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مقایسه اثر پروبیوتیک با آنتیبیوتیک بر عملکرد ،میکروبیولوژی روده ،ریختشناسی
پرزهای روده کوچک و فراسنجههای خونی بلدرچین ژاپنی
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دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی  ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،
مالثانی ،اهواز -ایران.
گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،اهواز -ایران.
دریافت 16 :اسفندماه 1399

پذیرش 4 :مهرماه 1400

چکیده
مصرف بیرویه آنتیبیوتیک موجب مقاومت آنتیبیوتیکی و انتقال ژنهای مقاوم آنتیبیوتیکها از حیوان به میکروبهای انسانی
میشود ،بنابراین باید جایگزینهایی را برای آن معرفی کرد که آزمایش حاضر با همین هدف انجام شده است .از  420قطعه بلدرچین
ژاپنی یک روزه به مدت  35روز در قالب طرح کامال تصادفی با  7تیمار 3 ،تکرار و  20قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد .تیمارهای
آزمایشی شامل جیرهی شاهد و سه سطح پروتکسین و ویرجینامایسین  10درصد ( 0/5 ،0/25و  0/75درصد) بودند .در کل دوره پرورش،
مقدار خوراک مصرفی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی حاوی پروتکسین و ویرجینامایسین ،نسبت به شاهد کاهش یافت ( .)P>0/05اثر
پروتکسین بر وزن زنده ،الشه آماده طبخ و میانگین افزایش وزن روزانه معنیدار بود ،بهطوریکه در تیمارهای حاوی پروتکسین وزن زنده و
الشه آماده طبخ باالتر از شاهد بود ( .)P>0/05تیمار حاوی  0/25درصد پروتکسین باالترین وزن زنده و وزن الشه آماده طبخ را داشت
( .)P>0/05غلظت فرآسنجههای خونی گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید ،لیپوپروتئینهای با دانسیته باال ،پایین و بسیار پایین و نیتروژن
اورهای خون تحت تاثیر قرارگرفتند ( .)P>0/05کل کلونیهای میکروارگانیسمی در جیره حاوی  0/75درصد پروتکسین یا  0/5درصد
ویرجینامایسین باالتر از شاهد بود ( .)P>0/05جیرههای حاوی پروتکسین و ویرجینامایسین منجر به افزایش تعداد کلونیهای باکتریهای
مفید ،کاهش ایکوالی ،حذف سالمونال و افزایش ارتفاع ،عرض و عمق کریپت پرزهای ایلئوم و ژژنوم نسبت به شاهد شدند (،)P>0/05
بنابراین اثر پروبیوتیک نه تنها با آنتی بیوتیک برابری کرد ،بلکه در مواردی اثرات بهتر و مفیدتری نیز داشت ،پس میتوان استفاده از
پروبیوتیک پروتکسین را بهجای آنتیبیوتیک ویرجینامایسین در جیره پیشنهاد کرد.
واژههای کلیدی :ایکوالی ،بلدرچین ژاپنی ،پرزهای روده ،پروتکسین ،سالمونال.

مقدمه
بلدرچین ،نسبت به سایر ماکیان پرورشی به ویژه
جوجه گوشتی ویژگیهای بارزی دارد و افزایش وزن
هفتگی آن  3/5برابر ماکیان دیگر است ( .)37در مراکز
پرورشی بزرگ ،پرندگان با شرایط تنشزا ،مشکالت مربوط
به بیماری و شرایط وخیم زیست محیطی نظیر
آلودگیهای میکروبی ،تغییرات دما ،رطوبت ،غلظت گازها و
غیره رو برو هستند که این امر سبب زیانهای اقتصادی
زیادی به صاحبان مراکز پرورشی طیور گردیده است،
بنابراین در چنین مواردی استفاده از یک افزودنی مناسب
مثل پروبیوتیک مفید به نظر میرسد .مکانیسم عمل
پروبیوتیکها و پری بیوتیکها شامل رقابت برای

سوبستراها ،رقابت برای اتصال به اپیتلیوم دستگاه گوارش،
تولید و ترشح ترکیبات سمی با قابلیت مهار
میکروارگانیسمها نظیر اسیدالکتیک ،اکتریوسین ،پراکسید
هیدروژن بهمنظور جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسمهای
بیماریزا ،رقابت بهمنظور استقرار در مخاط روده و نظیر
آن است .پژوهشهای گسترده صورت گرفته روی انسان و
برخی مدلهای آزمایشگاهی در باره استفاده از
پروبیوتیکها و پری بیوتیکها ،نشان از کاهش انتقال
پاتوژنها ،اصالح جمعیت باکتریایی ،تداوم مقاومت سیستم
ایمنی بدن ،جلوگیری از سرطان ،کاهش تری گلیسرید،
کلسترول و دیگر ترکیبات میدهد (.)2۸
از انواع آنتیبیوتیکها در دهههای گذشته در صنعت
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طیور به منظور پیشگیری ،حفظ سالمت ،جلوگیری از
بیماریها ،ناهنجاریهای ناشی از آلودگیهای محیطی و
همچنین به عنوان محرک رشد و افزایش وزن بهمنظور
افزایش تولید استفاده میگردید که استفاده بیرویه از
آنتیبیوتیک در صنعت دام و طیور ،به دلیل افزایش
مقاومت باکتریایی و ماندگاری آنها در بافت و بروز
بیماریهای خطرناکی مانند سرطان ،سبب نگرانیهای
زیادی در مصرفکنندگان شد ( ،)2۸به طورکلی
آنتیبیوتیک موجب توسعه مقاومت آنتیبیوتیکی و انتقال
ژنهای مقاوم آنتیبیوتیکها از حیوان به میکروبهای
انسانی و سر انجام منجر به کاهش کارایی درمان با
آنتیبیوتیک میشوند.
پروبیوتیکها و پری بیوتیکها دارای اثرات مفیدی در
مرغها نظیر کاهش معنیدار کلسترول ،کاهش عددی
تریگلیسیرید پالسما ،وزن نهایی باالتر ( ،)4بهبود افزایش
وزن ،کاهش ضریب تبدیل خوراک و بهبود بازده عملکرد
اقتصادی در پایان دوره پرورشی ( ،)39بهبود تعادل فلور
میکروبی روده ،کاهش میکروارگانیسمهای مضر و افزایش
انواع مفید ،کاهش وقوع اسهال ،تحریک سیستم ایمنی
بدن ،کاهش تلفات ( ،)39افزایش عمق کریپت ،ارتفاع و

تعداد پرزها در دئودنوم ( )11و افزایش ارتفاع و تعداد
پرزها در ژژنوم (14و  )39هستند ،بنابراین با توجه به
فواید ،یافتن جایگزینی مانند پروبیوتیکها برای
آنتیبیوتیک و این که اطالعات اندکی درباره استفاده از
پروبیوتیک بهویژه در مقایسه با آنتیبیوتیک در بلدرچین
وجود دارد ،انجام آزمایش حاضر ضروری به نظر رسید.
مواد و روش کار
تعداد  420قطعه جوجه بلدرچین یکروزه شامل 7
تیمار 3 ،تکرار (سه پن) و  20قطعه در هر تکرار برای
آزمایش حاضر استفاده شد .تیمارها شامل شاهد و سه
سطح  0/75 ،0/5 ،0/25درصد پروبیوتیک پروتکسین و
سه سطح  0/75 ،0/5 ،0/25درصد آنتیبیوتیک
ویرجینامایسین  10درصد بودند که به جیره شاهد به
صورت سرک افزوده شده بود .جیرههای آزمایشی شاهد بر
اساس جداول احتیاجات غذایی استاندارد طیور ()32
متوازن شد و تا پایان دوره ( 35روزگی) استفاده شدند
(جدول  .)1جوجهها بر اساس توصیه راهنمای کامل
پرورش بلدرچین ( )37در 12ساعت اول با شربت مولتی
ویتامین و آرد ذرت تغذیه شدند.

