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كارايي روش هاى مختلف تجويز زودهنگام پروبيوتيك 
بر كاهش استقرار سالمونال در بلدرچين ژاپني

چكيد ه 
      تعداد 270 عدد تخم نطفه دار بلدرچين در 9 گروه 30 تايي در دستگاه جوجه كشي خوابانيده شدند. گروه هاي آزمايشي شامل: 
شاهد منفى (بدون چالش با سالمونال)، شاهد (چالش با سالمونال) و گروه هاي دريافت كننده پروبيوتيك (تزريق به تخم، افشانه بر 
روي جوجه يك روزه، گاواژ دهاني، تلقيح به كلوآك و سه گروه تلفيقي: تلقيح به كلوآك و تزريق به تخم، تلقيح به كلوآك و افشانه 
و تلقيـح بـه كلواك و گاواژ دهاني) بودند. به هر گروه 15 قطعه جوجه اختصاص داده شـد. جوجه هاي تمامي گروه هاي آزمايشـي 
به جز گروه شـاهد منفي، 36 سـاعت پس از دريافت پروبيوتيك، با 104×1/75 واحد تشـكيل دهنده كلني در ميلي ليتر كشت تازه 
سالمونال انتريتيديس از راه دهان چالش داده شدند. بررسي جاى گيرى سالمونال در محل لوزه هاي سكومي، يك روز پس از چالش، 
با استفاده از محيط هاي كشت غني كننده و اختصاصي سالمونال بر روي 12 قطعه جوجه بلدرچين انجام شد. در سن 8 روزگي، وزن 
بدن و اندام هاي بورس فابريسيوس، طحال و جگر ثبت گرديد. كارايي روش هاي مختلف تجويز زودهنگام پروبيوتيك بر جاى گيرى 
سـالمونال در دسـتگاه گوارش بلدرچين معني دار بود (P< 0/01). تنها كاربرد پروبيوتيك به روش افشانه كاهش فاحشي در استقرار 
سالمونال در مقايسه با ساير روش هاي تجويز پروبيوتيك داشت. باالترين وزن بدن در گروه دريافت پروبيوتيك از راه دهان مشاهده 

.(P< 0/05) روش تجويز پروبيوتيك بر وزن نسبي جگر و بورس تاثير معني داري داشت .(P< 0/05) شد
  

كلمات كليد ي: بلدرچين، پروبيوتيك، سالمونال، روش تجويز، پيشگيري.
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مقد مه
ــي مهم در  ــودن غذا به موضوع ــا فراهم نم ــش جمعيت دني ــا افزاي ب
ــت گزارى كشورها و جامعه جهانى تبديل شده است. در اين راستا  سياس
ــند  ــان باش ــينه مواد مغذى مورد نياز انس ــد غذاهايى كه داراى بيش تولي
ــدار كمينه  ــترك را به مق ــيوع بيمارى هاى مش ــن احتمال ش و همچني
ــوالت غذايى پر ارزش براى  ــانند اهميت فراواني دارند. يكى از محص برس
ــت.  ــت پرندگان اس ــاظ مواد مغذى به ويژه پروتئين، گوش ــان به لح انس
ــم گذار) جايگاه  ــتى و تخ ــن جهت پرورش طيور به ويژه مرغ (گوش بدي
ــكالت مانند نگراني از حضور  ــت؛ اما به دليل برخى مش ويژه اى يافته اس
قابل مالحظه كلسترول در فراورده هاى گوشت و تخم مرغ و نيز تا اندازه 
اى تنوع بخشيدن به ذائقه افراد، نياز به پرورش پرنده هاى ديگر احساس 
ــت و تخم، به دليل سرعت رشد  ــود. بلدرچين عالوه بر توليد گوش مى ش
ــگاهى هم كاربرد دارد  ــلى كوتاه، به عنوان پرنده آزمايش باال و فاصله نس

 .(1994 ،NRC)
ــان نقش  ــاى بيماريزا به انس ــه انتقال باكترى ه ــدگان در چرخ پرن
واسطه اى دارند. از مهم ترين اين باكترى ها انواع سالمونال مى باشند كه 

عامل عفونت هاى آنتروكوليك در انسان هستند.
ــد فرآورده هاى  ــكاران 2006) و به نظر مى رس (Revolledo و هم
ــان   ــت و تخم مرغ از منابع اصلى ايجاد عفونت در انس طيور به ويژه گوش

باشند (Betancor و همكاران 2005؛ Buck و همكاران 2004).
ــال 2006 ميالدى گزارش  ــازمان بهداشت جهانى WHO در س س
ــالمونلوز  ــاالت متحده با بيمارى س ــاالنه 1/4 ميليون نفر در اي ــود س نم
ــند و هزينه اقتصادى مبارزه با اين بيمارى (كه شامل افت  درگير مي باش
 Higgins) ــده است ــاالنه 3 ميليارد دالر برآورد ش ــت)، س توليد نيز اس

