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)پژوهش و سازندگی(

چکيد ه 
      به منظور بررس�ي اثرات پروبيوتيک و اس�يدهاي آلي بر عملکرد، خصوصيات الش�ه، فراس�نجه هاي خوني و پاسخ ايمني جوجه هاي 
گوش�تي، آزمايش�ي در قالب طرح کاماًل تصادفي با 4 تيمار و 4 تکرار به ازاي هر تيمار انجام ش�د. در اين آزمايش 240 قطعه جوجه يک 
روزه گوشتي سويه راس 308 به صورت 15 قطعه مخلوط از دو جنس در هر تکرار )پن( قرار داده شدند. تيمارها شامل 1- جيره پايه فاقد 
افزودني )ش�اهد(؛ 2- جيره پايه به عالوه 0/1 درصد پروتکس�ين؛ 3- جيره پايه به عالوه 0/3 درصد س�الکيل و 4- جيره پايه به عالوه 0/1 
درصد پروتکس�ين به همراه 0/3 درصد س�الکيل بود، که تا پايان 42 روزگي آب و خوراك به صورت آزاد در اختيار پرندگان قرار داش�ت. 
ميزان خوراك مصرفي و اضافه وزن جوجه هاي هر تکرار به صورت هفتگي محاسبه و جهت تعيين عيار پادتن، طي 2 مرحله، از سياهرگ 
بال پرنده خونگ يري شد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد در کل دوره پرورش، استفاده از پروتکسين و سالکيل اثر معني داري بر 
عملکرد و خصوصياتي همچون درصد الشه، سينه، ران، سنگدان و روده باريک پرنده داشت. مصرف همزمان پروتکسين و سالکيل موجب 
بهترين ضريب تبديل در ميان همه جيره هاي آزمايشي شد و بيشترين تاثير را بر درصد وزني الشه و اندام گوارشي داشت. همچنين در 
ميان تيمارها جيره حاوي پروتکس�ين اثرات معني داري بر کاهش ميزان کلس�ترول و تري گليس�ريد خون داشت. درصد هتروفيل ها در 
پرندگاني که از جيره حاوي پروتکسين بهمراه سالکيل استفاده کرده بودند، کاهش معني داري داشت ولي در مقابل، درصد لنفوسيت ها 
در آنها بيشتر بود. باالترين عيار پادتن نيوکاسل و گامبورو در جيره حاوي پروتکسين به همراه سالکيل و بيشترين عيار پادتن برونشيت 
در جيره حاوي پروتکس�ين مش�اهده ش�د. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت با دست کاري ميکروارگانيسم هاي دستگاه گوارش و ايجاد 
تعادل ميکروبي مناسب در اين اندام، از طريق مصرف جداگانه و يا همزمان پروتکسين و سالکيل، مي توان عملکرد و پاسخ ايمني پرنده 

را به نحو مطلوبي بهبود بخشيد. 

کلمات کليد ي : پروتکسين، سالکيل، عملکرد، پاسخ ايمني، جوجه گوشتي. 
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Effects of probiotic and organic acids on performance, some blood parameters and serum antibody titer 
against viral vaccines in broilers
By: Sadeghi, A.R. M.Sc., Master of Mazandaran Center Laboratory of Veterinary Organization, Sari, Iran. 
(Corresponding Author; Tel: +989111518890). Ghazvinian, Kh. Assistance Professor of Animal Science, College of 
Veterinary, Semnan University, Semnan, Iran. Rezaeipour, V. Assistance Professor of Animal Science, Islamic Azad 
University., Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran.
To consider the effect of probiotic and organic acids on performance, carcass characteristics, blood parameters and immune 
response of broilers, a completely randomized design test was done with four treatments and four replicate for each treatment. 
Two hundred and forty one day-old mixed sex broilers (Ross breed) were divided into four treatments with 15 chicks per each 
replicate (pen). Treatments were contain of: 1- Basal diet without additive (control); 2- Basal diet plus % 0.1 protexin; 3- Basal 
diet plus % 0.3 salkil; 4- Basal diet plus % 0.1 protexin and  % 0.3 salkil. The diets were fed to broilers at 42 days and water and 
feed were fed ad-libitum. Range of feed intake and gain of each replicate were weighted weekly and took blood in two steps to 
determine antibody titer from wing vein of birds. The result of this experiment showed during the whole period of experiment, 
using protexin and salkil had significantly effect on performance and characteristics such as percent of carcass, breast, thigh, 
gizzard and small intestine. Contemporaneously usage of protexin and salkil coused the best feed conversion ratio (FCR) 
among all experimental diets and made the most effect on the weighting percent of carcass and digestive organs. Also among 
all treatments, diet with protexin had significantly effects on the reduction of cholesterol and triglycerid of serum. Percent of 
heterophyls in birds that had used protexin and salkil diet, had significant reduction, in contrast, percent of lymphocytes were 
higher in them. The highest antibody titer of Newcastle and Gambro was in the diet consist of protexin and salkil and the most 
antibody titer of Bronchitis was in protexin diet. As a general it can be resulted that with manipulation of gut microorganisms 
and creating suitable microbial balance in this organ, we can improve desirably performance and immune response of bird 
with separately or contemporaneously usage of protexin and salkil.

Key words: Protexin, Salkil, Performance, Immune response, Broiler  

مقد مه
      جمعی��ت میکروبي دس��تگاه گ��وارش، به تركی��ب پیچیده اي از 
 میکروارگانیس��م ه��اي تك س��لولي همانند باكت��ري ها، ق��ارچ ها و تك

یاخته ها اطالق مي ش��ود كه در قس��مت هاي معیني از دس��تگاه گوارش 
استقرار مي یابند. بیشترین سطحي از بدن كه در معرض باكتري ها قرار دارد، 
پوشش مخاطي دستگاه گوارش است كه سطح ظریف اپي تلیوم را پوشانده 
و اثرات متقابل زیادي با میکروارگانیسم هاي این عضو دارد )13(. در سال 
هاي اخیر دانشمندان با استفاده از روشهاي پیشرفته بیوتکنولوژي، كاربرد 
 آن را در عل��وم مختلف، باالخص تغذیه و فیزیولوژي دام و طیور گس��ترش 
داده اند )2(. دس��ت كاري میکروارگانیس��م هاي دس��تگاه گ��وارش پرنده 
از طری��ق مصرف پروبیوتیك ها و اس��یدهاي آلي، نمونه ب��ارزي از كاربرد 
بیوتکنولوژي در صنعت طیور بش��مار میرود كه سبب افزایش قابلیت هضم 
 م��واد مغذي، مقاومت نس��بت ب��ه عوامل بیماریزا و حفظ س��المت حیوان 

