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 تاثیر ترکیب بایومین محتوی پروبیوتیك و پربیوتیك بر عملکرد 
جوجه های گوشتی و پاسخ ایمنی در برابر واکسن نیوکاسل 

چکید ه
ام�روزه ب�ا توجه به باقی مانده آنتی بیوتیک ها در تولیدات گوش�تی و افزایش مقاومت باکتریایی محدودیت هایی در اس�تفاده از 
آن ها وجود دارد. به همین دلیل پروبیوتیک ها با منش�اء باکتریایی یا قارچی به عنوان جایگزین های محرك رش�د آنتی بیوتیکی 
 اس�تفاده می ش�وند. این مطالعه به منظور تاثیر افزودن بیومین )بایومین ش�امل Enterococcus faecium )یک پروبیوتیک(, 
فروکتو-الیگوس�اکارید )یک پری بیوتیک( و ذرات تحریک کننده ي سیستم ایمنی  است( بر پاسخ ایمني علیه واکسن روغني 
نیوکاسل و همچنین  تاثیر در عملکرد اقتصادی در جوجه هاي گوشتي انجام گردید. در این مطالعه 180 جوجه ي گوشتي سویه ي 
راس 308 به 3 گروه در 4 تکرار تقسیم شدند،  گروه های 2 و 3 و تکرار های آنها به ترتیب از 0/1 و 0/2 درصد بیومین در جیره ي 
غذایي دریافت کردند. به جیره گروه 1 و تکرار های آن به عنوان گروه کنترل بیومین اضافه نشد،  هر سه گروه با  واکسن روغني 
نیوکاس�ل در سن 9 روزگي واکس�ینه شدند. سایر برنامه های واکسیناسیون بر اس�اس منطقه در همه گروه ها به صورت مشابه 
انجام شد. خون گیري در 4 نوبت انجام گرفت و آزمایش HI روي نمونه ها انجام گردید. عملکرد جوجه ها در گروه هاي مختلف در 
طول دوره ي پرورش ارزیابي شد. در 14 روز پس از واکسیناسیون بین گروه ها دریافت کننده ي 0/2 درصد بیومین با گروه کنترل 
در میزان تیتر آنتی بادی بر علیه نیوکاس�ل تفاوت معني داري مش�اهده گردید، در 24 و 34 روز پس از واکسیناسیون گروه هاي 
دریافت کننده ي بیومین داراي میزان تیتر پادتن بیشتري نسبت به گروه هاي کنترل بودند. میانگین وزن در سن 42 روزگی در 
گروه های دریافت کننده بیومین بیشتر از گروه کنترل بود. نتایج حاکي از تاثیر بیومین بر افزایش ایمني ناشي از واکسیناسیون 

روغني بر علیه ویروس نیوکاسل و بهبود افزایش وزن است.

کلمات کلید ی: پادتن، ایمني، بیومین، پروبیوتیک، جوجه ي گوشتي، نیوکاسل و واکسیناسیون.
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مقد مه
ام��روزه با توج��ه به باقی مان��ده آنتی بیوتیک ها در تولیدات گوش��تی و 
افزای��ش مقاوم��ت باکتریایی محدودیت های��ی در اس��تفاده از آن ها وجود 
دارد. به همی��ن دلیل پروبیوتیک ها با منش��اء باکتریایی یا قارچی به عنوان 
جایگزین های محرک رشد آنتی بیوتیكی استفاده می شوند. اخیراً نوع جدیدی 
از محرک های رش��د تحت عنوان بایومین با منش��ا گیاهی به صنعت دام و 
 ،Entrococcus facium طیور معرفی شده است که محتوی پروبیوتیک
پری بیوتیک فروکتو-الیگوس��اکاریدها و ذرات تحریک کننده سیستم ایمنی 
مشابه ذرات دیواره ي سلولی است. در مورد بایومین در کشورمان یافته های 
منتش��ر شده ای در دسترس نبود ولی در سایر کشورها مطالعاتی انجام شده 
اس��ت از جمله Awad و هم��كاران )2008( تاثیر افزودن پروبیوتیک را بر 
عملكرد رشد، وزن اندام و هیستوپاتولوژی جوجه های گوشتی مورد مطالعه 
ق��رار دادند و گ��زارش کردند از پروبیوتیک می توان به عنوان محرک رش��د 