ــات در مرغدارى ها  ــز ارقام فزاينده تلف ــكاران 2008). در ايران ني و هم
ــى  ــارات هنگفت ناش ــد، عالوه بر خس كه گاهى به 80 درصد هم مى رس
ــا، در نهايت آلودگى مواد  ــات و كاهش وزن جوجه ه ــه دارو، تلف از هزين
غذايى و كمبود پروتئين را نيز باعث گرديده است و از راه انتقال آلودگى، 
گسترش بيمارى و بروز مسموميت هاى غذايى در انسان، صدمات جبران 
ــالمت جامعه وارد مى كند. عالوه بر اين  ــت تغذيه و س ناپذيرى بر بهداش
توليد گوشت عارى از هر گونه آلودگى ميكروبى، هدف بنيادى در صنعت 
پرورش طيور محسوب مى شود (Rahimi و همكاران 2007). گفته شده 
است كه سروتيپ انتريتيديس S.enterica، دومين سروتيپ معمول در 
 ،Prevention و Center for Disease) عفونت هاي انساني مي باشد

.(2005
ــالمونال  ــت دولت ها بر كاهش ميزان س صنعت پرورش طيور و سياس
ــت (Higgins و همكاران 2007a,b). در  در پرنده زنده تمركز يافته اس
اين راستا استفاده از آنتى بيوتيك ها در مقياس كمتر از درمان به منظور 
ــد مرسوم گشته است. اين  ــگيرى از برخى بيمارى ها و تحريك رش پيش
روش به داليل: 1- مقاوم شدن باكترى ها به آنتي بيوتيك پس از چندين 
ــن راه انتقال به  ــوالت طيور و از اي ــدگارى در محص ــرف 2- مان دوره مص
ــان، رضايت بخش نيست. فشارسازمان هاى بهداشتى و تمايل مصرف  انس
ــي بيوتيك، منجر به  ــراورده هاي عاري از آنت ــتفاده از ف كنندگان به اس
ــرفت و توسعه روش هاى جايگزين، به ويژه پروبيوتيك ها، به منظور  پيش

كاهش عوامل بيمارى زا شده است.
ــالمت  ــتند كه با بهبود س ــك ها، باكترى هاى مفيدى هس پروبيوتي
ــى گذارند  ــان بر جاى م ــد ميزب ــالمت و رش ــى بر س ــج مثبت روده، نتاي
ــال  ــك ها در طيور، در س ــتفاده از پروبيوتي ــده اس (Fuller، 1989). اي
ــوان را در معرض  ــه هاى ج ــى و رانتاال جوج ــه نورم ــى ك 1973 و زمان
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Efficiency of early (in hatchery) probiotic administration methods against salmonella colonization in Japanese 
quail. 
By: Kazem Seifi, Graduated from Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares 
University Mohammad Amir Karimi Torshizi, (Corresponding Author; Tel: +989125994461), Assistant Professor, 
Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University.
Total of 270 quail fertile eggs were set in hatchery. Experimental groups including: Negative control (neither 
received probiotic treatment nor challenged by Salmonella), positive control (challenged by Salmonella but not 
probiotic treatment) and 7 in hatchery administration methods: in ovo injection, spray, oral gavage, cloacal drinking 
(cloacal inoculation), cloacal drinking – in ovo injection, cloacal drinking– spray and cloacal drinking – oral gavage. 
Each group included 15 day old chicks. All chicks were challenged by 1.75104� cfu / ml Salmonella eneteritidis 
using oral gavage except negative control 36 h post probiotic treatment. 12 chicks from each group were euthanized 
by CO2 inhalation 24 h postchallange. Cecal tonsil aseptically collected and colonisation of Salmonella were probed 
using culture technique. The spray method significantly reduced Salmonella enteritidis colonization (P<0.01). On 
8th day higher BW were observed in oral group (P<0.05). The administration methods were significantly effective 
on the liver and bursa of Fabricius weight (P<0.05). In conclusion probiotic administration using spray on quails 
day old chicks were the most effective in prevention of Salmonella colonization.
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باكترى هاى روده پرنده بالغ قرارداده و شاهد جلوگيرى از عفونت آن ها بودند 
ــكل گرفت (Higgines و همكاران 2007). اثر مفيد پروبيوتيك ها از  ش
ــتم ايمني، رقابت با ميكروب هاي بيماري زا  راه هايي چون تحريك سيس
ــده  ــي و بهبود عملكرد طيور گزارش ش در روده، توليد آنزيم هاي گوارش

 .(1977 ،Fuller و Coates 2000؛ ،Rolfe) است
ــازى شده از دستگاه  ــي باكترى هاى اسيدالكتيك جداس در آزمايش
ــالمونال تيفى  ــغ موجب كاهش 60 الى 70 درصدى س ــوارش پرنده بال گ
ــاعت پس از تيمار  ــوم و 89 الى 95 درصدى S.entritidis، 24 س موري
كردن جوجه ها شد (Higgins و همكاران 2007a). كاربرد پروبيوتيك 
ــاي S.typhimorium در روده  ــي ه ــش كلن ــه كاه ــر ب در دان، منج
بلدرچين تخم گذار گرديد (Bamba و Miyakawa، 1994). استفاده 
ــوراك مصرفى به  ــبت خ ــك در جيره غذايى باعث بهبود نس از پروبيوتي
 Grimes) ــالمونال و بهبود عملكرد شد افزايش وزن، كاهش جمعيت س