مي گردد )12، 26(.
باكتري هاي تولیدكننده اس��یدالكتیك نظیر الكتوباسیل ها، از عوامل 
اصل��ي تش��کیل دهنده پروبیوتیك ها هس��تند كه براي رش��د به محیطي 
نس��بتاً اس��یدي نیاز دارند و با جبران نواقص احتمال��ي جمعیت میکروبي 
 دس��تگاه گوارش و ایجاد توازن میکروبي، موجب افزایش مقاومت نسبت به 

عفونت ها مي شوند )14(. دست كاري1 جمعیت میکروبي دستگاه گوارش 
به دنبال مصرف یك مکمل پروبیوتیکي با ایجاد تغییرات كیفي در جمعیت 
میکروبي اندام گوارش��ي موجب كاهش جمعیت باكتریایي با فعالیت باالي 
بتاگلوكورونیدازي ش��ده و احتماال با تحریك آنزیم هاي موثر بر هضم مواد 
غذایي پیچیده و یا فراهم آوردن آنزیم ها توسط منابع باكتریایي و ساخت 
ویتامین ها و س��ایر مواد مغذي ضروري كه ممکن است در جیره غذایي به 
مقادیر كافي وجود نداش��ته باشند، موجب بهبود عملکرد پرنده مي گردند 

.)17 ،12(
طي 30 س��ال گذشته افزودن اس��یدهاي آلي2 همچون اسید فرمیك، 
اس��ید پروپیونی��ك و ی��ا تركیبي از این��دو تحت عنوان پ��ري بیوتیك ها3 
ب��ه خ��وراك پرندگان رواج زیادي یافته اس��ت. از ای��ن تركیبات به منظور 
جلوگیري از رش��د قارچ، تغییر و تعادل مناسب جمعیت میکروبي، افزایش 
رش��د باكتري هاي مفید، ایجاد محیطي س��الم در دس��تگاه گوارش پرنده 
 جه��ت ج��ذب بهتر و بیش��تر مواد مغذي و بهبود پاس��خ ایمني اس��تفاده 
مي شود )28، 33(. اسیدهاي آلي با افزایش اسیدیته پیش معده و سنگدان، 
اثرات مثبتي در روند تبدیل پپسینوژن به پپسین داشته و كیموس معدي 
را از آس��یب میکروارگانیس��م هاي بیماري زا حفظ م��ي كنند كه متعاقب 
آن فراین��د هضم و ج��ذب در پرنده بهب��ود مي یاب��د )16(. از طرفي این 

اثرات پروبيوتيک و اسيدهای ...
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تركیبات به علت دارا بودن ش��رایط اس��یدي مي توانند رشد  باكتري هاي 
 تولیدكننده اسید نظیر الكتوباسیل ها را كه عمده ترین میکروارگانیسم هاي 
 تش��کیل دهن��ده پروتکس��ین بش��مار م��ي رون��د، تقوی��ت كنن��د. ای��ن 
میکروارگانیس��م ها نیز با اثرات متقابل، از طریق تجزیه كربوهیدرات هاي 
 موج��ود درخوراك وتولید اس��یدالكتیك در روده، ب��ه كاهش pH كمك 
مي كنند )11(. الكتوباس��یل ها همانند باكتري هاي با منشا داخلي روده، 
قادرند با گذشتن از الیه مخاطي، در طحال یا بافت هاي ایمني دیگر بمدت 
زی��ادي زنده مانده و موجب تحریك ظرفیت فاگوس��یتي و فعالیت آنزیمي 
ماكروفاژه��ا و افزایش میزان پادتن هاي ایمونوگلوبولین M لنفوس��یت ها 
گردند )7(. هدف این مطالعه بررس��ي اثر افزودن پروتکس��ین و سالکیل به 

خوراك بر عملکرد، خصوصیات الش��ه، برخي فراسنجه هاي خوني و پاسخ 
ایمني نیمچه هاي گوشتي مي باشد.

مواد و روش ها
در ای��ن آزمای��ش از 240 قطع��ه جوجه یکروزه س��ویه راس 308 ، از 
ه��ر دو جنس با 4 تیم��ار و 4 تکرار در قالب یك ط��رح كامال تصادفي در 
16 قفس )پن( جداگانه به نس��بت مس��اوي 15 قطعه در هر قفس استفاده 
ش��د. جوجه ه��ا از روز اول بطور تصادفي بین تیمارهاي آزمایش��ي توزیع 
 ش��دند. تیمارها عبارت بودن��د از تیمار اول: جیره پایه ب��دون هیچ یك از 
افزودني هاي پروتکس��ین و سالکیل به عنوان شاهد؛ تیمار دوم: جیره پایه 

جدول 1- اجزا )درصد( و ترکيب مواد مغذي جيره پايه

* مکمل ويتامينه- مواد معدني حاوي 50% مکمل ويتامينه و 50% مکمل مواد معدني مي باشد. هر کيلوگرم مکمل ويتامينه شامل: IU 3600000 ويتامين A ؛ IU 800000 ويتامين 
 B5 ؛ 12000 ميلي گرم ويتامين B3 ؛ 4000 ميلي گرم ويتامين B2 ؛ 2640 ميلي گرم ويتامين B1 ؛ 720 ميلي گرم ويتامين K3 ؛ 800 ميلي گرم ويتامين E 7200 ويتامين IU ؛ D3
؛ 1200 ميل�ي گ�رم ويتامي�ن B6 ؛ 400 ميلي گرم ويتامين B9 ؛ 6 ميلي گرم ويتامين B12 ؛40 ميلي گرم ويتامين H2 ، 12000 ميلي گرم کولين کلرايد بوده و هر کيلو گرم از مکمل 

مواد معدني شامل: 40000 ميلي گرم منگنز؛ 20000 ميلي گرم آهن؛ 40000 ميلي گرم روي؛ 4000 ميلي گرم مس؛ 400 ميلي گرم يد و 80 ميلي گرم سلنيم بوده است. 