جدول  -۱ترکیب اجزا و مواد مغذی جیره آزمایشی استفاده شده در پرورش بلدرچین
ترکیب جیره

درصد

دانه ذرت
کنجاله سویا
پودر ماهی
کربنات کلسیم
نمک
مکمل معدنی -ویتامینی( ¥درصد)
ترکیبهای شیمیایی
انرژی قابل متابولیسم ()Kcal/kg
پروتئین (درصد)
متیونین +سیستئین (درصد)
لیزین (درصد)
فیبر خام (درصد)
چربی خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)
کلر (درصد)
سدیم (درصد)

50/00
39/00
4/90
1/3۸
0/22
4/50
2۸54/25
25/91
1/053
1/6۸۸
2/57
2/2۸
1/70
0/6۸
0/15۸
0/29

 ¥هر کیلوگرم مکمل معدنی -ویتامینی شامل :آرد ذرت ،تری کلسیم فسفات ،مکمل غنی شده ،ویتامین ،مواد معدنی ،متیو نین ،لیزین ،فیتاز ،آنتی اکسیدان ،اتوکسین
بایندر ،کولین کلراید ،کربنات کلسیم ،طعم دهنده ،نمک منگنز 120گرم ،آهن  40گرم ،روی  100گرم ،مس  16گرم ،ید 1/25گرم ،سلنیوم  300گرم ،کولین کلراید
 500گرم ،آنتی کسیدان  100گرم ،ویتامین  11000000 Aواحدبینالمللی ،ویتامین 5000000 D3واحدبینالمللی ،ویتامین 75 Eگرم ،ویتامین  K3سه گرم ،ویتامین B1
سه گرم،ویتامین  B2یک گرم ،ویتامین  15 B3گرم ،ویتامین 60 B5گرم ،ویتامین  4 B6گرم ،ویتامین  B9دو گرم ،ویتامین 16 B12میلیگرم ،ویتامین  2000 H2میلیگرم.
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پروتکسین استفاده شده یک فرآورده پروبیوتیکی
کامال طبیعی و دارای مجموعهای از پروبیوتیکها شامل
الکتوباسیلوس پلنتوروم ،الکتوباسیلوس دل بروکی از سویه
بولگاریس ،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس
روهامنسوس ،بیفیدو باکتریوم بیفیدیوم ،استرپتوکوکوس
سالی واریس از سویه ترموفیلوس ،انتروکوکوس فوسیوم،
اسپرژیلوس اورازای و کاندیداپنیتو لوپسی بود که از شرکت
جوانه خراسان تهیه شد.
در پایان هر هفته مقدار خوراک مصرفی ،باقی مانده،
وزن کل جوجههای موجود در تکرارهای (پنها) هر تیمار
و میانگین افزایش وزن روزانه هر تیمار بهصورت جداگانه
اندازهگیری و محاسبه شد .در پایان هفته پنجم به صورت
تصادفی از هر تکرار تعداد  5قطعه بلدرچین (برای هر
تیمار  15قطعه) برای وزن کشی انتخاب شد و پس از
پرکنی و خارج کردن محتویات داخل شکم و شستن و
خشک شدن ،الشههای آماده طبخ نیز ،وزن شدند.
در پایان دوره پروش بلدرچین ،در روز  35آزمایش از
هر تکرار دو قطعه پرنده از هر دو جنس نر و ماده برای
خونگیری جدا شد و از قسمت رگ بال با سرنگ استریل
خونگیری انجام شد .خون پرندگان در لولههای حاوی
هپارین با دور  3000دور در دقیقه به مدت  15دقیقه
سانتریفوژ شد ،سپس پالسما جدا شده و به
میکروتیوپهای  2میلی لیتر منتقل و تا زمان آنالیز در
 -20سلسیوس منجمد شد .غلظت گلوکز ،تریگلیسرید،
لیپوپروتئین با دانسیته باال ( ،)HDLکلسترول،
لیپوپروتئین با دانسیته پایین ( )LDLو لیپوپروتئین با
دانسیته بسیار پایین ( )VLDLدر نمونههای سرم خون با
روش اسپکتروفتومتری ( )S Bio-Rad Libra, Englandو
کیتهای آزمایشی شرکت پارس آزمون ،اندازهگیری شد.
در باره ویژهگیهای عملکردی و خونی نمونهگیریها
و اندازهگیریها بین جنس نر و ماده به تفکیک انجام شد،
اما بهدلیل حجم زیاد داده ،در جداول دادهها به صورت
میانگین دو جنس گزارش شدهاست.
میکروسکوپ المپیوس با لنز  10xو با دوربین دیجیتال
مدل  HDCE-10Cبا کیفیت  1/3مگاپیکسل طول
پرزهای ژوژونوم و ایلئوم اندزه گیری شد ( .)۸مراحل
کشت میکروبی و آزمایش بافت در دانشگاه آزاد اسالمی

بعد از کشتار ،با قیچی و پنس استریل از محتویات
قسمت انتهای روده (بین سکوم ها و مقعد) نمونهگیری
شد و با محلول رینگر رقتهای مختلف تهیه شد .برای
شمارش کل میکروبها از محیط کشت پلیت کانت آگار
(مرک )VM982363824 ،استفاده شد که این آزمایش
طبق روش استاندارد ملی  356چاپ دهم اداره استاندارد و
پژوهشهای صنعتی ایران انجام شد .کشت و شمارش کلی
فرم (ایکوالی) بر اساس روش استاندارد  5272اداره
استفاده
محیط
شد.
انجام
استاندارد
شده در این آزمون ویولت رد بیل آگار ( VM, VRBA
 ،034106مرک) و ) ،VM733354 BGBLمرک) و پپتون
واتر (مرک )VM406328 ،بود.
برای شناسایی سالمونال از محیطهای پپتون واتر و
( EMBشرکت مرک آلمان  VM818347،ائوزین متیلن
بلو) استفاده شد ،آزمون بر اساس روش استاندارد 4413
انجام شد.
برای جستوجو و شمارش باکتریهای مفید
(الکتوباسیل و بیفید و باکتریها) از روش استاندارد
 13772مربوط به شناسایی باکتریهای بیفیدوباکتر و
روش استاندارد  9616مربوط به الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و محیط کشت  MRSآگار استفاده شد (،36
 39و .)44
بعد از کشتار بخش حد فاصل ابتدای روده کوچک
(دوازدهه) تا ابتدای سکوم جدا شد و با تزریق محلول
فرمالین 10درصد به درون آن ،پرزهای روده فیکس شدند.
بافتهای آماده درون ظرفهای حاوی محلول فرمالین
10درصد به مدت  72ساعت قرارداده شد ،سپس مراحل
پیشآبگیری ،آبگیری ،شفاف سازی ،آغشتگی با پارافین و
قالب گیری انجام شد .قالبهای پارافینی آماده شده از
بافتهای ایلئوم و ژوژونوم بهصورت عرضی و طولی با
دستگاه میکروتوم مدل ( )AtuoTechnikonبا ضخامت 5
میکرون برش زده شده و روی الم قرار گرفت و با رنگ
هماتوکسیلین هاریس رنگ آمیزی شدند و زیر
واحد شوشتر انجام شد .نمونههایی از اشکال مربوط به
برش عرضی پرزهای ژژنوم و ایلئوم و نیز اندازهگیری طول
پرزها در این اندامها در شکل  1درج شده است.
آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با  7تیمار3 ،
تکرار و 20قطعه در هر تکرار اجرا شد .آنالیز داده با روش
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 GLMبرنامه آماری  SASویرایش  9/1و مقایسه
میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح خطای

 5درصد انجام شد.