و همكاران 2008).
ــورت افزودن  ــك ها به ص ــتفاده از پروبيوتي ــول اس ــاى معم روش ه
ــتفاده از  ــاس فرضيه اس ــت. اما بر اس ــاميدنى اس ــوراك و آب آش ــه خ ب
ــاى مفيد  ــر باكترى ه ــريع ت ــاي  گيري س ــى ج ــا، يعن ــك ه پروبيوتي
ــال به  ــژه روده) و اتص ــه وي ــوارش (ب ــتگاه گ ــا)  در دس ــك ه (پروبيوتي
ــدن از اتصال باكترى هاى بيمارى زا  ــده ها  و به اين ترتيب مانع ش گيرن
ــت كاربرد پروبيوتيك ها در  ــتگاه گوارش، بهتر اس ــى دس به بافت پوشش
اولين فرصت پس از خروج جوجه ها از تخم و حتى با نگاهي آرمانى تر و 
اقتباس از نحوه تزريق واكسن مارك در دوران جنينى، به روش تزريق به 
تخم جنين دار اعمال شود. روش هايى كه با فرضيه استفاده از پروبيوتيك 
ــترى دارند، عبارتند از: تزريق به تخم جنين دار، افشانه  ها همخوانى بيش
بر روى جوجه هاى تازه تفريخ شده، گاواژ دهانى و تلقيح كلوآكي. تزريق 
Lactobacillus roteri به تخم مرغ جنين دار موجب افزايش جمعيت 
باكترى مذكور و كاهش ميزان سالمونال و E.coli در جوجه هاى گوشتى 
شد و نيز تلفات را در جوجه هاى درگير شده با سالمونال و E.coli كاهش 
ــكاران (1998) گزارش  ــكاران Casas .(1997 و هم داد (Edens و هم
كردند استفاده از پروبيوتيك در روز اول پس از خروج از تخم، باعث كاهش 
ــالمونال تيفى موريوم در جوجه بوقلمون ها  1 تا 2 لگاريتم در جمعيت س
ــتفاده از پروبيوتيك در روز پنجم كارايى كمترى  گرديد، در حالى كه اس
 L. roteri ــى باكترى ــت (Grimes و همكاران 2008). در آزمايش داش
ــرغ جنين دار (جنين، مايع آمنيوتيك و  ــه بخش هاى مختلف تخم م را ب
ــن نتيجه از تزريق به اتاقك هوايى به  ــك هوايى) تزريق كردند. بهتري اتاق
ــكاران 1997). تجويز 106 و 108 واحد كلنى  ــت آمد (Edens و هم دس
ــا روش گاواژ دهانى، در جوجه هاى درگير  ــيد الكتيك ب باكترى هاى اس
شده با سالمونال اثر بخش بود (Higgines و همكاران 2007a). اولين بار 
روش افشانه كشت هاى حذف رقابتى با استفاده از مواد چينه دان و سكوم 
و يا مخلوط كشت هاى هوازى و بى هوازى ميكروارگانيسم هاى روده اى 

 .(1982 ،Nurmi و Pivnick) مرغ هاى بالغ استفاده شد
ــاى زيادى  ــوآك، پژوهش ه ــك از راه كل ــز پروبيوتي ــورد تجوي در م
 Karimi و همكاران 2007؛ Andereatti Filho) ــت انجام نشده اس
ــتقيم  ــرايط طبيعي، با تغذيه مس ــكاران 2010). در ش Torshizi و هم
ــدگان غير  ــي مقعد در پرن ــن و نيز حركت مكش ــط والدي جوجه ها توس

ــده امكان  ــتگاه گوارش پرن ــي به دس ــت ميكروب ــتقل1، ورود جمعي مس
ــت (Corrier و  ــاميدن كلواكي2 معروف اس ــن عمل به آش ــى يابد؛ اي م
ــا S.typhimorium از راه  ــى پرنده ها ب ــكاران 1994). در آزمايش هم
ــدند و در همان روز گروهى از پرندگان با پروبيوتيك  دهان چالش داده ش
ــدند. در انتهاى  ــاژ WT45 از طريق كلوآك تيمار ش ــى هم با ف و گروه
ــاهده شد كه هر دو تيمار كلوآكى (پروبيوتيك و فاژ) به طور  آزمايش مش
 Andereatti) را كاهش دادند S.entritidis معنى دارى ميزان عفونت
ــتفاده از مقادير مختلف پروبيوتيك از 102  Filho و همكاران 2007). اس
تا 107 واحد كلنى از راه كلوآك موجب كاهش معنى دار جمعيت سالمونال 
در جوجه ها گرديد و در ضمن تفاوتى بين مقادير مختلف پروبيوتيك در 
كاهش سالمونال مشاهده نشد (Higgins و همكاران 2008). در آزمايش 
ــوآك در ميان  ــتي روش تلقيح به كل ــابهي بر روي جوجه هاي گوش مش
 S.entritidis ــك در كنترل ــاير روش هاي تجويز زودهنگام پروبيوتي س

كارامدتر اعالم گرديد (Hashemzaheh و همكاران 2010). 
ــژه آن در توليد  ــن، جايگاه وي ــن آزمايش بر بلدرچي ــل انجام اي دلي
ــهولت پرورش و مقاومت به عموم بيماري هاي رايج  محصوالت طيور و س
ــگاهي اين پرنده   ــد كه  منجر به پرورش صنعتي  و آزمايش طيور مي باش
ــت. با توجه به اين كه اطالعات و نتايج منتشر شده، اثر پذيري  ــده اس ش
ــاري زا را از زمان و  ــتقرار عوامل بيم ــي پروبيوتيك ها بر كاهش اس كاراي
ــي كه كارايي روش هاي  روش تجويز تاييد مي نمايند و همچنين آزمايش
ــده  ــر نش ــي نمايد، منتش مختلف تجويز پروبيوتيك بر بلدرچين را بررس
ــاي مختلف تجويز  ــي كارايي روش ه ــت، اين آزمايش با هدف بررس اس
ــتفاده از پروبيوتيك ها همخواني بيشتري دارد)  زودهنگام (كه با ايده اس
پروبيوتك بر كاهش استقرار S.entritidis در بلدرچين ژاپني پي ريزي 

شده است.