جيره رشد )از 22 تا 42 روزگي( %  جيره آغازين )از 1 تا 21 روزگي( % اجزاء خوراك

56/6461/01ذرت

36/9132/52كنجاله سویا

2/73/31روغن سویا

1/321/41دي كلسیم فسفات

1/360/97سنگ آهك 

0/380/28نمك

0/50/5مکمل ویتامینه- مواد معدني*

0/190/07دي ال- متیونین

ترکيبات مواد مغذي:

)Kcal/Kg( 29503050انرژي قابل متابولیسم

21/2219/67پروتئین )%(

0/910/85كلسیم )%(

0/410/33فسفر قابل دسترس )%(

0/180/14سدیم )%(

1/221/09الیزین )%(

0/730/68متیونین )%(

1/010/94متیونین+ سیستئین )%(
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.)P<0/05( حروف متفاوت در هر رديف اختالف معني دار بين تيمارها را نشان مي دهد

به عالوه 0/1 درصد )یك كیلو در تن( پروتکس��ین؛ تیمار س��وم: جیره پایه 
به عالوه 0/3 درصد )سه كیلو در تن( سالکیل و تیمار چهارم: جیره پایه به 
عالوه 0/1 درصد پروتکسین به همراه 0/3 درصد سالکیل. جیره پایه مورد 
استفاده در این تحقیق در هر چهار تیمار بصورت یکسان و بر اساس انجمن 

تحقیقات ملي NRC )25( تنظیم گردید )جدول 1(. 
در این تحقیق از پروتکسین5 به عنوان یك پروبیوتیك با طیف گسترده، 
 Probiotics از ش��ركت نیکوتك- ته��ران، نماین��ده انحصاري ش��ركت
International Ltd. انگلس��تان در ایران استفاده شد كه حاوي 9 گونه 
میکروارگانیس��م )هفت گونه باكتریایي و دو گونه قارچي( س��ودمند شامل 
الكتوباس��یلوس اس��یدوفیلوس، الكتوباس��یلوس پالنتاروم، الكتوباسیلوس 
رامنوسوس، الكتوباسیلوس دلبروكي- زیرگونه بولگاریکوس، استرپتوكوكوس 
س��الواریوس- زیرگونه ترموفیلوس، بیفیدو یاكتریوم بیفیدوم، انتروكوكوس 
فاس��یوم، آسپرژیلوس اریزا و كاندیدا پینتولوپسي بوده و هر گرم آن حاوي 
دو میلیارد واحد كلني در هر گرم )gr/CFU 109× 2( مي باشد. سالکیل6  
 Agil مصرفي در این آزمایش نیز تركیبي است به شکل گرانول از شركت
انگلس��تان، با خاصیت باكتریوسیدي در خوراك و افزایش دهنده اسیدیته 
روده، كه حاوي فرمات آمونیوم، پروپیونات آمونیوم، اس��ید فرمیك و اسید 

پروپیونیك مي باش��د. در طول دوره پرورش ش��رایط نور، تهویه، حرارت و 
رطوب��ت براي همه پرندگان یکس��ان بود. دماي محی��ط پرورش جوجه ها 
هفت��ه اول، توس��ط هیتر در 30 درجه س��انتیگراد تنظی��م و به تدریج هر 
هفت��ه 2 درج��ه كاهش یافت. جوجه هاي هر تک��رار از روز اول جیره ها یا 
تیماره��اي مورد آزمای��ش را دریافت كرده و تا پای��ان دوره، آب و خوراك 
 ب��ه صورت تغذیه آزاد7 در اختیار آنها قرار داش��ت. جهت ایمني زایي علیه 
بیماري هاي نیوكاس��ل، برونش��یت و گامبورو و تعیین تیت��ر پادتن، همه 
جوجه ها بر اس��اس س��طح تیتر پادتن مادری، در 7 روزگي واكسن دوگانه 
)نیوكاس��ل و برونش��یت( Bronhopest® B1 SPF به صورت آشامیدني 
دریافت نمودند. در 14 روزگي واكس��ن زنده گامبورو شركت ®Avipro به 
پرندگان موجود در همه تکرارها خورانده ش��د؛ به نحوي كه هر پرنده یك 
 LC75 از گونه EID50 IBD دوز واكس��ن گامبورو ش��امل 103 ویروس
دریافت نمود. متعاقبا در سن 19 روزگي هر یك از پرندگان موجود در هر 
پ��ن، یك دوز واكس��ن ®La Sota SPF Pestical دریافت نموده و نهایتاً 
در س��ن 23 روزگي نیز همه واكسن گامبورو شركت ®Avipro به صورت 
آشامیدني دریافت نمودند. میزان خوراك مصرفي و اضافه وزن پرندگان هر 

تکرار به صورت هفتگي محاسبه شد. 

جدول 2- مقايسه ميانگين عملکرد جوجه هاي گوشتي در دوره هاي آغازين، رشد و کل دوره

 جيره آزمايشي

پروتکسين+سالکيلسالکيلپروتکسينجيره پايهصفات

دوره آغازین )1 تا 21 روز(

 a 61/91±0/47 ab 61/00±0/55 b 62/30±0/41 ab 0/31±62/89)خوراك مصرفي )گرم در روز

 c 33/88±0/17 a 32/69±0/04 b 33/51±0/12 ab 0/58±30/72اضافه وزن )گرم در روز(

 a 1/83±0/02 b 1/86±0/01 b 1/86±0/01 b 0/05±2/05ضریب تبدیل غذایي )گرم بر گرم(

دوره رشد )22 تا 42 روز(

 a 148/42±0/49 b 150/50±0/36 a 147/53±0/46 b 0/59±151/44خوراك مصرفي )گرم در روز(

 c 75/38±0/06 a 72/90±0/82 b 76/63±1/04 a 0/41±70/51اضافه وزن )گرم در روز(

 a 1/97±0/01 c 2/07±0/03 b 1/93±0/03 c 0/01±2/15ضریب تبدیل غذایي )گرم بر گرم(

كل دوره )1 تا 42 روز(

 a 105/16±0/43 b 105/74±0/46 b 104/91±0/38 b 0/34±107/17خوراك مصرفي )گرم در روز(

 c 54/63±0/11 a 52/80±0/41 b 55/07±0/49 a 0/14±50/62اضافه وزن )گرم در روز(

 a 1/92±0/01 c 2/00±0/02 b 1/90±0/02 c 0/01±2/12ضریب تبدیل غذایي )گرم بر گرم(

اثرات پروبيوتيک و اسيدهای ...
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نتايج و بحث
عملکرد جوجه هاي گوشتي