شکل  -۱نمونههایی از برش عرضی و طولی پرزهای ژژنوم (الف و ب) و ایلئوم (ج و د)

نتایج
مصرف خوراک در کل دوره پرورش بهطور معنیداری
تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (جدول .)2
پرندگان تیمار شاهد بیشترین مصرف خوراک را نسبت به
پرندگان سایر تیمارها نشان دادند .مصرف خوراک پرندگان
تیمار حاوی  0/5درصد پروتکسین و همه تیمارهای حاوی
ویرجینامایسین به طور معنیداری کمتر از پرندگان گروه
شاهد بود ( .)P>0/05بین تیمارهای حاوی پروتکسین و
ویرجینامایسین در میزان مصرف خوراک اختالفی مشاهده
نشد.
طبق جدول  2از نظر وزن زنده نهایی و الشه آماده
طبخ در پایان  35روزگی دوره پرورش ،بین تیمارها تفاوت
معنیدار وجود داشت ( .)P >0/05تیمار حاوی 0/25
درصد پروتکسین بیشترین وزن زنده و الشه آماده طبخ را
در بین همه تیمارها داشت .همه سطوح پروتکسین غیر از
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سطح  0/5درصد ،وزن زنده و وزن الشه آماده طبخ
باالتری را نسبت به شاهد نشان دادند ( .)P>0/05تیمار
حاوی  0/5درصد ویرجینامایسین وزن زنده و الشه آماده
طبخ باالتری را نسبت به شاهد و سایر سطوح
ویرجینامایسین داشت.
میانگین افزایش وزن روزانه کل دوره در تیمارهای
حاوی  0/75درصد پروتکسین و ویرجینامایسین نسبت به
تیمار شاهد و سایر تیمارها باالتر بودند ()P>0/05؛ این
متغیر در سطح  0/5درصد پروتکسین و ویرجینامایسین
نسبت به شاهد تنها از نظر عددی بیشتر شد (جدول .)2
تاثیر جیرههای آزمایشی بر ضریب تبدیل خوراک در
کل دوره معنیدار نبود ،هرچند که از نظر عددی همه
تیمارها ضریب تبدیل بهتری را نسبت به تیمار شاهد
داشتند (جدول .)2
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جدول  -۲تاثیر سطوح مختلف پروتکسین و ویرجینامایسین بر خصوصیات عملکردی بلدرچینهای جنس نر و ماده در  35روز دوره
پرورش
تیمار
پروتکسین ویرجینامایسین
0
0/25
0/5
0/75
0
0
0
*SEM
ارزش P

0
0
0
0
0/25
0/5
0/75

خوراکی مصرفی
کل دوره (گرم)

وزن زنده 35
روزگی (گرم)

وزن الشه آماده طبخ
در  35روزگی (گرم)

میانگین افزایش وزن
روزانه کل دوره (گرم)

ضریب تبدیل
خوراک کل
دوره

597/20a
521/73abc
4۸7/74bc
541/95ab
477/4bc
443/0۸c
455/9۸bc
26/59
0/013۸

227/24c
24۸/13a
233/77c
240/7۸b
227/1۸c
241/95b
226/51c
0/75
0/0001

1۸1/79c
19۸/50a
1۸7/01c
192/62b
1۸1/74c
193/56b
1۸1/20c
0/63
0/0001

6/93b
6/77b
7/06b
7/5۸a
6/۸7b
6/96b
7/21ab
0/131
0/0001

2/31
2/09
1/90
1/۸5
1/96
1/71
1/۸4
0/125
0/077

* :SEMخطای استاندارد میانگین ها ،میانگینهای دارای حروف غیر مشابه در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیداری دارند
(.)P>0/05

از نظر غلظت گلوکز خون بین تیمارها تفاوت
معنیداری مشاهده شد (جدول  .)3همه تیمارهای حاوی
پروتکسین (به استثنای سطح  )0/75و ویرجینامایسین،
غلظت گلوکز کمتری نسبت به شاهد داشتند (،)P>0/05
اما مقایسه بین سطوح این افزودنیها مشخص کرد که با
افزایش درصد پروتکسین یا ویرجینامایسین در خوراک،
غلظت گلوکز خون بیشتر شد .سطح  0/75درصد
پروتکسین بیشترین غلظت گلوکز را بین تیمارهای حاوی
پروتکسین و و یرجینامایسین نشان داد.
تاثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت کلسترول خون
معنیداری شد (جدول  .)3تیمارهای حاوی پروتکسین و
ویرجینامایسین غلظت کمتری نسبت به شاهد نشان دادند
( .)P>0/05تیمارهای حاوی پروتکسین ،غلظت کلسترول
کمتری نسبت به تیمارهای حاوی ویرجینامایسین داشتند،
بهطوریکه تیمار حاوی  0/5درصد پروتکسین کمترین
غلظت کلسترول را نشان داد.
بین تیمارها از نظر غلظت تریگلیسرید خون تفاوت
معنیدار وجود داشت (جدول  .)3تمام تیمارهای مصرف
کننده پروتکسین و ویرجینامایسین به استثنای جیرههای

حاوی  0/5درصد پروتکسین و ویرجینامایسین غلظت
تریگلیسرید باالتری نسبت به شاهد داشتند (.)P>0/05
در مقایسه بین سطوح پروتکسین و ویرجینامایسین نیز،
سطح  0/75درصد ویرجینامایسین باالترین میزان غلظت
تریگلیسرید را نشان داد (.)P>0/05
با توجه به جدول  ،3تفاوت بین تیمارها از نظر غلظت
 HDLخون معنیدار بود ( .)P>0/05تمام تیمارهای حاوی
پروتکسین و ویرجینامایسین به استثنای تیمار حاوی
 0/75ویرجینامایسین ،غلظت  HDLکمتری نسبت به
شاهد نشان دادند .افزایش مصرف ویرجینامایسین در
جیره ،غلظت  HDLرا افزایش داد بهطوریکه سطح 0/75
درصد ویرجینامایسین باالترین میزان  HDLرا در بین
سایر سطوح ویرجنامایسین و پروتکسین نشان داد که با
شاهد تفاوت معنیدار نداشت.
تاثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت  VLDLخون
معنیداری شد (جدول  .)3به استثنای تیمارهای حاوی
 0/5درصد پروتکسین و ویرجینامایسین ،در همه
جیرههای حاوی پروتکسین و ویرجینامایسین غلظت
 VLDLباالتر از شاهد بود (.)P>0/05
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غلظت  BUNباالتری نسبت به شاهد داشتند (،)P>0/05
اما تیمارهای حاوی ویرجینامایسین تنها از نظر عددی
بیشتر از شاهد بودند .تیمار حاوی  0/75درصد پروتکسین
باالترین غلظت  BUNرا بین همه تیمارها داشت (جدول
 .)3اثر جیرههای آزمایشی بر تیتر  IgGو  IgAمعنیدار
نبود (جدول .)3

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت  LDLخون
معنیداری شد (جدول  .)3تیمارهای حاوی پروتکسین و
ویرجینامایسین غلظت  LDLکمتری نسبت به شاهد نشان
دادند (.)P>0/05
از نظر غلظت  ،BUNبین تیمارها تفاوت معنیدار
مشاهده شد (جدول  .)3کلیه تیمارهای حاوی پروتکسین

