر استحصالی از هر تخم

که مقایسه شده است. همانطورينیز از هر گروه استحصالی 
مایع حجم شود در گروه اول میانگین مشاهده می

مرغ قابل از هر تخمحاوي ویروس استحصالی آمنیوآالنتوئیک 
میانگین همچنین. باشدمیبرابر گروه دوم 5/2استحصال 

هاي مرغاستحصالی از کل تخممایع آمنیوآالنتوئیک حجم 
از گروه سوم .است1به 8به گروه دوم تقریبا گروه اول نسبت 

استحصالی از مایعنیز ویروس تیتر از نظر اخذ نشد.مایعی
را نسبت به گروه اول تريگروه دوم تیتر پایینهايمرغتخم

استحصالی از مایع آمنیوآالنتوئیک. بنابراین دادنشان 
هاي گروه اول نسبت به گروه دوم هم از نظر کمیمرغتخم

(دارا بودن حجم بیشتر) و هم از نظر کیفی (دارا بودن تیتر
از هاتفاوته و بودبهتر اي مالحظهقابلطورهباالتر) بویروسی

).P>05/0(دار بود معنیلحاظ آماري 
هاي تقریبا در همه گونههاي محققانبر اساس یافته

رد گیبا زاویه معینی در النه قرار میتخمدر طبیعت، پرندگان، 
. در طول )11(که انتهاي باریک آن رو به پایین باشد

LEUصورت هها بتخممصنوعی نیز قرار گرفتنکشیجوجه
درآوري را درصد جوجهگذاشته و بر رشد جنین پرندگان تاثیر

گزارش کردند)5(مینگ و همکاران- کاندهد. افزایش می
یزان کلید بهبود م، LEUه حالترعایت موقعیت تخم بکه 

نتایج به دست آمده از مطالعه .در پرندگان استدرآوريجوجه
در LEUها به حالتمرغنشان داد قرار گرفتن تخمحاضر نیز 

باعث )قبل و بعد از تلقیح ویروسکشی (دوره جوجهطول 
مایع بیشتري ازو استحصال حجم ی کاهش میزان تلفات جنین

شود.  میآمنیوآالنتوئیک
انکوباسیون تخم)6(ت مورائس و همکارانعابر اساس مطال
اي مالحظهقابلصورته، بSEUبه حالت 1بلدرچین ژاپنی

و درآوريجوجهباعث از دست دادن وزن جنین، کاهش میزان 
کشی براي جوجهشود. بنابراین افزایش میزان تلفات جنینی می

ویلسون قرار گیرند.LEUها به صورتبهتر است تخمموفق 
ترین مهمتحقیق مشابهی درنیز )17(اران و همک

ها به حالت سترگذاري آنرا هاهاي مضر در تخمMpعلت
SEUپاییندرآوري جوجهتواند باعث عنوان کردند که می

نیزمطالعه حاضردر .گردددر تخم بلدرچین ژاپنیخصوص هب
به راقبل از تلقیحدورههایی که مرغتخمدرها تلفات جنین

افزایش درصد 25/50به ند ه بودسپري کردSEUلت حا
یافت.

گزارش کردند هاییطی مطالعهنیز )2،3(الیبول و بریک
مادر مسنهايگلهحاصل از هاي مرغتخمجنینی که تلفات 

به سه گروه تلفات کشیدوره جوجههفتگی) در طول 57–61(
تلفات شود که علت اصلی تقسیم میو پایانیاولیه، میانی
ن و مخصوصا هایی با سرهاي دورتر از انتهاي پهپایانی، جنین

1- Coturnix Japonica
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64......................................................... هاي مادردر مرغی و حجم مایع آمنیوآالنتوئیکتلفات جنینر بدر دوره انکوباسیون هامرغتخمموقعیت قرارگیري تاثیر 

مشخص کردهاهاین مطالع. مرغ استدر انتهاي باریک تخم
هایی با کیفیت پایین و حساس به مرغهاي پیر، تخمگلهکه