بر اس��اس نتایج مندرج در جدول 2 اثر جیره هاي آزمایشي بر میزان 
خ��وراك مصرف��ي روزانه، اضاف��ه وزن جوجه ها و ضری��ب تبدیل غذایي 
در دوره آغازی��ن، رش��د و كل دوره معني دار ب��ود )P<0/05(. در دوره 
آغازین بیش��ترین و كمتری��ن مصرف روزانه خوراك ب��ه ترتیب در جیره 
ش��اهد و جیره حاوي سالکیل مش��اهده شد. در دوره رشد و كل دوره نیز 
بیش��ترین میزان مصرف روزانه خوراك مربوط به جیره شاهد بود ولي در 
این دوره ها كمترین میزان مصرف در جیره حاوي پروتکسین+س��الکیل 
دیده شد. در دوره آغازین بیشترین اضافه وزن در جیره حاوي پروبیوتیك 
مشاهده شد. در دوره رشد و كل دوره بیشترین اضافه وزن در جیره حاوي 
پروتکس��ین+ سالکیل دیده ش��د كه در هر یك از این دوره ها بین جیره 
حاوي پروتکس��ین و جیره حاوي پروتکسین+س��الکیل اختالف معني دار 
نبود )P<0/05(. بیشترین ضریب تبدیل در دوره آغازین، مربوط به جیره 
شاهد و كمترین آن مربوط به جیره حاوي پروتکسین بود ولي جیره هاي 
دیگر به غیر از شاهد، اختالف معني داري با هم نداشتند )P<0/05(. در 
دوره رشد و كل دوره نیز بیشترین و كمترین ضریب تبدیل به ترتیب در 

جیره شاهد و جیره حاوي پروتکسین+سالکیل دیده شد.
بهتر ش��دن ضریب تبدیل در پرندگاني ك��ه در این آزمایش از جیره 

پس از پایان دوره آزمایش )6 هفتگي( تعداد 2 پرنده به صورت تصادفي 
از ه��ر تکرار انتخاب و پس از تعیین وزن، ذبح و جهت بررس��ي قس��مت 
هاي مختلف الشه شامل سینه، ران، قلب، كبد، لوزالمعده، سنگدان، روده 
باریك و روده كور، تجزیه و با اس��تفاده از ترازوي دیجیتال با دقت 0/01 
وزن شدند و سپس بر اساس درصدي از وزن زنده هر پرنده گزارش شدند. 
جهت تعیین شاخص س��لولهاي خوني و هموگلوبین، خون گیري از ورید 
بال 5 پرنده در هر تکرار به صورت تصادفي انجام و بالفاصله به میکروتیوپ 
هاي حاوي ماده ضد انعقاد EDTA منتقل گردید. براي تعیین عیار پادتن 
واكس��ن ها، طي 2 مرحله از دوره پرورش )14و30روزگي( و جهت تعیین 
لیپیده��اي خون طي یك مرحله )در پایان 6 هفتگي( پس از خونگیري از 
ورید بال 8 پرنده در هر تکرار، نمونه ها متعاقب تشکیل لخته، به مدت 2 
س��اعت در انکوباتور قرار گرفته، س��رم آنها جدا و تا زمان انجام آزمایشات 
س��رولوژیك ایمنولوژیك در فریزر 20- درجه س��انتیگراد نگهداري شدند. 
در ای��ن تحقیق ب��راي تعیین عیار پادتن تس��ت HI8 نیوكاس��ل از روش 
Alexander و Chettle )5( و تس��ت Elisa9 نیوكاس��ل، برونش��یت و 
گامبورو از كیت BioChek و روش Xu و همکاران )34( اس��تفاده ش��د. 
 SAS و نرم افزار آماري ANOVA10 داده های حاصل از تحقیق با رویه
)32( تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگین هر صفت نیز با آزمون چند 

دامنه اي دانکن، در سطح 5 درصد انجام شد.

.)P<0/05( حروف متفاوت در ميانگين هاي هر رديف اختالف معني دار بين تيمارها را نشان مي دهد