استفاده کرد و سامت روده را بهبود می دهد )4( .
Akinley و همكاران )2008( تاثیر بایومین را به عنوان محرک رش��د 
بر عملكرد، هماتولوژی و کیفیت الشه ی جوجه های گوشتی مطالعه نمودند 
و نتیج��ه گرفتند افزودن بایومین در جیره تاثیر قابل ماحظه ای بر عملكرد 
گله، هماتولوژی و کیفیت الش��ه ندارد ولی باع��ث کاهش تلفات و افزایش 
پاس��خ ایمنی و کاهش جمعیت پاتوژن و افزایش میكروارگانیسم های مفید 

در روده می شود )6(. Awad و همكاران )2009( تاثیر افزودن پری بیوتیک، 
پروبیوتی��ک را بر جذب گلوکز روده جوجه های گوش��تی مورد مطالعه قرار 
دادند و نتیجه گرفتند هر س��ه این مواد تاثیرات مفیدی در دستگاه گوارش 

جوجه ها دارند )5(.
از س��وي دیگر بیماري نیوکاس��ل یكي از خطرناک تری��ن بیماري هاي 
ویروسي شایع در پرندگان و  طیور بوده و هر ساله تلفات و خسارات زیادي 
بر صنعت طیور کش��ور تحمی��ل مي کند. توانایي این وی��روس در آگلوتینه 
کردن گلبول ه��اي قرمز خون ماکیان به علت اتصال ویروس به گیرنده هاي 
روي سطح گلبول هاي قرمز است. این خاصیت و ممانعت از آگلوتینه شدن 
توسط سرم اختصاصي ضد ویروس یک روش بسیار ارزشمند براي تشخیص 

بیماري و تیتر ناشي از واکسیناسیون است )1، 2، 3، 8، 11، 14(.
درصورتی که بتوان از ترکیباتی اس��تفاده نمود که باعث افزایش پاسخ 
ایمنی به واکسیناس��یون با حصول تیتر بیش��تر بر علیه این بیماری شوند، 
می توان گامی در جهت پیش��گیری موثرتر این بیماری برداشت. تاثیر مثبت 
بر عملكرد جوجه های گوش��تی نیز از نظر اقتصادی می تواند بسیار سودمند 
باش��د. با توجه ب��ه مطالعات اندک در خصوص ای��ن ترکیب گیاهی مطالعه 
در خص��وص خ��واص این ترکیب ض��روری به نظر می رس��ید. این  مطالعه 
در مرغداري دانش��گاه ش��هرکرد در بهار س��ال 1389 انجام گردید و هدف 
از اجراي آن بررس��ي تاثیر بیومین  بر پاس��خ ایمني علیه واکس��ن روغني 

نیوکاسل و تاثیر بایومین بر عملكرد جوجه های گوشتی بوده است.
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The effects of Biomin containing probiotics and prebiotics on performance of broiler chickens and immune 
response against Newcastle vaccine 
By: Abdolkarim Zamani Moghaddam; Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University 
of Shahre-Kord, Shahre-Kord, Iran. (Corresponding Author; Tel: +989131820737) Mansur Mayahi; Department of 
Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran. Mehrdad Khosravi; 
Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahre-Kord, Shahre-Kord, Iran. 
Nasrin Vakili; Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahid Chamran, 
Ahvaz, Iran.
Due to growing concerns about antibiotic resistance and the potential for a ban for antibiotic growth promoters, there 
is an increasing interest in finding alternatives to antibiotics in poultry production. Therefore probiotic bacterial or 
fungal origin used as alternatives to antibiotic growth stimuli.To determine the effects of Biomin (Biomin contains 
of Enterococcus faecium (a probiotic), Fructo-Oligosacharide(a peribiotic) and particles of immune stimulator, 
similar to cell wall particles) on immune response against Newcastle vaccine and performance of Ross 308 broiler 
chickens, 180 day-old broiler chicks were randomly allotted into three groups in four replicates. Groups 2 and 3 
received 0.1% and 0.2 % Biomin respectively; Group 1 did not receive any Biomin in the diet. All groups received 
oil Newcastle vaccine at 9 days old. Other vaccination programs arranged based on local area. Blood samples were 
collected 4 times and HI tests were performed on serum samples of chickens. The performance of different groups 
during the breeding period was evaluated. In 14 days after vaccination with oil Newcastle vaccine between the 
group received 0.2 percent Biomin and control group significant difference was observed. Antibody titer against 
Newcastle in groups received Biomin in 19 and 29 days after vaccination were higher than control group. At 42 
days of age, groups fed the diet containing Biomin had body weight significantly higher than control group. Results 
indicated that Biomin effects on increasing oil Newcastle vaccine induced immunity and improve body weight.