مواد و روش ها
ــابه  ــط وزنى مش ــدد تخم نطفه دار بلدرچين با متوس ــداد 300 ع تع
ــس از ضدعفونى  ــدارى و پ ــران خري ــگاه ته ــي دانش ــه تحقيقات از مزرع
ــى  ــتگاه جوجه كش ــدد از آنها در داخل دس ــد 270 ع ــا گاز فرمالدهي ب
ــين به  ــراورده تجاري پروتكس ــش از ف ــدند. در اين آزماي ــده ش خواباني
ــد. دليل اصلي انتخاب اين فراورده امكان  ــتفاده ش عنوان پروبيوتيك اس
ــودن اطالعات  ــترس ب ــه صورت تعليق در آب و در دس ــتفاده از آن ب اس
آزمايش هاي انجام شده با آن بود. اين فراورده بر اساس ادعاي سازنده از 
 Cfu/g ــمارش نهايي ــي به تعداد برابر و ش ــم هاي متنوع ميكروارگانيس

109×2 تشكيل شده است. اين ميكروارگانيسم ها عبارتند از:

Aspergillus oryzae PXN 68 
Lactobacillus acidophilus PXN 35 
L. rhamnosus PXN 54 
L. plantarum PXN 47 
L. bulgaricus PXN 39 
Bifidobacterium bifidum PXN 23 
Enterococcus faecium PXN 33 
Streptococcus thermophilus PXN 66
Candida pintolopesii PXN 70
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ــانتى  ــاعت داخل گرمخانه 37 درجه س ــان) منتقل و به مدت 20 س آلم
ــدند (Bell و Kyriakidae، 2002). پس از خارج  ــرار داده ش ــراد ق گ
ــالمونال و مقايسه بين  كردن پليت ها از گرمخانه، وجود و يا عدم وجود س
ــالمونال  ــكوك به س ــد. به منظور تاييد كلني هاي مش ــروه ها انجام ش گ
ــياه رنگ)، آزمون هاي تكميلي بر روي محيط هاي كشت  (كلني هاي س
ــام گرديد (Zahraei Salehi، 1999). روش نمره دهي  TSI و اوره انج
ــياه به  ــاهده كلني س ــت ها به اين صورت بود كه در صورت عدم مش پلي
ــياه  ــد، پليت هايي كه بين يك تا 50 كلني س آن پليت نمره يك داده ش
ــتند نمره 2 و پليت هايي كه 51 تا 100 و 101 تا 300 كلني   رنگ داش
ــياه آن ها به اندازه اي بود  ــياه دارا بودند و آن هايي كه كلني هاي س س
ــاى 3، 4 و 5 گرفتند ــه ترتيب نمره ه ــمارش امكان پذير نبود، ب ــه ش ك

(Fulton و همكاران 2002).
در روز هشتم، سه پرنده باقي مانده از هر گروه، پس از وزن كشي، با همان 
روش قبل بي جان گشته و بعد از باز كردن الشه طول بخش هاى مختلف 
روده (دوازدهه، ژژونوم و ايليوم)، طول و وزن سكوم ها، وزن جگر، وزن بورس 
 SAS و وزن طحال مشخص شد. يافته هاي آزمايش با استفاده از نرم افزار
تجزيه و مقايسه ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن انجام شد 
ــبت) پرندگان  (SAS Institute 1990). داده هاي مربوط به تعداد (نس
ــوده به كل پرندگان با روش كاي مربع مورد تجزيه آماري قرار گرفتند.  آل

در تمام آزمون هاي آماري سطح معني داري 0/05 درنظر گرفته شد.

نتايج
ــد منفي بود  ــالمونال صد در ص ــي از نظر وجود س ــاهد منف گروه ش
ــوده تاثير  ــداد پرندگان آل ــك بر تع ــز پروبيوتي ــدول 1). روش تجوي (ج
ــبت) پرندگان سالونال مثبت  ــت به طوري كه تعداد (نس معني داري داش
ــانه و كلوآكي - تزريقي در مقايسه  ــانه، كلوآكي - افش در روش هاي افش
ــاير  ــت (P< 0/05)، در حالي كه س ــت كاهش داش ــاهد مثب ــا گروه ش ب
ــتند. در بين  ــاهد مثبت تفاوت معني داري نداش ــاي تجويز با ش روش ه
ــره هاي پليت هاي  ــي تفاوت معني داري در مورد نم ــروه هاي آزمايش گ
ــالمونال وجود داشت، بدين ترتيب كه كمترين نمره مربوط به  آلوده به س
ــاير گروه ها تفاوت معني داري با گروه شاهد مثبت  ــانه بود و س گروه افش
ــاس يافته هاي مرحله دوم نمونه گيري (روز هشتم) وزن  نداشتند. بر اس
 (P< 0/05) ــي اختالف چشمگيري داشت بدن در بين گروه هاي آزمايش
ــز دهاني بود. بين  ــوط به گروه تجوي ــه باالترين وزن بدن مرب ــه طوريك ب
ــت ــي داري وجود نداش ــي تفاوت معن ــاهد مثبت و منف ــاي ش ــروه ه گ