جدول  -۳تاثیر سطوح مختلف پروتکسین و ویرجینامایسین بر میانگین شاخصهای بیوشیمی خون در هر دو جنس نر و ماده بلدرچین
()mg/dl
تیمار
پروتکسین

ویرجینامایسین

0
0/25
0/5
0/75
0
0
0

0
0
0
0
0/25
0/5
0/75

*SEM
ارزش P

گلوکز
a

کلسترول
a

TG
c

HDL
a

VLDL
d

LDL
a

157/53 59/73
39/۸3
296/50 267/00
2۸6/16
b
c
bc
b
bc
146/5۸
75/45
35/۸3
40۸/16 191/00
225/5d
111/10d 60/46d 34/33c 301/50c 153/۸3d 246/00dc
129/13c ۸4/41b 36/66abc 427/50b 161/33bc 277/5ab
142/30b 76/00c 30/16d 390/00b 19۸/5bc 232/66d
145/40b 60/90d 35/۸3bc 310/50c 204/33b 241/66dc
127/76c 101/00a 39/16ab 535/33a 1۸9/33c 262/۸3bc
3/54
1/۸۸
1/17
1۸/91
4/41
6/75
0/0001 0/0001 0/001 0/0001 0/0001
0/0001

BUN
c

IgG

209/33 1/16
209/16 1/۸5ab
211/۸3 1/75ab
212/00 1/9۸a
211/50 1/46abc
212/00 1/45abc
211/66 1/43bc
1/5۸
0/16
0/70
0/03

IgA

6/50
6/33
6/66
6/16
6/66
5/۸3
6/00
0/32
0/44

* :SEMخطای استاندارد میانگینها ،میانگین های دارای حروف غیر مشابه در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیداری دارند
(.)P>0/05

طبق جدول  4از نظر تعداد کلونیهای کل
میکروبها ،بین تیمارها تفاوت معنیدار وجود داشت
( .)P>0/05در جیرههای حاوی پروتکسین (به استثنای
تیمار حاوی  0/75درصد پروتکسین) کلونیها نسبت به
شاهد کاهش داشت .در جیرههای حاوی ویرجینامایسین
نیز افزودن  0/25درصد از آن تاثیری بر کل کلونیهای
میکروبی در مقایسه با شاهد نداشت ،از سویی مقدار 0/75
از آن موجب کاهش معنیداری نسبت به شاهد شد .جیره
حاوی  0/5درصد ویرجینامایسین نیز بیشترین تعداد
کلونی را در کل جیرههای تحت آزمایش داشت.
از نظر تعداد کلونیهای ایکوالی ،بین تیمارها تفاوت
معنیداری مشاهده شد (جدول  .)4استفاده از پروتکسین
و ویرجینامایسین در جیره منجر به کاهش معنیدار تعداد
کلونیهای ایکوالی نسبت به شاهد شدند ( )P>0/05و
تنها ،تفاوت سطح 0/25پروتکسین و  0/75ویرجینامایسین
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با شاهد عددی بود.
از نظر تعداد کلونی باکتریهای مفید بین جیرهها
تفاوت معنیداری مشاهده شد (جدول  .)4تمام تیمارهای
حاوی پروتکسین و ویرجینامایسین تعداد کلنی باکتری
مفید بیشتری نسبت به شاهد داشتند .با افزایش سطح
مصرفی پروتکسین ،تعداد کلونی باکتریهای مفید افزایش
یافت ،به طوریکه سطح  0/75درصد پروتکسین باالترین
میزان کلونی باکتریهای مفید را نشان داد (.)P>0/05
پروبیوتیک پروتکسین تعداد باکتری مفید بیشتری را
نسبت به آنتی بیوتیک ویرجینامایسین ایجاد کرد
( .)P>0/05استفاده از مقادیر مختلف ویرجینامایسین
تفاوتی در کلنیهای مفید ایجاد نکرد .در تمام سطوح
پروتکسین و ویرجینامایسین ،کلونیهای مربوط به
سالمونال مشاهده نشد (جدول .)4
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جدول  -۴تاثیر سطوح مختلف پروتکسین و ویرجینامایسین بر میکروارگانیسمهای دستگاه گوارش در بلدرچینهای نر و ماده
))log 104 CfU/g
تیمار
پروتکسین

ویرجینامایسین

0
0/25
0/5
0/75
0
0
0

0
0
0
0
0/25
0/5
0/75

*SEM
ارزش P

کل میکروبها
c

5/52
5/46d
5/10f
5/61b
5/52c
5/69a
5/33e
0/59
0/0001

سالمونال
0
0
0
0
0
0
0
0
0

اشرشیاکلی
a

5/71
5/69a
5/22c
5/53b
5/54b
5/17c
5/6۸a
0/039
0/0001

باکتریهای مفید

**

d

5/07
5/36b
5/42a
5/46a
5/14c
5/11c
5/13c
0/014
0/0001

* :SEMخطای استاندارد میانگین ها ،میانگینهای دارای حروف غیر مشابه در هر ستون از نظر اماری اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05
**Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii sub sp. Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus salivarius sub sp. thermopHilus, Enterococcus faecium, Aspergillus
oryzae, Candida pintolopesii

برای خصوصیات مرفولوژی پرزهای روده در ژژنوم و
ایلئوم شامل ارتفاع ،عرض ،عمق کریپت و ارتفاع پرز به
عمق کریپت ،بین تیمارها اختالف معنیدار مشاهده شد
( .)P>0/05با افزودن  0/5و  0/75پروتکسین به جیره
ارتفاع پرزهای ژژنوم و ایلئوم نسبت به جیرهی شاهد و
جیرهی حاوی آنتیبیوتیک ویرجینامایسین افزایش یافت،
به طوریکه تیمار  0/75درصد بیشترین ارتفاع پرز را نشان
داد (جدول  .)5در ژژنوم برای ارتفاع پرزها ،تفاوت
معنیداری بین جیرهی حاوی ویرجینامایسین با شاهد
مشاهده نشد ،اما از نظر عددی ارتفاع کمتری نسبت به
شاهد داشتند ،اما در ایلئوم ارتفاع پرز در جیرههای حاوی
 0/5و  0/75درصد ویرجینامایسین بیشتر از شاهد بود
( .)P>0/05در مقایسه بین تیمارهای پروتکسین و
ویرجینامایسین به جز جیره حاوی  0/25درصد
پروتکسین ،طول پرزهای ژژنومی و ایلئومی با پروتکسین
بیشتر از ویرجینامایسین شد (.)P>0/05
عرض پرزهای ژژنوم و ایلئوم در تمام تیمارهای حاوی

پروتکسین و ویرجینامایسن به طور معنیداری بیشتر از
جیره شاهد بود ( )P>0/05و در ژژنوم و ایلئوم بهترتیب در
جیرههای حاوی  0/25و  0/5درصد پروتکسین بیشترین
اندازه را داشت ( ،)P>0/05در مقایسه بین سطوح
افزودنیها با یکدیگر ،در ژژنوم با افزایش مقدار پروتکسین
عرض پرز روند کاهشی داشت .در ژژنوم و ایلئوم اختالف
بین سطوح مختلف ویرجینامایسین بر عرض پرز با یکدیگر
معنیدار نبود.
طبق جدول  5در ژژنوم با افزودن پروتکسین به جیره
عمق کریپت نسبت به شاهد و جیرههای حاوی
ویرجینامایسین افزایش یافت ( .)P>0/05در ایلئوم نیز با
افزودن  0/5و  0/75پروتکسین و  0/75درصد
ویرجینامایسین به جیره عمق کریپت نسبت به شاهد
افزایش یافت و در و جیره حاوی  0/75پروتکسین کریپت
بیشترین عمق را داشت ( .)P>0/05بیشترین نسبت ارتفاع
پرز به عمق کریپت مربوط به جیره حاوی 0/75
پروتکسین بود.