جدول 3- مقايسه ميانگين خصوصيات الشه و اندام گوارشي جوجه ها بر حسب درصد وزن زنده

تيمارها

پروتکسين+سالکيلسالکيلپروتکسينجيره پايهخصوصيات الشه

 c 2294/50±4/80 a 2217/60±17/18 b 2313/04±20/55 a 5/83±2125/98وزن زنده )گرم(

 c 61/37±0/07 bc 61/91±0/10 b 62/71±0/41 a 0/07±61/02الشه )%(

 c 22/00±0/03 c 22/53±0/06 b 22/90±0/08 a 0/01±21/85سینه )%(

 b 19/73±0/07 a 19/05±0/12 b 20/04±0/20 a 0/04±19/10ران )%(

0/003±0/0050/38±0/0030/38±0/0030/39±0/38قلب )%(

0/005±0/0030/22±0/0030/21±0/0030/22±0/21لوزالمعده )%(

 b 1/24±0/003 b 1/31±0/02 a 1/32±0/02 a 0/003±1/22سنگدان )%(

0/01±0/022/36±0/032/34±0/022/30±2/30كبد )%(

 d 2/59±0/01 a 2/39±0/01 c 2/43±0/01 a 0/01±2/34روده باریك )%(

0/003±0/0050/39±0/0060/38±0/0030/38±0/38روده كور )%(
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حاوي پروتکس��ین اس��تفاده كرده اند میتواند بیانگر این مطلب باشد كه 
مص��رف این تركیب پروبیوتیکي س��بب ب��روز تغیی��رات كیفي جمعیت 
میکروبي طبیعي دس��تگاه گوارش ش��ده اس��ت كه با تحریك آنزیم هاي 
موث��ر بر هضم مواد غذای��ي پیچیده )17( و یا تولی��د آنزیم هاي موثر بر 
تجزیه پلي س��اكاریدهاي غیر قابل هضم در پرنده، میزان اسیدهاي چرب 
كوتاه زنجیر و دیگر متابولیت هاي انرژي زا در پرنده افزایش یافته اس��ت 
)33(. یافته هاي حاصل از مصرف جیره حاوي پروبیوتیك در این تحقیق 
با نتایج Manickam و همکاران )24(؛ Alp و همکاران )6( و كریمي و 
رحیمي )3( مطابقت دارد. طبق گزارش این محققین افزودن پروبیوتیك 
و اس��یدهاي آلي از طریق خوراك و یا آب آشامیدني، سبب بروز تغییرات 
 در جمعی��ت میکروب��ي طبیعي دس��تگاه گ��وارش و متعاق��ب آن تولید 
ویتامی��ن ه��ا و تركیبات انرژي زا در پرنده مي ش��ود. از طرفي این نتایج 
ب��ا یافته هاي Lee و همکاران )23( مغای��رت دارد؛ چرا كه این محققین 
گزارش كردند عوامل محیطي نقش بس��زایي در رش��د و تولید پرنده ایفا 
م��ي كنند؛ بطوري ك��ه در یك محیط پ��اك و س��الم، تركیبات محرك 
رش��د نظیر پروبیوتیك ها، اس��یدهاي آلي و آنتي بیوتیك ها بر عملکرد 
پرن��ده بي تاثیرند. بطور كل��ي نتایج این تحقیق نش��ان داد در كل دوره 
پرورش، مصرف همزمان پروتکس��ین و س��الکیل موجب كمترین مصرف 
 خوراك روزانه، بیشترین اضافه وزن و بهترین ضریب تبدیل در میان همه 
جیره هاي آزمایش��ي شده است. لذا با القاي میکروارگانیسم هاي مفید از 

طریق یك مکمل پروبیوتیکي و دست كاري میکروارگانیسم هاي دستگاه 
گوارش از طریق كاهش pH  و كمك به رش��د و تکثیر الكتوباسیل ها و 
دیگر میکروارگانیس��م هاي مفید، میتوان به ش��کل موثري عملکرد پرنده 

را بهبود بخشید.

خصوصيات الشه و اندام گوارشي جوجه ها
مقایس��ه اثر جیره هاي مختلف آزمایش��ي در جدول 3 نشان داد اثر 
تیمارها روي صفاتي همچون درصد وزني الش��ه، س��ینه، ران، سنگدان و 
روده باریك معني دار بود )P<0/05(. در مورد درصد وزن قلب، لوزالمعده، 
كبد و روده كور این اثرات معني دار نبود )P<0/05(. بیشترین وزن زنده 
مرب��وط به جوجه هاي تغذیه ش��ده با جیره حاوي پروتکسین+س��الکیل 
ب��ود. روند تغییرات در مورد وزن الش��ه، س��ینه و ران تقریبا مش��ابه هم 
بود زیرا در این س��ه ش��اخص بیش��ترین و كمترین درصده��ا به ترتیب 
مرب��وط به جیره ح��اوي پروتکسین+س��الکیل و جیره ش��اهد بود. جیره 
 حاوي پروتکسین+س��الکیل بیشترین درصد وزن سنگدان را در بین انواع 
ی��ره ها به خود اختصاص داد. در ارتباط با درصد روده باریك بیش��ترین 
مقدار، در جیره حاوي پروتکس��ین مشاهده شد كه البته در این خصوص، 
بین جیره حاوي پروتکس��ین و جیره حاوي پروتکسین+سالکیل اختالف 

.)P<0/05( معني دار نبود
جمعی��ت میکروب��ي دس��تگاه گ��وارش اث��رات متقاب��ل متابولیك و 

.)P<0/05( حروف متفاوت در ميانگين هاي هر رديف اختالف معني دار بين تيمارها را نشان مي دهد
1- Red Blood Cell