ــاهد منفي موجب  ــه با گروه ش ــدول 2). تجويز پروبيوتيك در مقايس (ج
ــد (P< 0/05). همچنين وزن  ــبي جگر گردي ــش معني دار وزن نس افزاي
ــاي دريافت كننده  ــابه با گروه ه ــاهد مثبت مش ــبي جگر در گروه ش نس
پروبيوتيك بود. وزن نسبي طحال و بورس به عنوان دو اندام لمفوئيدي به 
طور متفاوتي در پاسخ به روش تجويز پروبيوتيك عكس العمل نشان داد. 
ــر پروبيوتيك قرار نگرفت  ــبي طحال تحت تاثي به اين ترتيب كه وزن نس
ــبي بورس تاثير  (P< 0/05)، اما روش هاي تجويز پروبيوتيك بر وزن نس
ــه با گروه شاهد منفي  ــتند. تجويز پروبيوتيك در مقايس معني داري داش
ــد(P< 0/05). در گروه  ــبي بورس ش ــب افزايش معني دار وزن نس موج

شاهد مثبت نيز افزايش وزن مشابهي مشاهده شد.

ــاهد منفى (بدون چالش با سالمونال)،  ــي شامل: ش گروه هاي آزمايش
ــاي دريافت كننده  ــالمونال) و گروه ه ــه با س ــاهد مثبت (چالش يافت ش
ــانه بر روي جوجه يك روزه، گاواژ دهاني،  پروبيوتيك (تزريق به تخم، افش
ــواك - تزريق به تخم،  ــه گروه تلفيقي تلقيح به كل ــح به كلواك و س تلقي
ــواك - گاواژ دهاني) بودند. در  ــانه و تلقيح به كل ــح به كلواك - افش تلقي
ــرار گيري در  ــروه تزريقى قبل از ق ــم هاى گ ــى تخ ــه كش روز 14 جوج
هچرى با تنتور يد در محل اتاقك هوايي ضدعفوني شده و عمل تزريق با

ــا حجم μl 50 در محل اتاقك هوايي  ــراورده پروبيوتيكي ب cfu 2×106 ف

ــى كلوآكى - تزريقى با همان  ــد. همچنين تخم هاي گروه تلفيق انجام ش
ــي در حجم μl 50 دريافت  ــي cfu 1×106  فراورده پروبيوتيك روش قبل
نمودند. در روز هفدهم جوجه كشي و پس از خروج جوجه ها از تخم تعداد 
ــد و تجويز پروبيوتيك  پانزده قطعه جوجه براي هر گروه در نظر گرفته ش

بي درنگ به شرح زير انجام شد: 
ــانه، مقدار cfu 106×7/2 فراورده پروبيوتيكي  جوجه هاي گروه افش
ــت نمود. جوجه هاي  ــپرى) براي هر جوجه درياف ــانه (اس را به روش افش
ــري را  در حجم  ــدار cfu 106×2 تعليق باكت ــح كلوآكي، مق ــروه تلقي گ
ــكم جوجه ها،  ــار ماليم بر ش 50μl پس از تخليه محتويات كلوآك با فش
ــروه گاواژ دهاني، مقدار ــت نمودند. براي گ ــد) درياف ــوآك (مقع از راه كل

cfu 106×2  فراورده پروبيوتيكي در حجم 60μl از راه دهان تجويز شد. 
ــى cfu 106×1 باكتري  ــه در روز 14 جوجه كش ــى ك ــروه هاى تلفيق گ
ــى دريافت كرده بودند، در  ــي را به روش تزريق به اتاقك هواي پروبيوتيك
روز خروج از تخم نصف ميزان تعليق ميكروارگانيسم اما به همان حجم و 
ــده براي گروه هاي مشابه غير تلفيقي را دريافت نمودند.  روش  تعريف ش

گروه هاي شاهد مثبت و شاهد منفي پروبيوتيك دريافت نكردند.
ــالمت كامل تخم ها از  ــش به منظور اطمينان از س ــداي آزماي در ابت
ــالمونال، بر روي 10 عدد از تخم ها آزمايش هاي  نقطه نظر آلودگي به س
ــد. اين كار در مرحله اي از دوران  ــتجوي سالمونال انجام ش ميكروبي جس
ــد. نمونه اي از دان هم پيش از  ــد جنيني و پس از تفريخ نيز تكرار ش رش
ــروع آزمايش جهت آلودگي اوليه به سالمونال مورد بررسي قرار گرفت.  ش
ــتگاه  ــتفاده از دس ــش، دان و آب مصرفي جوجه ها با اس ــول آزماي در ط
ــد. براي كمينه نمودن گردش سالمونال در گروه هاي  ــترون  ش اتوكالو س
آزمايشي، بستر همه گروه ها روزانه چهار مرتبه تعويض مي شد. همچنين 
ــتا و به منظور نگهداري گروه شاهد منفي به صورت قرنطينه،  در اين راس
محل اين گروه جدا از ساير گروه ها بود و تمامي فعاليت هاي دست ورزي 