8۳

دوره  - 15شماره 2
اثر پروبیوتیک با آنتیبیوتیک بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

جدول  -۵تاثیر سطوح مختلف پروتکسین و ویرجینامایسین بر مرفولوژی روده باریک در بلدرچینهای نر و ماده )(µm

تیمار

ژژنوم

پروتکسین ویرجینامایسین ارتفاع پرز
0
0/25
0/5
0/75
0
0
0

0
0
0
0
0/25
0/5
0/75

*SEM
ارزش P

۸4/36c
c

ایلئوم

عرضپرز

عمق
کریپت

ارتفاعپرز به
ارتفاع پرز عرضپرز
عمق
کریپت

عمق
کریپت

ارتفاعپرز
به عمق
کریپت

9/9۸c

23/۸6d

3/53a

75/75d

10/24d

23/91c

3/17c

c

30/20

bc

e

b

c

d

a

35/42

79/۸6

a

102/5۸b

a

20/66

20/13

b

2/64

2/90

b

61/43

120/93

a

16/51

19/۸4

24/65

ab

2/55

b

31/19

3/96

121/92a

13/61b

34/۸3ab

3/50a

14۸/31a

15/63bc

32/27a

4/63a

72/۸0c

14/۸2b

32/30c

2/25c

65/33e

15/۸6bc

27/73bc

2/39d

71/31c

15/65b

26/9۸e

2/64c

۸۸/02c

16/02bc

27/11bc

3/25c

77/6۸c

16/۸۸b

2۸/65e

2/71c

92/36c

14/12c

29/51ab

3/14c

4/32

1/034

0/۸5

0/27

3/2۸

0/65

2/14

0/27

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

* :SEMخطای استاندارد میانگینها ،میانگینهای دارای حروف غیر مشابه در هر ستون از نظر اماری اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05

بحث
پژوهشگران دیگر نیز همانند آزمایش حاضر با
پروبیوتیک پریماالک کاهش مصرف خوراک را گزارش
کردند ( .)36مخالف با نتایج آزمایش حاضر ،استفاده از
 0/1درصد پروبیوتیک پروتکسین و آنتیبیوتیک
فالوومایسین ( )14یا پروبیوتیک پریماالک و آنتیبیوتیک
ویرجینامایسین ( )44و مخلوط پروبیوتیک تجاری ( 24و
 )39در جیره جوجههای گوشتی یا بلدرچینهای ژاپنی
( )43بر مصرف خوراک تاثیر معنیداری نداشت.
پروبیوتیکها و آنتی بیوتیکها از طریق بهبود هضم و
جذب و ابقای مواد مغذی و در دسترس قرار دادن هرچه
بهتر و استفادهی بهینه از این مواد ،موجب بازده مناسبتر
خوراک مصرفی جوجهها شدهاند ()24؛ زیرا در طول دوره
پرورش با از بین رفتن میکروارگانیسم مضر (جدول  )4و
رشد بهتر پرزها (جدول  )5جذب بهتر شده و موجب
کاهش مصرف خوراک و استفاده بهتر از مواد مغذی شده
است؛ زیرا پرندگان برای تامین انرژی ،خوراک مصرف
میکنند ( .)12به نظر میرسد در تیمار شاهد تعداد باالی
باکتریهای ایکوالی در مقایسه با تیمارهای پروتکسین
(جدول  )4و مصرف انرژی توسط این میکروارگانیسمها،
منجر به مصرف خوراک باالتر شده باشد ،بنابراین در
مجموع تفاوت بین جیرههای مختلف از نظر مصرف
خوراک را میتوان به اثر پروبیوتیک و آنتیبیوتیک بر
8۴

کاهش ضخامت دیواره روده و حذف سویههای مضر
میکروارگانیسمها نسبت داد که موجب افزایش جذب مواد
مغذی شده است.
موافق با نتایج آزمایش حاضر ،پژوهشگران بیان کردند
که استفاده از پروبیوتیک پریماالک در تغذیه جوجههای
گوشتی منجر به اختالف در وزن پایانی شد ( .)36به طور
متفاوتی ،استفاده از پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیا در
جیره جوجههای گوشتی تاثیری بر افزایش وزن نداشته
است ( .)30در پژوهشی با استفاده از  0/1درصد
پروبیوتیک پروتکسین و  0/1درصد آنتیبیوتیک
فالوومایسین در جیره جوجههای گوشتی ،تفاوت
معنیداری بین اثر پروبیوتیک و آنتیبیوتیک بر افزایش
وزن مشاهده نشد ( .)14افزودن آنتیبیوتیک و پروبیوتیک
به خوراک طیور با تقویت جمعیت میکروبی مفید (جدول
 )4میتواند آثار منفی باکتریهای بیماریزای دستگاه
گوارش ،به عنوان رقبای مصرف کنندهی مواد مغذی را
کاهش دهد و در نتیجه میزان جذب مواد مغذی را از سد
موکوسی مخاط روده تسهیل کند ( .)12این اتفاق قادر
است از افزایش ضخامت دیواره روده که در پاسخ به
افزایش باکتریهای مضر به وجود میآید جلوگیری کند و
موجب صرفه جویی انرژی و در نتیجه افزایش وزن شود
(.)44
نتایج بهدست آمده از این آزمایش در مورد افزایش
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وزن روزانه با نتایج برخی پژوهشگران موافق بود .بیان شده
است که استفاده از  0/9درصد پروبیوتیک پریماالک در
مرحله آغازین 0/04 ،درصد مرحله رشد و  0/02درصد در
مرحله پایانی در تغذیه جوجههای گوشتی به طور
معنیداری منجر به افزایش وزن روزانه شد (.)36
پژوهشگران دیگر نیز نشان دادند با اضافه کردن
پروبیوتیک پریماالک یا آنتیبیوتیک ویرجینامایسین به
جیره جوجههای نر گوشتی ،افزایش وزن تحت تاثیر قرار
گرفت ،بهطوریکه تیمارهای مصرف کننده
ویرجینامایسین و پریماالک شبیه به هم بودند و افزایش
وزن بیشتری نسبت به شاهد نشان دادند ()21؛ از سوی
دیگر نتایج آزمایش حاضر با نتایج برخی از پژوهشگران
موافق نبود .پژوهشگران بیان کردند با استفاده از 1/5
درصد پروبیوتیک ساکارومایسس سروسیا در جیره
جوجههای گوشتی ،تفاوتی در افزایش وزن مشاهده نشد
( .)30استفاده از  0/1درصد پروبیوتیک پروتکسین و 0/01
درصد پروبیوتیک بیومین در جیره غذایی بلدرچینهای
ژاپنی بر وزن نهایی تاثیری نداشت ( .)43پروبیوتیک از
طریق بهبود تعادل میکروبی رودهی پرنده و افزایش
فعالیت آنزیمهای گوارشی و فعال کردن آنزیمهای هضم
کننده موجب افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی
غیرقابل هضم و تغییرات مفید در متابولیسم مواد خوراکی
و تغییر در میکروفلورای روده ،افزایش رشد باکتریهای
مفید ،تولید اسیدالکتیک و هضم و جذب مواد مغذی و در
نتیجه موجب افزایش وزن میگردد ()9؛ عالوه بر علل ذکر
شده به نظر میرسد از دیگر عوامل مسبب افزایش وزن
روزانه بهتر در تیمارهای حاوی آنتیبیوتیک ،افزایش طول
پرزهای روده (جدول  )5است که موجب افزایش میزان
جذب خوراک میشود و نیز تاثیر پروبیوتیک بر کاهش
جمعیت میکروبهای مضر در دستگاه گوارش (جدول )4
باشد ( 21 ،13و .)44
استفاده از پروبیوتیک پروتکسین و آنتیبیوتیک
فالومایسین ( )14یا پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسا
( )30در جیره جوجههای گوشتی ،مانند آزمایش حاضر
تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت .برخالف نتایج
آزمایش حاضر ،در تعدادی از منابع استفاده از تعدادی از
انواع پروبیوتیک ( 36و  )44یا آنتیبیوتیک ویرجینامایسین
ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید (.)44