2- Haemoglobin

3- White Blood Cell

جدول 4- مقايسه ميانگين ميزان ليپيدها و سلول هاي خوني جوجه ها

تيمارها

پروتکسين+سالکيلسالکيلپروتکسينجيره پايهصفات

لیپیدهاي خون

)mg/dl( 0/79±145/27كلسترول a 138/24±0/80 b 146/00±0/69 a 144/21±0/62 a 

)mg/dl( 0/70±85/98تري گلیسرید b 72/41±2/28 c 90/79±0/82 a 82/42±1/36 b 

شاخص هاي خوني

)×106/mm3( RBC1 2/99±0/07 ab 3/13±0/07 a 2/87±0/04 b 3/05±0/09 ab 

)g/dl( Hb2 8/02±0/12 ab 8/40±0/21 a 7/70±0/05 b 8/09±0/07 ab 

)×103/mm3( WBC3 21/19±0/2421/95±0/0521/55±0/6021/51±0/53

 a 61/48±0/52 b 71/64±0/31 a 61/19±0/68 b 0/22±70/89هتروفیل )%(

 b 38/52±0/52 a 28/34±0/32 b 38/76±0/68 a 0/23±29/10لنفوسیت )%(

 b 26/44±0/48 a 23/55±0/48 b 26/73±0/61 a 0/41±22/15پالكت )%(

اثرات پروبيوتيک و اسيدهای ...
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مورفولوژی��ك زیادي با بافت پوشش��ي این عض��و در پرنده ایجاد مي كند 
)22(. با گس��ترش روزافزون اس��تفاده از تركیبات جایگزین آنتي بیوتیك 
نظی��ر پروبیوتیك ها، پري بیوتیك ها و اس��یدهاي آل��ي در جیره طیور، 
ت��وازن میکروبي دس��تگاه گوارش به نح��و قابل توجهي ب��ه نفع میزبان 
تغیی��ر یافت��ه و با ایجاد یك اثر متقابل گوارش��ي، فراین��د هضم و جذب 
 در ای��ن عض��و بهبود یافته اس��ت )12(. یافت��ه هاي این تحقیق نش��ان 
مي دهد كاهش pH دستگاه گوارش پرنده با استفاده از تركیب اسیدیفایر 
سالکیل و افزودن میکروارگانیسم هاي مفید به این عضو از طریق مصرف 
پروتکس��ین، عالوه بر بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن زنده، در برخي 
 اجزاي الش��ه و بخشهاي دس��تگاه گوارش نیز تغییرات معني داري ایجاد 
مي كند. Kabir و همکاران )18( گزارش كردند افزودن 2 گرم پروبیوتیك 
 ب��ه هر لیت��ر آب مصرف��ي نیمچه هاي گوش��تي با جایگزین ش��دن این 
میکروارگانیس��م ه��اي مفید در دس��تگاه گوارش و ارتب��اط متابولیك و 
مورفولوژیك با بافت پوششي این عضو موجب بهبود ضریب تبدیل، افزایش 
وزن زنده، درصد الشه، سینه و ران نسبت به جیره شاهد شده است كه با نتایج 
 حاصل از این تحقیق مطابقت دارد. Akinleye و همکاران )4( با افزودن

g/Kg 1 بیومی��ن11 )تركیب��ي از پروبیوتی��ك و پري بیوتی��ك( به جیره 
دریافتند وزن زنده، درصد الشه، سینه، گردن، پا و كلیه، در پرندگاني كه 
این جیره را دریافت كرده اند افزایش یافته ولي در اندام دیگري همچون 
ران، بال، س��نگدان و كبد اختالف معني داري مش��اهده نش��ده است. در 
 Koenen و هم��کاران )29( و Pelicano مقاب��ل محققیني همچ��ون
 و هم��کاران )21( معتقدن��د اف��زودن پروبیوتیك و یا پ��ري بیوتیك اثر 

معني داري بر عملکرد و خصوصیات الش��ه نداش��ته و این صفات بیشتر 
تح��ت تاثیر عوامل محیط��ي و مدیریتي پرورش جوجه ها قرار دارد كه با 

یافته هاي این تحقیق مغایرت دارد.

فراسنجه هاي خوني و ايمني
الف- ليپيدهاي خون و سلول هاي خوني

بر اس��اس نتایج مندرج در جدول 4 مقایس��ه اثر تیمار هاي مختلف 
 آزمایش��ي ب��ر می��زان لیپیدهاي خ��ون، نش��ان دهنده وج��ود اختالف 
معني دار در میزان كلس��ترول و تري گلیس��رید خون پرندگاني است كه 
جیره حاوي پروتکسین استفاده كرده اند )P<0/05(. بطوري كه كمترین 
مقدار این دو فراسنجه در جیره حاوي پروتکسین مشاهده شد. اسیدیته و 
اسیدهاي صفراوي دو عامل بازدارنده مهم در رشد میکروب هاي دستگاه 
گوارش به ش��مار مي روند، زیرا نمك هاي صفراوي سبب كاهش كشش 
 سطحي و امولسیفه شدن چربي ها و در نتیجه سهولت هضم آنها در روده 
مي ش��وند. از طرفي دیواره س��لولي باكتري ها باالخص باكتري هاي گرم 
منفي نیز داراي چربي اس��ت؛ لذا پروبیوتیك ها میبایست نسبت به صفرا 
مقاوم باشند )9(. Kalavathy و همکاران )19( نیز به نتایج مشابهي دست 
یافتند. این محققین با افزودن g/kg 1 تركیبي از 12 گونه الكتوباسیل به 
جیره نیمچه هاي گوشتي دریافتند میزان كلسترول و تري گلیسرید خون 
پرندگان به ترتیب 13 و 19 درصد كاهش پیدا كرد. س��ازوكارهاي دخیل 
در كاهش فعالیت آنزیمي ناش��ي از مصرف الكتوباس��یل ها با مکانیس��م 
جایگزین��ي آنها به ج��اي برخي از اعض��اي جمعیت میکروبي دس��تگاه 

.)P<0/05( حروف متفاوت در ميانگينهاي هر رديف اختالف معني دار بين تيمارها را نشان مي دهد
*Haemagglutination Inhibition Test

**Enzyme-linked immunosorbent assay

جدول 5- مقايسه ميانگين عيار پادتن هاي سرمي جوجه ها

جيره آزمايشي

پروتکسين+سالکيلسالکيلپروتکسينجيره پايهصفات

*HI تست

 c 1/52±0/02 ab 1/49±0/01 bc 1/59±0/03 a 0/26±1/42نیوكاسل )14روزگي(

 b 2/38±0/21 ab 2/10±0/07 b 2/62±0/11 a 0/05±2/06نیوكاسل )30روزگي(

**Elisa تست

 b 780/33±14/6 ab 734/00±22/8 b 850/33±34/1 a 21/7±729/67نیوكاسل )14روزگي(

 c 2685/70±181/1 b 2281/70±47/1 c 3870/70±27/7 a 52/1±2179/00نیوكاسل )30روزگي(

10/1±14/1403/00±18/8415/00±17/1451/67±399/67برونشیت )14روزگي(

 b 1385/67±24/8 a 1221/67±19/4 b 1293/00±33/4 b 27/5±1247/00برونشیت )30روزگي(

 b 3698/33±31/3 a 3295/00±34/3 b 3774/33±19/4 a 46/7±3344/33گامبورو )30روزگي(
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 گوارش مرتبط اس��ت. پروبیوتیك ها شرایطي را در دستگاه گوارش ایجاد 
مي كنند كه میزان فعال سازي باكتریایي ناشي از مواد شیمیایي بلع شده 
را تغییر میدهد؛ به عنوان مثال كاهش pH بر تولید آمونیاك و متابولیسم 
اس��یدهاي صفراوي موثر است )30(. Panda و همکاران )27( با مصرف 
mg/kg 100 تركیبي از الكتوباس��یلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباكتریوم و 
آس��پرژیلوس اریزه در جیره جوجه هاي گوش��تي نیز كاهش معني داري 
در مقدار كلس��ترول خون پرنده مش��اهده كردند كه با نتایج این تحقیق 
مطابق��ت دارد. Klaver و Van-der-meer )20( گزارش كردند یکي 
از مهم ترین وظایف كلس��ترول در بدن سنتز اسیدهاي صفراوي در كبد 
مي باش��د. در ادامه این محققین اظهار نمودن��د مصرف پروبیوتیك ها یا 
 pH اس��یدهاي آلي با كمك به رشد و تکثیر الكتوباسیل ها باعث كاهش
دستگاه گوارش باالخص روده ها شده و با تولید آنزیم هایي موجب تغییر 
س��اختار شیمیایي اسیدهاي صفراوي و دكونژوگه شدن آنها مي شوند كه 