در مطالعه حاضر کنند.تولید میکشینبارداري و جوجهاشرایط 
Mpی اینکه ولبررسی نشدها مرغهاي جنین تخم
هفتگی)60- 65(مسنهاي هاي حاصل از گلهمرغتخم

افزایش تلفات پذیر بوده وآسیبوکم کیفیتصورت بالقوههب
منطبق با نتایج د، کامال ندر طول انکوباسیون را به دنبال دار

است. سایر محققانهايبررسی
یص انتهاي پهن و تشخبیانگر این است که حاصلنتایج

هاي هاي حاصل از گلهمرغتوجهی از تخمصد قابلباریک در
قرار گرفتن آنها به حالت موجبومشکل بوده مسنگذارتخم

SEU کاهش حجمو تلفات و افزایشکشیدستگاه جوجهدر
البته کیفیت شود.میمایع آمنیوآالنتوئیک استحصالیکیفیتو 

ن پذیر بودضعیف و آسیبوها مرغتخماین داخلی پایین 
مشکل مزید بر علت است.، در حاد شدن این هابالقوه جنین
با انجام رسد به نظر میاین مطالعه،هايیافتهبر اساس 

خیص صحیح انتهاي پهن و باریک اول دوره و تشنوربینی

درصد تلفات توان میها، ها و دقت در چینش آنمرغتخم
و میزان تا حدود زیادي کاهش دادهدر طول پروسهراجنینی

ته نماند به استحصالی را باال برد. ناگفمایع آمنیوآالنتوئیک
،هاي پیرهاي حاصل از گلهمرغعلت کیفیت پایین تخم

،)11(کشیجوجهپیش از انبارشرایطعواملی از قبیل
ها مرغتخمموقعیت قرارگیري و)14(طوالنی مدتانبارداري 
ذار گتایج فوق تاثیردر دسترسی به ن)16(انبارداري در طول 

است.

تشکر و قدردانی
سازي مالی موسسه تحقیقات واکسن و سرمهايمایتاز ح

رازي و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي که انجام 
ختند، صمیمانه تشکر و قدردانی این پژوهش را میسر سا

دانند از همکاري الزم مینویسندگانگردد. همچنین می
گزاري نمایند.سپاسمرغتامین تخمل بخش دریغ پرسنبی
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Abstract
The numerous apparent malformations of eggs from laying breeder flocks are affected by the

increased age of the flocks. The bulking and spinning of eggs causes them to be placed in small end up
(SEU) condition in the incubation period and eventually inoculation of the virus is done incorrectly.
Present study was designed to investigate the effect of egg condition on embryos deaths, amnio-
allantoic fluid volume, and the influenza virus replication rate. 1200 one-day-old embryonated
chicken eggs from breeder flock at 60-65 weeks of age were divided in three groups. The first group
underwent the incubation period before and after inoculation of the virus in large end up (LEU)
condition. The second group spent the incubation period pre and post inoculation of the virus in SEU
and LEU positions, respectively. The third group passed the incubation period before and after the
inoculation in SEU condition. Prior to inoculation of the virus, all groups were incubated for 11 days
at 37.6°C and 60% relative humidity (RH), and turned 32 times daily. After inoculation, the eggs were
incubated for three days at the same conditions but without turning. Ultimately, in each group, the
amnio-allantoic fluid was collected and the percentage of embryos deaths was determined. Titration
assays were performed using hem agglutination (HA) and egg infective dose 50 (EID50) tests. All
experiments were performed in three replicates. The results showed that the percentage of embryos
deaths was 3:1 in the second group in comparison to the first group. In the third group, casualties were
100%. Mean of extracted amnio-allantoic fluid volume from total eggs of first group in
comparison to the second group was approximately 8:1. There were significant differences between the
groups in all factors (p<0.05). Based on the current study findings, the condition of eggs during the
incubation period before and after inoculation of the virus has a direct effect on embryos deaths, and the
volume and quality of the amnio-allantoic fluid.

Keywords: Amnio-allantoic fluid, Egg condition, Embryonated chicken eggs, Incubation
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