نتایج این آزمایش در مورد کاهش غلظت گلوکز با
نتایج پژوهشگرانی که گزارش کردند استفاده از پروبیوتیک
الکتوباسیلوس رامنوس موجب کاهش میزان گلوکز پالسما
میگردد ( ،)1۸مطابقت داشت .پروبیوتیکها با تقویت
سیستم آنتیاکسیدانی سلولهای بتای پانکراس ،از تخریب
اکسیداتیو بافت پانکراس جلوگیری میکند ،در نتیجه مانع
کاهش سریع غلظت انسولین و افزایش سطح گلوکز خون
میشود ( .)45آنتیبیوتیکها با تاثیر بر سلولهای تولید
کننده گلوکاگون و کاهش نفوذپذیری سلولها نسبت به
گلوکز منجر به افزایش گلوکز پالسما میگردند (1و .)1۸
برخی از گونههای خاص پروبیوتیکها با تاثیر بر ترکیب
فلور میکروبی روده و بهبود عملکرد روده میتوانند موجب
مهار انتقال اندوتوکسینهای باکتریایی به جریان خون و
کاهش لیپوپلیساکاریدها و سیتوکینهای پیش التهابی در
گردش خون شوند که از این راه موجب کاهش التهاب و در
نتیجه کاهش مقاومت انسولینی و جلوگیری از تخریب
سلولهای بتا پانکراس میشوند ( .)17پروبیوتیکها از راه
ممانعت از تولید گونههای واکنشگر اکسیژن ،خاصیت
آنتیکسیدانی و افزایش زیست -فراهمی به داروهای دیابتی
نیز میتوانند در کنترل قند خون موثر باشند (.)23
نتایج آزمایش حاضر در مورد اثر پروتکسین و
ویرجینامایسین بر کاهش غلظت کلسترول نسبت به
شاهد ،با نتایج سایر پژوهشگران با کاربرد  0/005درصد
پروبیوتیک پروتکسین در جیره غذایی مرغان تخم گذار
( )35و در حین استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس
رامنوس و آنتیبیوتیک ویرجینامایسین در جیره
جوجههای گوشتی ( )1۸که همگی منجر به کاهش غلظت
کلسترول خون شدند ،مطابقت داشت .در آزمایش دیگری
استفاده از  0/009درصد پروبیوتیک پریماالک موجب
کاهش کلسترول سرم خون جوجههای گوشتی شد ،اما
آنتیبیوتیک فالوومایسین به مقدار  15میلی گرم در
کیلوگرم تاثیری نداشت ( .)6باکتریهای مفید نظیر آنچه
در پروبیوتیکها وجود دارد با دکانژوگه کردن اسیدهای
صفراوی و هیدرولیز اسیدهای صفراوی و توقف چرخش
رودهای–کبدی آنها ،از شرکت آنها به عنوان پیشساز
ماده اصلی ساخت کلسترول جلوگیری میکنند .از سویی
اسیدهای صفراوی دکانژوگه شده در روده کوچک عمل-
کردی به خوبی اسیدهای صفراوی کانژوگه در محلول
8۵
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کردن و جذب چربی ندارند ،بنابراین مانع جذب کلسترول
همراه چربی میشوند ،همچنین اظهارشده اسیدهای
صفراوی آزاد به باکتریهـا و فیبرها میچسبند ،بنابراین
دفع اسیدهای صفراوی افزایش مییابد ( ،)7همچنین
میکروارگانیسمهای موجود در پروبیوتیک با محدود کردن
فعالیت کوآنزیم هیدروکسی متیل گلوتاریل که در مسیر
ساخت کلسترول فعال است ،ساخت کلسترول را کاهش
میدهد .برای نمونه ،تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر از
جمله پروپیونات توسط باکتریهای پروبیوتیکی ،تولید
کبدی کلسترول و یا برگشت کلسترول از پالسما به کبد را
مهار میکند؛ با توجه به آنکه کلسترول ماده اولیه برای
سنتز اسیدهای صفراوی جدید است ،غلظت کلسترول در
گردش خون را کاهش خواهد داد ( .)25یکی دیگر از
مکانیسمهای پیشنهادی ،قابلیت اتصال کلسترول به دیواره
سلولی پروبیوتیکها و ترکیب کلسترول با غشای سلولی
باکتریها و در نتیجه ،جلوگیری از جذب کلسترول مواد
غذایی است .باکتریهای زنده و در حال رشد توانایی
بیشتری برای حذف و دفع کلسترول دارند (.)26
نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر با نتایجی که
گزارش کردند استفاده از پروبیوتیک پروتکسین به مقدار
 0/005درصد در جیره مرغان تخم گذار ،موجب افزایش
غلظت تریگلیسرید نسبت به شاهد میشود ( ،)35هم-
خوانی داشت ،اما برخالف نتایج آزمایش حاضر،
پژوهشگرانی با استفاده از  0/009درصد پروبیوتیک
پریماالک و  15میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک
فالوومایسین در جیره جوجههای گوشتی ،بی تاثیر بودن
بر غلظت تریگلیسرید در سن  21و  42روزگی و اثر
کاهشی پروبیوتیک در سن  42روزگی را گزارش کردند
( ،)6از سوی دیگر با استفاده از  7واحد کلنی پروبیوتیک
الکتوباسیلوس رامنوس و  15میلیگرم در کیلوگرم
آنتیبیوتیک ویرجینامایسین در جیره جوجههای گوشتی
نیز تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد ( .)1۸این
امکان وجود دارد که پروبیوتیک مصرفی در جیره غذایی با
افزایش محلول سازی و کاهش ذرات چربیها و افزایش
جذب چربیها و از سویی کاهش ضخامت دیواره روده در
تیمارهای حاوی ویرجینامایسین ،منجر به افزایش سطح
تریگلیسرید در تیمارهای حاوی پروتکسین و
ویرجینامایسین نسبت به شاهد شده باشد ( .)15در داخل
86