Key words: Antibody, Biomin, Broiler chicken, Immunity, Newcastle, Probiotic, Vaccination
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مواد و روش ها
در این مطالعه که روي 180 قطعه جوجه ي گوشتي سویه ي راس 308 
انجام گردید به ترتیب مراحل آماده سازي سالن، جوجه ریزي، واکسیناسیون 
و غیره به صورت یک دوره ي پرورش با ش��رایط کامًا استاندارد و بهداشتي 
انجام شد. جوجه ها به صورت اتفاقي به 3 گروه کامًا تصادفي تقسیم شدند، 
هر گروه به 4 زیر گروه 15 قطعه اي تقس��یم ش��د که در مجموع جوجه ها 
در 12 پ��ن و در هر پ��ن 15 قطعه جوجه قرار گرفتند. جیره ها بر پایه ذرت 
و س��ویا بر اساس توصیه های شرکت راس در س��نین مختلف تهیه گردید. 
گ��روه 1 جیره  ب��دون بیومین، گروه2 جیره  با بیومی��ن 0/1 درصد )بیومین 
مش��تق ش��ده E.facium بوده که محتوي حداقل 1011×5 واحد کلوني 
در هر کیلوگرم اس��ت( و گروه 3 جیره با بیومین 0/2 درصد دریافت کردند. 
جوجه هاي هر سه گروه با واکسن روغني نیوکاسل به روش تزریق زیر جلد 
گردن در س��ن 9 روزگي واکس��ینه شدند. بر اس��اس برنامه واکسیناسیون 
منطق��ه در روزهاي 18و 27 نیز واکسیناس��یون علیه بیماري نیوکاس��ل به 

روش آشامیدنی انجام شد .
خ��ون گیري در روزهاي 8، 23، 33 و 43 دوره ي پرورش و وزن گیري 
در روزهاي 21، 28، 35 و 42 انجام شد. میزان عیار پادتن واکسن نیوکاسل 
در نمونه هاي سرم خون به روش ممانعت از همآگلوتیناسیون )HI( به روش 
میكروتیتراسیون آزمایش شد و داده ها با کمک نرم افزار Sigmasta، آنالیز 
آماري ش��دند. از آزمون آنالیز یک طرفه داده ها جهت مقایس��ه گروه ها و در 

صورت مشاهده اختاف از آزمون Tukey بهره گرفته شد.

نتایج و بحث 
نتایج حاصل از آزمایش سرم نمونه های خون اخذ شده در 8، 23، 33 
و 43 روزگی و عمكرد جوجه ها شامل وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل 
غذایی بصورت میانگین ± میانگین انحراف از استاندارد )SEM( در جداول 

1 تا 2 و نمودار 1 خاصه شده اند.
میزان تیتر پادتن علیه نیوکاس��ل در گروه های دریافت کننده بایومین 
افزایش معنی داری را نش��ان می دهد )P> 0/05(. افزایش پادتن با افزایش 
می��زان بایومی��ن در جیره  از نظر ع��ددی رابطه مس��تقیمی دارد ولی این 
اختاف از نظر آماری معنی دار نمی باش��د )P> 0/05(. افزایش میزان عیار 
آنتی بادی برعلیه نیوکاس��ل تا بیش از ی��ک لوگاریتم بر مبنای 2 حاکی از 
تاثی��ر قابل توجه ترکیب گیاهی بایومین بر تقویت سیس��تم ایمنی دارد، به 
نظر می رس��د تاثیر این پروتئین گیاهی بر اعمال سیستم ایمنی می تواند از 
راه تغییر در ترکیب میكروفلور دس��تگاه گوارش و یا از راه تاثیر مستقیم بر 
سیس��تم ایمنی وابسته به روده باش��د. Akinley و همكاران )2008( نیز 
 Awad .)6( افزودن بایومین را بر افزایش پاسخ ایمنی موثر اعام می دارند
و همكاران )2009( علت تحریک سیستم ایمنی توسط بایومین را ترکیباتی 

می دانند که از نوعی جلبک دریایی اخذ می گردد )5(. 
Awad و همكاران )2008( تاثیر افزودن پروبیوتیک را بر عملكرد رشد، 

43 روزگي 33 روزگي 23 روزگي 8 روزگي گروه

3/42  ± 0/18 a 3/90 a  ± 0/35 3/58 a  ± 0/31 4/21 ± 0/34 1

4/39 ± 0/26b 4/90  ± 0/35 b 4/56   ± 0/34 ab 4/32 ± 0/26 2

4/65 ± 0/23bc 5/25  bc ± 0/42 4/80  bc  ± 0/36 4/16  ± 0/22 3

*مقادیر با نماد هاي متفاوت در هر ستون در سطح P>0/05 داراي اختاف معني داري مي باشند.