متعاقبا مقدار كلسترول كاهش میابد. 
طبق جدول 4 اثر جیره هاي آزمایش��ي بر شاخص گلبول هاي سفید 
معن��ي دار نب��ود )P<0/05(. اما نکته قابل مالحظه آن اس��ت كه در این 
ش��اخص، بیش��ترین مقدار در جیره حاوي پروتکسین مش��اهده شد. اثر 
تیمارها بر فراس��نجه هاي گلب��ول قرمز، هموگلوبی��ن، درصد هتروفیل، 
لنفوس��یت و پالكت خون جوجه ها معن��ي دار بود )P<0/05(. پرندگاني 
كه جیره حاوي پروتکس��ین مصرف كرده بودند، بیش��ترین میزان گلبول 
قرمز و هموگلوبین را داشتند. در این شاخص ها اختالف بین بقیه تیمارها 
معني دار نبود )P<0/05(. بیش��ترین درصد هتروفیل در پرندگاني كه از 
جیره حاوي سالکیل اس��تفاده كرده بودند مشاهده شد و كمترین میزان 
این ش��اخص نیز در جیره حاوي پروتکسین+سالکیل دیده شد. با افزایش 
درصد هتروفیل در خون پرنده، بصورت پیوس��ته از میزان لنفوسیت آنها 
كاسته شد. بطوري كه درست عکس نتایج مربوط به تعداد هترفیل، جیره 
حاوي پروتکسین+سالکیل بیشترین درصد لنفوسیت را به خود اختصاص 
داد. در همین راس��تا كمترین درصد این فراس��نجه نی��ز در جیره حاوي 
س��الکیل مشاهده ش��د. پرندگاني كه جیره حاوي پروتکس��ین به همراه 
اس��تفاده كرده بودند، نیز بیشترین درصد پالكت را نشان دادند كه نقش 

مهمي در فرایند انعقاد خون پرنده ایفا مي كند.
دستگاه گوارش یکي از مناطقي است كه بیشترین مواجهه را با نسبت 
به میکروارگانیس��م هاي بیماریزا و تركیبات دیگ��ري همچون پادگن ها 
 و كارس��ینوژن ها داراس��ت )10(. در پرندگان، هتروفیل ه��ا جزء اولین 
س��لول هایي هس��تند ك��ه در طول پاس��خ التهاب��ي، در مح��ل عفونت 
 حض��ور مي یابن��د )15(. Andreasen و هم��کاران )7( گزارش كردند 
 هتروفی��ل ه��ا فاگوس��یتوز كنن��ده هس��تند و هنگامیک��ه در مع��رض 
الكتوباس��یل ها قرار مي گیرند، فعالیت فاگوسیتوزي و باكتري كشي آنها 
افزایش مي یابد. این محققین همچنین اعالم كردند هتروفیل هاي پرندگان 
پاتوژن هاي اولیه را از طریق غیر اكسیداتیو و با تکیه بر مکانیسم هاي غیر 
وابسته به اكس��یژن از بین مي برند. Akinleye و همکاران )4( گزارش 
كردن��د در پرندگاني كه پروبیوتیك بیومین دریاف��ت كرده بودند، میزان 
"RBC، همگلوبین، پالكت و لنفوسیت افزایش معني داري پیدا كرد كه با 
یافته هاي این تحقیق مطابقت دارد. البته این محققین در گزارشات خود 
اع��الم كردند میزان WBC نیز در خون این پرندگان افزایش یافته كه با 

نتایج این تحقیق مغایرت دارد.

ب- پادتن هاي سرم
نتایج حاصل از این تحقیق در جدول 5 نشان مي دهد اثر جیره هاي 
آزمایش��ي بر تیتر پادتن سرمي جوجه ها، به جز تیتر Elisa برونشیت در 
14 روزگ��ي، در بقیه موارد معني دار بود )P<0/05(. درتس��ت ممانعت 
از هماگلوتیناسیون )HI( بیش��ترین عیار پادتن نیوكاسل در 14 روزگي 
پرنده، در جیره حاوي پروتکسین+سالکیل مشاهده شد كه بین این جیره 
و جیره حاوي پروتکسین اختالف معني دار نبود )P<0/05(. این روند با 
اندكي اختالف در عیار پادتن همین واكس��ن در 30 روزگي نیز مش��اهده 
ش��د. بطوري كه در این س��ن، بیشترین عیار واكس��ن نیوكاسل در جیره 
حاوي پروتکسین+سالکیل دیده شد. با این تفاوت كه بین بقیه جیره هاي 
آزمایش��ي اختالف معني دار نبود )P<0/05(. جهت استحصال اطمینان 
بیشتر در آزمایشات ایمني سرم، تیتر پادتن نیوكاسل، برونشیت و گامبورو 
 Elisa نیز انجام شد كه البته روند تغییرات در تست Elisa توسط تست