سلولهای روده اسیدهای چرب جذب شده میتوانند
دوباره با گلیسرول و یا مونو و دیگلیسرید ترکیب شده و
تریگلیسرید را بسازند.
پژوهشگرانی با استفاده از  7واحد کلنی پروبیوتیک
الکتوباسیلوس رامنوس در جیره جوجههای گوشتی،
افزایش میزان  HDLرا گزارش کردند ( .)1۸در آزمایش
دیگری نیز با استفاده از  0/009درصد پروبیوتیک
پریماالک و  15میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک
فالوومایسین در جیره غذایی جوجههای گوشتی ،عدم
تاثیر بر  HDLمشاهده شد ( )6که با نتایج آزمایش حاضر
مغایرت داشت .گزارش شده که در هنگام استفاده آنتی
بیوتیک و پروبیوتیکها در نتیجه کاهش بار میکروبی روده،
تحریک ایمنی کاهش پیدا میکند ،این احتمال است که در
غیاب تحریک ایمنی ،نیاز به انرژی برای ایجاد پاسخ ایمنی
کاهش یابد ،در این حالت انرژی اضافه قابل دسترس
احتماالً در فرم استیل-کوآنزیم  Aصرف افزایش سنتز بافت
چربی و کلسترول میشود که این امر منجر به افزایش
چربی حفره بطنی و کلسترول سرم میشود ( .)22با توجه
به این که کلسترول از زیر گروههای  HDL ،LDLو
تریگلیسرید تشکیل شده است و افزایش سهم آن؛ یعنی
کاهش  ،HDLبنابراین کاهش غلظت آن در همه جیرهها
نسبت به شاهد را شاید بتوان به این دلیل دانست ،افزایش
غلظت تریگلیسرید تا حدودی موید این فرضیه است.
نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر در مورد LDL
با نتایج برخی پژوهشگران مطابقت داشت .با استفاده از
 0/1گرم در کیلوگرم پروبیوتیک پروتکسین و  15قسمت
در میلیون آنتیبیوتیک ویرجینامایسین در جیره غذایی
جوجههای گوشتی کاهش غلظت  LDLبا پروبیوتیک
گزارش شد ( .)47استفاده از  0/009درصد پروبیوتیک
پریماالک و  15میلیگرم در کیلوگرم آنتیبیوتیک
فالوومایسین در جیره جوجههای گوشتی ،تاثیری بر
غلظت  LDLنداشت ( )6که با نتایج بهدست آمده در
آزمایش حاضر مغایرت داشت .پروبیوتیک ،با تاثیر بر سنتز
کبدی کلسترول به واسطه کاهش در فعالیت آنزیم -3
هیدروکسی -3-متیل گلوتاریل کوآنزیم–آ ردوکتاز و رابطه
مستقیمی که این آنزیم با تولید لیپوپروتئین با چگالی
پایین دارد ،میتواند موجب کاهش تولید  LDLشود ()10
و از این طریق در کاهش کلسترول نقش داشته باشد.
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نتایج به دست آمده از این آزمایش که افزایش غلظت
 BUNرا نشان داد ،با نتایج دیگر پژوهشگران که بیان
کردند استفاده از آنتیبیوتیک کوتریماکسازول به مقدار
 60 ،30و  120میلیگرم در جیره غذایی موش صحرایی،
موجب افزایش غلظت  BUNدر پالسمای خون تیمارهای
مصرف کننده آنتیبیوتیک شد ( ،)29مطابقت داشت ،اما با
نتایج پژوهشگرانی که گزارش کردند استفاده از  0/2و 0/3
درصد پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیا در جیره غذایی
جوجههای نر گوشتی تاثیری بر غلظت  BUNندارد ()41
مغایرت داشت.
نتایج بهدست آمده از آزمایش حاضر در مورد بی تاثیر
بودن پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر تیتر  IgGو  IgAبا
نتایج گزارش شده در منابع مطابقت داشت .پژوهشگران با
استفاده از پروبیوتیک حاوی سویههای مختلف
الکتوباسیلوس به مقدار 0/5 ،0/25و  0/75درصد در جیره
غذایی مرغهای تخمگذار تجاری ( 5و  )2۸تاثیر
معنیداری بر تیتر  IgGو  IgMمشاهده نکردند.
پژوهشگران با استفاده از مخلوط پروبیوتیک و آنتی
بیوتیک آویالمایسین تاثیری بر  IgGو  IgAمشاهده
نکردند ( ،)46اما  IgMتحت تاثیر پروبیوتیک افزایش یافت.
پرویوتیکها میتوانند سیستم ایمنی میزبان را از دو طریق
تحریک کنند؛ اول این که فلور میکروبی از طریق اتصال به
دیواره دستگاه گوارش و تکثیر خود موجب محدود شدن
فضا برای پاتوژنها میشوند و دوم این که آنتیژنهای آزاد
شده توسط میکروارگانیسمهای مرده جذب شده ،موجب
تحریک سیستم ایمنی میشوند ( .)2تأثیر و میزان
سودمندی پروبیوتیکها در تحریک سیستم ایمنی بدن و
تقویت پاسخ آنتیبادی به نوع پادتن و نحوه ایجاد ایمنی،
تعداد باکتریهای موجود در پروبیوتیک و دوز مؤثر
پروبیوتیک استفاده شده و زمینه ژنتیکی میزبان بستگی
دارد ( .)16اجزای دیواره سلولی باکتریها نیز نقش مهمی
در برهمکنش باکتریها و میکروارگانیسمهای عالیتر دارد.
این اجزا شامل پپتیدوگلیکانها و لیپوپلیساکاریدهای
باکتریها هستند .هر دو مولکول فعالکننده قوی سیستم
ایمنی هستند .برخی از باکتریهای موجود در
پروبیوتیکها خصوصا الکتوباسیلها ،قادر هستند که
سیستم ایمنی بدن را تحریک کنند ،بهصورت سلولهای
زنده در طول دیواره روده تکثیر شوند و در محدوده