اين گروه قبل از ساير گروه ها انجام مي شد.
ــا از تخم، با ــروج جوجه ه ــس از خ ــاعت پ ــروه ها 36 س ــى گ تمام

ــدند. باكتري  S.entritidis 1/75× 104 cfu از راه دهان چالش داده ش
ــرم  ــن و س ــه تحقيقات واكس ــتفاده از گنجينه ميكروبي موسس مورد اس
ــازي رازي تهيه شد (RITCC 1624). زمان 24 ساعت پس از درگير  س
ــده و سپس  ــدن با S.entritidis، پرنده ها به تفكيك گروه ها وزن ش ش
ــته و پس از باز كردن  ــيد كربن بي جان گش ــتفاده از گاز دي اكس با اس
ــي) به طور  ــكومي هر پرنده (به تفكيك گروه هاي آزمايش ــه، لوزه س الش
ــاوي 9 ميلي ليتر محلول  ــتريل ح ــده و به لوله هاي اس كامل هموژن ش
ــاعت lμ 100 از محلول به  ــدند. پس از 24 س ــر آب پپتون منتقل ش باف
ــورت وازيلياديس (مرك  ــت راپاپ ــه هاي حاوي 10ml محلول آبگوش لول
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نمره
(انحراف معيار ± ميانگين)

تعداد كل پرنده هاى چالش داده شده / تعداد پرنده هاى آلوده (درصد)

0/00 ± 0/00 c 0 / 12  (0) d شاهد منفي

3/75 ± 1/28  a 11 / 12  (91/7) a شاهد مثبت

4/60 ± 0/84  a   10 / 10  (100/0) a دهاني

 4/08 ±1/37 a 12 / 12  (100/0) a كلوآكي - دهاني

3/60 ± 0/81 a 6 / 6  (100/0) a تزريقي

3/50 ± 1/16 a 11 / 12  (91/7) a كلوآكي

3/50 ± 1/60 a 7 / 8  (87/5) ab كلوآكي - تزريقي

 4/25  ± 1/54 a 10 / 12  (83/3) ab كلوآكي - افشانه

1/66 ± 1/37 b 3 / 12  (25/0) c افشانه

×× ×× معني داري

P-Value SEM كلوآكي كلوآكي - افشانه افشانه كلوآكي - دهاني دهاني شاهد مثبت شاهد منفي

0/02 0/75 46/3  ab 44/4  bc 43/2  bc 46/8  ab 49/9  a 41/3  c 43/5  bc وزن بدن (گرم)

وزن نسبي اندام هاي دروني (گرم در 100 گرم وزن بدن)

0/0005 0/21 4/92  a 6/11  a 5/57  a 6/11  a 5/64  a 4/81  ab 3/54  b جگر

0/085 0/007 0/061 0/103 0/054 0/092 0/105 0/057 0/053 طحال

0/018 0/006 0/098  ab 0/114  ab 0/082  b 0/095  ab 0/126  a 0/091  ab 0/048  c بورس

جدول 1- كارايى روش هاى مختلف تجويز زودهنگام پروبيوتيك بر بازيابى S.entritidis از لوزه سكومى بلدرچين يك روز پس از چالش

جدول 2- كارايى روش هاى مختلف تجويز زودهنگام پروبيوتيك بر وزن بدن و وزن نسبي اندام هاي دروني بلدرچين در 8 روزگي

.(P< 0/01) ميانگين هاي با حروف نا مشابه در هر رديف، از نظر آماري متفاوتند  abc

SEM: اشتباه معيار ميانگين 

.(P< 0/01) ميانگين هاي با حروف نا مشابه در هر ستون، از نظر آماري متفاوتند abc
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بحث
ــاهد منفي  ــكومي پرندگان گروه ش ــالمونال از لوزه س ــدن س جدا نش
جدول 1 با توجه به عدم چالش اين پرندگان با S.entritidis، حكايت از 
رعايت موفقيت آميز اصول قرنطينه بين گروه هاي آزمايشي چالش يافته 
مي نمايد بويژه اينكه كليه پرندگان با آب و دان سترون شده تغذيه شده 
ــالمونال بين گروه هاي آزمايشي  بوند. بنابراين انتقال متقاطع آلودگي4 س

منتفي مي باشد.  
ــن آلودگي از نظر  ــانه موجب كمتري كاربرد پروبيوتيك به روش افش
تعداد پرنده آلوده و همچنين شدت آلودگي در مقايسه با ساير روش هاي 
تجويز پروبيوتيك و گروه شاهد مثبت شده است. در اين گروه 75 درصد 
ــالمونال محافظت شده بودند. نكته جالب توجه شدت  پرندگان در برابر س
ــد. به طوريكه  كم آلودگي در 25 درصد پرندگان آلودة اين گروه مي باش
ــش از يك چهارم كاهش  ــدگان اين گروه بيانگر بي ــره آلودگي در پرن نم
شدت آلودگي در مقايسه با كمترين شدت آلودگي مشاهده شده در ساير 
ــر 3/50). كاربرد كلوآكي  ــت (نمره 1/66 در براب ــي اس گروه هاي آزمايش
ــالموناليي حفاظت ايجاد نكرد، اما در  گرچه به تنهايي در برابر آلودگي س
ــانه و تزريقي كارايي آن به ميزان اندكي افزايش  تركيب با روش هاي افش
ــي اثر حفاظتي  ــب روش كلواكي با روش دهان ــت، در حالي كه تركي ياف