نیوكاسل، همانند تست HI بود. 
باالتر بودن عیار پادتن در پرندگاني كه از جیره حاوي پروتکس��ین به 
همراه سالکیل استفاده كرده اند، مي تواند بیانگر این نکته باشد كه حضور 
یك تركیب اس��یدیفایر در دستگاه گوارش با كاهش pH محیط، شرایط 
 را ب��راي رش��د و تکثیر باكتري های��ي نظیر گونه الكتوباس��یلوس فراهم 
مي كند كه هم در جمعیت میکروبي طبیعي روده و هم در پروتکسین به 
 مقدار زیاد موجود اس��ت. Chichlowski و همکاران )8( گزارش كردند 
 باكت��ري هاي تولیدكننده اس��یدالكتیك نظیر الكتوباس��یل ها توس��ط 
س��لول هاي M بافت پوشش��ي دس��تگاه گوارش پرنده جذب شده و به 
فولیکول هاي الیه عمقي بافت لنفاوي منتقل ش��وند؛ كه در آنجا توس��ط 
س��لول هاي ایمن��ي مورد ارزیابي ق��رار گرفته و س��رانجام در بافت هاي 
لنفوئیدي همانند گره هاي لنفاوي روده بند، پالك هاي پي یر و یا طحال 
مورد استفاده قرار مي گیرند. این محققین در ادامه گزارش كردند ارتباط 
متقابل الكتوباس��یل ها با سلول هاي سیس��تم ایمني نظیر ماكروفاژها و 
سلول هاي T مي تواند منجر به تولید پادتن هایي شود كه اثرات مفیدي 

بر ایمني پرنده ایفا مي كند.
بر اس��اس نتایج مندرج در جدول 5 مش��اهده مي ش��ود اثر تیمارها 
بر تیتر Elisa واكس��ن برونش��یت جوجه ها در س��ن 30 روزگي تنها در 
پرندگاني كه با جیره حاوي پروتکسین تغذیه شده بودند، با بقیه تیمارها 
اختالف معني دار داشت )P<0/05(. در این سن بیشترین تیتر در جیره 
حاوي پروتکس��ین مش��اهده ش��د. یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد 
بیش��ترین عیار پادتن گامبورو مربوط به جیره حاوي پروتکسین+سالکیل 
 ب��ود ك��ه البته بی��ن این جی��ره و جی��ره ح��اوي پروتکس��ین اختالف 
معني داري مش��اهده نشد )P <0/05( Kabir و همکاران )18( گزارش 
كردند تغییر میکروارگانیس��م هاي دس��تگاه گوارش از طریق مصرف یك 
تركیب پروبیوتیکي تاثیر معني داري بر ایمني همورال پرنده ایفا مي كند. 
این محققین در گزارش��ات خود اظهار داشتند افزودن 2 گرم پروتکسین 
بازاء هر 10 لیتر آب آش��امیدني جوجه هاي گوش��تي به مدت 5 روز در 
هفت��ه، اثر معن��ي داري )P<0/01( بر افزایش تولید پادتن در پاس��خ به 
SRBC12 در پرنده داشته است. Zulkifli و همکاران )35( نیز به نتایج 

اثرات پروبيوتيک و اسيدهای ...



شماره 97، نشريه دامپزشکي، زمستان 1391

  )پژوهش وسازند گی(21

مش��ابهي دس��ت یافتند كه با یافته هاي این تحقیق مطابقت دارد. بنا به 
گ��زارش این محققیین گونه هاي الكتوباس��یلي موجود در پروبیوتیك ها 
مي تواند با تولید پادتن هاي بیش��تري نس��بت به كنترل، پاس��خ ایمني 
محافظتي میزبان را به ش��کل چشمگیري نسبت به پاتوژن هاي میکروبي 

افزایش دهد.
غش��ای مخاطي دس��تگاه گوارش نقش مهمي در جلوگیري از ورود 
پادگن ها و میکروارگانیسم هاي مضر و حذف آنها از این عضو ایفا كرده و 
 Pessi .به طور همزمان در جذب انتخابي مواد مغذي نیز موثر مي باش��د
و هم��کاران )30( اظهار كردند دس��ت كاري جمعیت میکروبي دس��تگاه 
گوارش از طریق مصرف یك تركیب پروبیوتیکي مي تواند به ش��کل قابل 
مالحظه اي از اتصال و جایگزیني باكتري هاي مضر در این غشاء، از طریق 
رقابت با آنها در به دس��ت آوردن مواد مغ��ذي، تولید مواد ضد باكتریایي 
و تحری��ك تولید پادتن هاي اختصاص��ي جلوگیري كند. Rowghani و 
هم��کاران )31( ب��ا افزودن 0/15 درصد پروبیوتیك باكتوس��یل به همراه 
0/1 درصد توكسیبان )تركیبي از آلومینوسیلیکات و پروپیونات آمونیوم( 
مش��اهده كردند عیار پادتن نیوكاس��ل در پرنده 22/18 درصد نسبت به 

كنترل افزایش داشته است. 
ایج��اد تعادل در جمعیت میکروب��ي روده به مفهوم افزایش در میزان 
مقاومت نس��بت به عفونت ها بوده و كاهش مقاومت به هنگام اختالل در 
ای��ن تعادل مي تواند عامل مهمي براي درك همبس��تگي بین میکروب و 
میزبان باش��د. چگونگي ایجاد تعادل و ی��ا اختالل در جمعیت باكتري ها 
به خوبي روش��ن نیست، به هر حال بنظر مي رسد گونه هاي الكتوباسیل 
و بیفیدوباكت��ر موج��ود در تركیبات پروبیوتیکي نقش بس��زایي در ایجاد 
این تعادل و افزایش س��طح ایمني موضعي و هم��ورال میزبان ایفا نماید 
)1، 12(. ب��ا توج��ه به نتایج این مطالعه و بررس��ي تحقیقات مش��ابه مي 
توان نتیجه گرفت با دس��ت كاري میکروارگانیسم هاي دستگاه گوارش و 
ایجاد تعادل میکروبي مناسب در این اندام، از طریق مصرف جداگانه و یا 
همزمان پروتکسین و س��الکیل، مي توان عملکرد و پاسخ ایمني پرنده را 

به نحو مطلوبي بهبود بخشید. 

سپاسگزاري
 از مدیریت محترم شركت آفاق طیور، جناب آقاي مهندس طهماسبي 
به دلیل تامین بخش��ي از هزینه ه��ا و همچنین همکاران گرامي در اداره 
كل دامپزشکي و مركز بررسي بیماري هاي طیور مازندران )دوك( كه در 
به انجام رس��اندن این تحقیق یاریمان نمودند، صمیمانه تشکر و قدرداني 

مي شود.
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