 جدول 1- میانگین عیار پادتن  سرم خون جوجه هاي گوشتي  علیه واکسیناسیون نیوکاسل به روش HI در زمان های خونگیری در گروه های مختلف

نمودار 1- میانگین عیار پادتن سرم خون جوجه های گوشتی علیه واکسیناسیون نیوکاسل به روش HI در طول دوره پرورش در گروه های مختلف

تاثیر ترکیب بایومین ...
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42 روزگي 35 روزگي 28 روزگي 21 روزگي گروه 

میانگین وزن در طول دوره پرورش در گروه های مختلف

2/14  a ± 0/02 1/56 ± 0/03 1/05 ± 0/05 0/64 ± 0/02 1

2/30  b ± 0/01 1/68 ± 0/03 1/08 ± 0/01 0/61 ± 0/02 2

2/31  bc ± 0/05 1/73 ± 0/07 1/06 ± 0/04 0/64 ± 0/03 3

میانگین دان مصرف شده در طول دوره پرورش در گروه های مختلف

3/88 ± 0/20 2/55 ± 0/08 1/60 ± 0/48 0/81 ± 0/02 1

4/20 ± 0/02 2/97 ± 0/12 1/63 ± 0/75 0/76 ± 0/02 2

4/33 ± 0/20 3/09 ± 0/10 1/69 ± 0/65 0/83 ± 0/02 3

میانگین ضریب تبدیل غذایی در طول دوره پرورش در گروه های مختلف

1/81 ± 0/08 1/63 ± 0/05 1/53 ± 0/07 1/28 ± 0/07 1

1/82 ± 0/01 1/77 ± 0/05 1/50 ± 0/07 1/24 ± 0/04 2

1/87 ± 0/08 1/79 ± 0/03 1/60 ± 0/04 1/30 ± 0/03 3

*مقادیر با نماد هاي متفاوت در هر ستون در سطح P>0/05 داراي اختاف معني داري مي باشند.

 جدول 2- میانگین ضریب تبدیل غذایی، میانگین وزن، میانگین دان مصرف شده در طول دوره پرورش در گروه های مختلف

وزن اندام و هیس��توپاتولوژی جوجه های گوشتی مورد مطالعه قرار دادند و 
گزارش کردند از پروبیوتیک می توان به عنوان محرک رش��د استفاده کرد و 

سامت روده را بهبود می دهد )4(.
Dallul و همكاران )2003( اع��ام کردند که پروبیوتیک ها با تحریک 
پاسخ ایمني موضعي روده اي، مقاومت پرندگان را در برابر کوکسیدیوز ایمریا 

آسروولینا با مكانیزم کاهش دفع اووسیست، افزایش مي دهند )9(.
Eckert و هم��كاران )2010( بیان کردند ک��ه ترکیبات پروبیوتیک به 
تنهایي یا همراه با ترکیبات فیتوژنیک، پتانس��یل تاثیر گذاري روي عملكرد 

جوجه هاي گوشتي را دارا مي باشند )10(.
همچنین Musa و همكاران )2009( پروبیوتیک ها را نوعي مكمل هاِي 
غذایِي میكروبي اعام کردند که با مكانیسم بهبود میكروفلور دستگاه گوارشي 
اث��رات مفید خ��ود را اعمال کرده، باعث بهبود ضریب تبدیل غذایي ش��ده، 

واگیري و مرگ و میر در اثر عوامل پاتوژن را کاهش داده و کیفیت تولیدات 
 )2008( Reid و Willis از سویي دیگر .)گوش��تي را افزایش مي دهد )13
بیان داش��تند که پروبیوتیک ها اگر چه اثر چنداني روي عملكرد جوجه هاي 
گوش��تي ندارند اما جمعیت پاتوژن Compylobacter jejuni را کاهش 
مي دهند )17(. Sirydis و همكاران )2003( بیان کردند که بیومین مقدار 
کل اس��ید نوکلئیک و آلبومین خون و همچنین وزن جوجه هاي گوشتي را 