نشان نداد. 
ــانه، ميكروارگانيسم هاي افشانده شده بر سطح بدن در  در روش افش
پي رفتار پرآرايي5 توسط منقار به دستگاه گوارش راه مي يابند. تاثير مثبت 
ــانه نمودن فراورده هاي حذف رقابتي بر كاهش آلودگي سالموناليي  افش
ــط (Nurmi و Pivnick، 1982) در جوجه هاي گوشتي گزارش  توس
ــت. در برخي پژوهش هاي انجام شده بر روي جوجه مرغ، روش  شده اس
ــاير روش هاي تجويز پروبيوتيك كارايي مطلوبي  ــانه در مقايسه با س افش
 Hashemzadeh 2010 و همكاران Moghaddam) ــت نداشته اس
ــش حاضر با بلدرچين  ــه يافته هاي پژوه ــكاران 2010)، در حاليك و هم
ــانه  ــالموناليي را با روش افش بهترين كارايي در حفاظت عليه آلودگي س
ــان داد. در توجيه تفاوت كارايي اين روش بين جوجه مرغ و بلدرچين  نش
مي توان به تفاوت اندازه در جوجه اين پرندگان اشاره نمود. بدين ترتيب 
ــط وزن جوجه هاي بلدرچين در تحقيق كنوني (±0/35 8/03  كه متوس
گرم) و در گزارش هاي جوجه مرغ به طور متوسط 1/71 ± 42/52 گرم 
بوده است. رابطه كاهش نسبت سطح به حجم در جسم كروي (به منظور 
سهولت نتيجه گيري بدن جوجه كروي شكل فرض شده است) با افزايش 
ــراورد اين روابط با  ــي اثبات مي گردد. به منظور ب ــدازه، از طريق رياض ان
ــكل و اندازه بدن جوجه تازه تفريخ شده از تخم، از رابطه  فرض تبعيت ش
ــطح بدن جوجه ها تقريب زده  ــده توسط Carter (1975) س معرفي ش
ــد. اين رابطه سطح تخم را به صورت زير با استفاده از وزن تخم تعيين  ش

مي نمايد: 
0/7056(وزن تخم-گرم) × 3/9782= سطح تخم (سانتي متر مربع)

چنانچه چنين رابطه اي را براي جوجه هاي بلدرچين و مرغ بپذيريم، 
ــطح به وزن بدن به طور متوسط براي  ــبت س ــاهده مي گردد كه نس مش
ــتراز جوجه مرغ  ــن 1/6 برابر يا به عبارتي 60 درصد بيش ــه بلدرچي جوج
مي باشد. بنابراين احتمال دريافت نسبي ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيكي 
افشانده بر سطح بدن جوجه در بلدرچين بيش از مرغ مي باشد. همچنين 

ــتين در جوجه بلدرچين انبوه تر  ــش پرهاي نخس ــد پوش به نظر مي رس
ــي تواند اندوخته  ــن موضوع در صورت اثبات م ــت و اي از جوجه مرغ اس
ــراي پرنده فراهم نمايد.  ــم هاي پروبيوتيكي را ب باالتري از ميكروارگانيس
ــاده انگاشته  ــبات فوق مواردي به ناچار به صورت غير دقيق س در محاس
ــده اند تا محاسبات با استفاده از روابط رياضي مقدور گردد، نظير عدم  ش
ــطح بدن جوجه ها، تبعيت كامل شكل بدن جوجه از  لحاظ ناهمواري س
ــطح بدن جوجه. در عين حال تفاوت سطح  ــكل تخم و پرپوش هاي س ش
ــت كه فرضيات باال در  ــهود است. بديهي اس ــبي در اين دو گونه مش نس

شرايط برابري دوز تجويز پروبيوتيك افشانده شده صادق مي باشد.
ــك را بر جوجه  ــق تعليق پروبيوتي ــايرين كه تزري ــالف نتايج س برخ
ــد (Edens و همكاران 1997)،  ــم مرغ بي اثر گزارش نمودن درآوري تخ
ــتفاده از اين روش در مورد تخم بلدرچين هنگامي كه 50 ميكروليتر  اس
ــد، منجر به جوجه  درآوري حدود 23 درصد  تعليق پروبيوتيك تزريق ش
ــد علت  ــاير گروه ها گرديد. به نظر مي رس ــل 72 درصد براي س در مقاب
ــده، انسداد منافذ غشاي پوسته  جوجه درآورى پايين تخم هاي تزريق ش

توسط تعليق پروبيوتيك و خفگي جنين پيش از تفريخ باشد. 
ــاهد مثبت  عدم تفاوت معني دار در وزن بدن پرندگان گروه هاي ش
ــن 8 روزگي  ــالمونال بر وزن بدن در س و منفي بيانگر عدم تاثير چالش س
مي باشد (جدول 2). در ساير تحقيقات نيز چالش با سالمونال بر وزن بدن 
 Grimes)  پرندگان بدون تاثير بود كه در توافق با نتيجه حاضر مي باشد