وسیعی توسعه پیدا کنند و پادتنهای آزاد شده بهوسیله
میکروارگانیسمهای مرده را جذب و بهطور مستقیم
سیستم ایمنی بدن را تحریک کنند .همچنین
میکروارگانیسمهای موجود در پروبیوتیک بعد از رسیدن به
دستگاه گوارش و آزاد سازی متابولیتهای خود موجب
فعال شدن سیستم ایمنی میشوند که میتواند پاسخ
ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی میزبان را فعال کند که
این خود کمکی برای حفظ حیوان در کنترل بیماریهای
عفونی مختلف شود ( .)20افزودن الکتوباسیلوس به
جیرهی غذایی مرغهای تخمگذار ،بافت سلولی پالکهای
پییرا (پالکهای پییرا در واقع به تجمع سلولهای دفاعی
بهصورت الیههای لنفاوی در ناحیه زیر مخاط روده به
خصوص روده باریک گفته میشود که برای پیدا کردن
پاتوژن و تولید آنتی ژن مناسب برای مقابله با این عوامل
الزم است) در مخاط ایلئوم را افزایش میدهد که این
نشاندهنده تحریک سیستم ایمنی مخاطی است که
موجب تحریک ایمنی و در نهایت در پاسخ به تحریک
ایمنی ،غلظت  IgGافزایش مییابد ( .)31با توجه به نتایج
به دست آمده در قسمت کشت میکروبی و بررسی میزان
آلودگی میکروبهای مضر و حذف آلودگی سالمونال در
تیمارها (جدول  ،)5استفاده از پروتکسین و
ویرجینامایسین در جیره غذایی از روز اول و با توجه به
مکانیسم تاثیر پروبیوتیک و ویرجینامایسین در ایمنی که
در باال توضیح داده شد ،موجب تحریک معنیدار سیستم
ایمنی و افزایش تیتر نشده است.
مطابق با نتایج آزمایش حاضر ،به ترتیب با استفاده از
 0/04 ،0/09و  0/02درصد پروبیوتیک پریماالک در
دورهی آغازین ،دورهی رشد و دوره پایانی در جیره
جوجههای گوشتی ،کاهش تعداد کل میکرو ارگانیسمها
نسبت به شاهد مشاهده شد ( .)36نتایج آزمایش حاضر،
در خصوص استفاده از پروتکسین و ویرجینامایسین در
جیره غذایی که موجب کاهش تعداد کل کلونی
میکروارگانیسمها شد ،با نتایج بهدست آمده از سوی برخی
پژوهشگران -هنگام استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس
رامنوس و آنتیبیوتیک ویرجینامایسین در جیره
جوجههای گوشتی -نیز همخوانی داشت (.)1۸
نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر -که منجر به
کاهش ایکوالی گردید -با نتایج برخی پژوهشگران منطبق
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بود .با استفاده از  0/1درصد پروبیوتیک ساکارومایسیس
سرویسیا و  250گرم در تن آنتیبیوتیک ویرجینامایسین
در جیره جوجههای گوشتی کاهش تعداد کلونیهای
ایکوالی نسبت به شاهد گزارش شده است ( .)42در
آزمایش دیگری نیز با استفاده از  0/1میلیلیتر به ازای هر
پرنده از پروبیوتیک الکتو باسیلوس فرمنتیوم در جیره
بلدرچین ژاپنی ،کاهش تعداد کلونیهای ایکوالی نسبت به
شاهد را گزارش کردند ( .)40به طور کلی کاهش  pHبه
سمت اسیدی موجب کاهش تعداد کلونیها و افزایش
pHبه سمت خنثی ،موجب افزایش کلونیهای ایکوالی
میشود .اسیدهای آلی تولید شده در نتیجه استفاده از
پروبیوتیک ،منجر به از بین رفتن باکتریهای مضر و
استقرار باکتریهای مفید میشوند که سبب کاهش
استقرار ایکوالی در روده جوجه میشود .مکمل پروبیوتیک
در جیره طیور  90درصد از باکتریهای خانواده
انتروباکتریاسه را از بین میبرد و پروبیوتیکها در استقرار
جایگاههای موجود در دستگاه گوارش با باکتریهای
پاتوژن رقابت کرده ،بنابراین از رشد و تکثیر این باکتریها
جلوگیری میکنند و باکتریهای پاتوژن با حرکات روده از
دستگاه گوارش حیوان با مدفوع خارج میگردند (.)19
نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر -که افزایش
تعداد کلونی باکتریهای مفید را نسبت به شاهد نشان داد
 با نتایج برخی پژوهشگران منطبق بود .پژوهشگران بااضافه کردن  7واحد کلنی از پروبیوتیک الکتوباسیلوس
رامنوس و  15میلی گرم بر کیلوگرم آنتیبیوتیک
ویرجینامایسین در جیره جوجههای گوشتی گزارش کردند
که تعداد کلونی باکتری مفید نسبت به شاهد بیشتر بود
( .)1۸استفاده از پروبیوتیک حاوی الکتوباسیلوس
فرمنتیوم به مقدار  0/1میلیلیتر معادل با  ۸واحد کلنی به
ازای هر پرنده در جیره بلدرچینهای ژاپنی نیز افزایش
تعداد کلونی باکتریهای مفید در لوله گوارش را به دنبال
داشت ( .)40پژوهشگران با استفاده از پروبیوتیک
پریماالک در جیره غذایی جوجههای گوشتی از نظر آماری
تفاوتی بین باکتریهای مفید نسبت به شاهد مشاهده
نکردند ( )36که با نتایج آزمایش حاضر مغایرت داشت.
جمعیت
روی
پروبیوتیکها
اثر
مکانیسم
میکروارگانیسمهای رودهها ،خاصیت آنتاگونیسم آنها با
باکتریهای پاتوژن از طریق تولید ترکیبات کاهنده ،pH
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ممکن است شامل تنظیم میکروبی و یا رقابت با
باکتریهای پاتوژن برای اتصال به موقعیتهای موجود در
روده ،مواد مغذی و عوامل رشد باشد ( .)33استفاده
همزمان آنتیبیوتیک و پروبیوتیک سبب نابودی
باکتریهای پروبیوتیک میشود ،اما درصورتی که ابتدا با
استفاده از آنتیبیوتیک ،فلور میکروبی کاهش یابد و سپس
به دنبال آن از پروبیوتیک استفاده شود بستر مناسبی برای
استقرار باکتریهای مفید در دستگاه گوارش فراهم
میشود ،همچنین آنزیمها میتوانند با فراهم کردن محیط
مناسب برای هضم ،به طور غیرمستقیم از تکثیر
باکتریهای مضر جلوگیری کنند و در چنین شرایطی
پروبیوتیکها میتوانند تولید میکروبهای مفید را تشویق
کنند.
در تمام سطوح پروتکسین و ویرجینامایسین،
کلونیهای مربوط به سالمونال مشاهده نشد .با استفاده زود
هنگام از پروبیوتیکها میتوان تا حدود زیادی اثرات منفی
سالمونال را کاهش داد ،میکروارگانیسمهای مفید با تولید
باکتریوسین و اسیدهای چرب فرار ،رقابت برای کسب مواد
مغذی و چسبیدن به جایگاههای ویژه استقرار در روده،
میتوانند در برابر پاتوژنهای رودهای مانند سالمونال
مقاومت کند ( .)27بیان شده که پروبیوتیک
الکتوباسیلوس رامنوس به صورت اسپری یا تلقیح به
کلوآک در جوجههای گوشتی ،موجب حذف سالمونال
میگردد (.)1۸
نتایج به دست آمده از آزمایش حاضر با نتایج Gunal
و همکاران مطابقت داشت ( ،)14در آنجا استفاده از
پروبیوتیک پروتکسین در جیره جوجههای گوشتی ،افزایش
ارتفاع پرز در قسمت ایلئوم و ژژنوم را بهدنبال داشت ،اما
استفاده از آنتیبیوتیک آویالمایسین تاثیری بر ارتفاع پرز
نداشت ،اما برخالف نتایج آزمایش حاضر افزودن
پروبیوتیک و آنتیبیوتیک در آزمایش  Gunalو همکاران
تاثیری بر عرض پرز ،عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به
عمق کریپت مشاهده نشد ( .)14پژوهشگران با استفاده از
پروبیوتیک پروتکسین و آنتیبیوتیک ویرجینامایسین در
جیره جوجههای گوشتی ،تاثیری بر ارتفاع پرز ،عمق
کریپت و نسبت آنها در دئودنوم ،ژژنوم و ایلئوم مشاهده
نکردند ( )3که مخالف نتایج آزمایش حاضر بود .سایر
پژوهشگران نیز با استفاده از پروبیوتیک پریماالک در جیره
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 تاثیری بر ارتفاع پرزها و نسبت ارتفاع،جوجههای گوشتی
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Summary
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Indiscriminate use of antibiotics promotes the development of antibiotic resistance and transfer of antibiotic
resistance genes from animal to human microbes, Therefore, alternatives should be introduced. This experiment
was conducted to this purpose. The 420 one-day-old Japanese quail randomly were allocated in seven
experimental treatments, 3 replicate and 20 quail per replicate. The experimental treatments were control diet,
and three level from the protexin and virginiamycin (0.25, 0.50 and 0.75%). Compared with control feed intake
was reduced by fed treatments containing protexin and virginiamycin in whole period of experiment (P<0.05).
The effect of protexin on live and carcass weight and average daily gain was significant; as live body and carcass
weight in protexin group was more than control (P<0.05). The diet containing 0.25% protexin had the highest
live and carcass weight. The concentration of all measured blood parameters, excepted for IgA and IgG, affected
by protexin and virginiamycin in the diet (P<0.05). The whole colonies of microorganisms, in diet contained
75% protexin or 5% virginiamycin were higher than the control (P>0.05). The Supplemental protexin and
virginiamycin resulted to increased the colonies of beneficial bacteria, reduced the population of Escherichia
coli, removing of salmonella and increased of the height, width and crypt depth of ileum and jejunum villi in
compared to the control. Therefore, the effects of probiotics were matched not only with the effects of
antibiotics, but in some cases also had advantages. Therefore, the use of probiotics as an alternative to antibiotics
may be recommendable in the diet of birds.
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