افزایش مي دهد )16(. 
را  پربیوتی��ک  و  پروبیوتی��ک  ترکیب��ات   )2003(  Patterson
جاگزین هاي مناس��بي براي مش��وق هاي رش��د آنتي بیوتیكي اعام کردند 
)15(؛ Mountzouris و هم��كاران )2007( بیان داش��تند که ترکیبات 
مش��وق رش��د حاوي پروبیوتیک ها همچون بیومین، با آنتي بیوتیک مشوق 
رش��د آمیامایسین قابل مقایسه هس��تند و این توانایي را دارند که فعالیت 
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میكروفلوره��اي مفید س��كوم و 5 آنزیم گلیكولیتیك��ي باکتریایي همچون 
آلف��ا گاالکتوزیداز، بت��ا گاالکتوزیداز، آلفا گلوکوزیداز، بت��ا گلوکوزیداز و بتا 

گلوکورونیداز را افزایش دهد )12(.
 Salmoenella entritidis و همكاران )2005( اثرات بیومن را روي Beltran
روده اي بررسي کردند و اعام کردند که این ترکیب غلظت روده اي سالمونا 
انتریتیدیس را به صورت مشخص و معني دار تا روز 21 کاهش داده است و 
این ترکیب را براي دوره هاي پرورشي مفید دانسته و آن را ایمن دانسته اند 

.)7(
در ای��ن تحقیق با اس��تفاده از بایومین در جیره جوجه های گوش��تی، 
افزای��ش وزن خصوصاً در انتهای دوره پرورش مش��هود بود که این اختاف 
 در س��ن 43 روزگ��ی از نظ��ر آم��اری اخت��اف معن��ی داری را نش��ان داد 
)P> 0/05( Awad   و همكاران )2009( علت بهبود عملكرد جوجه های گوشتی 
 در استفاده از بایومین را تاثیر بر پرزهای روده و بلندتر شدن این پرزها اعام 
م��ی دارن��د )5(. در این تحقیق اگرچه افزای��ش وزن در گروه های دریافت 
کننده بایومین مش��هود ب��ود ولی در میزان ضریب تبدی��ل غذایی اختاف 
معنی داری مش��اهده نش��د. میزان مصرف خوراک از نظر عدد در گروه های 
دریافت کننده بایومین افزایش نش��ان داد اگرچه این افزایش از نظر آماری 
معن��ی دار نمی باش��د ولی این احتم��ال وجود داردکه بایومی��ن در تحریک 
اش��تهای پرنده و افزایش وزن با بهبود میزان خوراک نیز نقش داشته باشد. 
از طرف��ی برخ��ی از محققی��ن بایومین را موثر بر عملك��رد گله نمی دانند و 
بیشتر با مكانیس��م کاهش باکتری های بیماری زا و تحریک سیستم ایمنی 
 Akinley .نقش بایومین را بر کاهش مشكات عمومی گله اعام می نمایند
و هم��كاران )2008(  تاثی��ر بایومین را به عنوان محرک رش��د بر عملكرد، 
هماتولوژی و کیفیت الش��ه ی جوجه های گوش��تی مطالعه نمودند و نتیجه 
گرفتن��د افزودن بایومی��ن در جیره تاثیر قابل ماحظ��ه ای بر عملكرد گله، 
هماتولوژی و کیفیت الش��ه ندارد ولی باعث کاهش تلفات و افزایش پاس��خ 
ایمن��ی و کاه��ش جمعیت پاتوژن و افزایش میكروارگانیس��م های مفید در 
روده می ش��ود )6(. Awad و همكاران )2009( تاثیر افزودن پری بیوتیک، 
پروبیوتی��ک را بر جذب گلوکز روده جوجه های گوش��تی مورد مطالعه قرار 
دادند و نتیجه گرفتند هر س��ه این مواد تاثیرات مفیدی در دستگاه گوارش 
جوج��ه ها دارند )5( . به نظر می رس��د بایومین با مكانیس��م های متفاوت 
می توان��د عملكرد گله های گوش��تی را افزایش و از طرفی پاس��خ پادتن به 
واکسن های دریافتی را افزایش دهد. جهت بررسی دقیق تر تاثیر این ترکیب 
بر عملكرد جوجه ها در شرایط متفاوت پرورشی و تاثیر بر سایر واکسن های 

مورد مصرف در طیور مطالعات بیشتری نیاز می باشد.
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