و همكاران 2008؛ Vicente و همكاران 2007). 
ــى اساسي در متابوليسم مواد مغذي  جگر به عنوان اندام حياتي نقش
ــم زدايي نيز از  ــي و پروتئين ايفاي مي نمايد. عالوه بر اين س ــژه چرب بوي
ــش فعاليت اندام ها با  ــد. رابطه افزاي ــش هاي اصلي اين عضو مي باش كن
ــناخته شده  ــم هاي هايپرتروفي و هايپرپالزي ش اندازة آنها تحت مكانيس
مي باشد(Gore و Qureshi، 1997؛ Awad و همكاران 2009). رشد 
ــاهد  ــه با گروه ش ــر در پرندگان دريافت كننده پروبيوتيك در مقايس باالت
مثبت (وزن بدن) نيازمند تامين مواد مغذي بيشتر در مقايسه با پرندگان 
ــتراي بيشتر به منظور  ــد. فعاليت جگر در تامين سوبس اين گروه مي باش
ــل احتمالي افزايش  ــزوده غذايي مي تواند يكي از عل ــوي نيازهاي اف تكاف
ــده پروبيوتيك در آزمايش  ــو در در گروه هاى دريافت كنن ــن عض وزن اي
ــكاران (2008) در آزمايش خود به  ــد. البته Grimes و هم ــر  باش حاض
عدم تاثيرپذيرى وزن نسبى جگر بوقلمون از دريافت پروبيوتيك رسيدند، 
ــكاران (2009) افزايش معنى دارى در وزن  ــا در تحقيق Awad و هم ام
نسبى جگر گروه دريافت كننده پروبيوتيك با گروه شاهد مشاهده گشت. 
ــناخته شده اي در برخي  ــوي ديگر، پديده مزدوج زدايي6 رخداد ش از س
ــد (De smet و همكاران  ــيد الكتيك مي باش ــري هاي خانواده اس باكت
1995؛ Sanford، 1992). از آنجا كه عمده ميكروارگانيسم هاي تشكيل 
ــن خانواده تعلق  ــتفاده در اين تحقيق به اي ــده پروبيوتيك مورد اس دهن
ــتگاه گوارش پرنده مي تواند سبب  دارد، جايگزيني اين باكتري ها در دس
ــا گردد. بنابراين  ــراوي و افزايش دفع مدفوعي آنه ــه نمك هاي صف تجزي
ــاخت بيشتر اين نمك ها  ــبب س نياز به جايگزيني نمك هاي صفراوي س
ــط جگر و در نتيجه افزايش اندازه آن مي گردد (Sanford، 1992؛  توس
Gilliland و همكاران 1985). افزايش مشاهده شده در اندازه نسبي جگر 
پرندگان گروه شاهد مثبت مي تواند انعكاسي از افزايش كنش سم زدايي 
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هپاتوسيت ها در پاسخ به سم داخلي7 (ليپوپلي ساكاريد) رها شده توسط 
ــد(Leeson و Leeson، 1981). مكانيسم اخير  ــالمونال در جگر باش س
مي تواند در افزايش وزن نسبي جگر مشاهده شده در گروه هاي دريافت 
ــيوس از نظر موقعيت  ــد. بورس فابريس ــهيم باش كننده پروبيوتيك نيز س
تشريحي و ارتباط با انتهاي مجراي گوارش و همچنين كنش ايمني با طحال 
تفاوت هاي بنيادي دارد (Gore; 2000 ،Glick و Qureshi، 1997) و 
در مقايسه با طحال به طور موثرتري مي تواند تحت تاثير عوامل مرتبط با 
 ،Klasing) دستگاه گوارش (ميكروارگانيسم ها و آنتي ژن ها) قرار گيرد
ــط هر دوي ميكروارگانيسم هاي  1998). تحريك اين اندام مي تواند توس
بيماريزا (سالمونالي چالش داده شده) و ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيكي 
ــبي بورس را در  ــت آمده افزايش وزن نس ــد. نتايج بدس اتفاق افتاده باش
گروه هاي دريافت كننده پروبيوتيك و همچنين گروه شاهد مثبت نشان 
ــبى بورس  مي دهد، اما Awad و همكاران (2009) تاثيرپذيرى وزن نس

فابريسيوس از دريافت پروبيوتيك را رد نمودند.

نتيجه گيري كلي
ــه مرغ و  ــز پروبيوتيك در جوج ــف تجوي ــاي مختل ــي روش ه كاراي
ــتفاده از پروبيوتيك  ــاس نتايج حاضر اس ــت و بر اس بلدرچين متفاوت اس
ــج را در حفاظت عليه  ــانه بهترين نتاي ــه بلدرچين به روش افش در جوج
ــالمونال ايجاد نمود. از نظر وزن بدن نيز كارامدترين روش هاي  آلودگي س
تجويز در مورد بلدرچين به ترتيب روش تجويز دهاني، تلفيق روش هاي 

دهاني-كلوآكي و كلوآكي بودند. 

پاورقى ها
1- Altrial
2- Cloacal drinking
3- Razi instute type culture collection
4- Cross contamination
5- Preening
6- Deconjugation
7- Endotoxin
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