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بررسی اثرات استفاده از گياهان داروئی، 
پری بيوتيک، پروبيوتيک و آنتی بيوتيک بر 

عملكرد و سيستم ايمنی جوجه های گوشتی   

چکيد ه
اي�ن آزماي�ش به منظور بررس�ی اث�رات افزودنی های غذايی ب�ر عملکرد جوجه های گوش�تی، با اس�تفاده از 288 قطعه جوجه 
گوش�تی ن�ر يك روزه س�ويه تج�اری ”كاب 500“ با وزن متوس�ط 5 ± 45 گرم در قالب ط�رح كامال تصادفی ب�ا 6 تيمار، 4 تکرار 
 و 12 قطعه جوجه گوش�تی در هر تکرار انجام ش�د. گروه های آزمايش�ی ش�امل ش�اهد )بدون افزودنی غذايی( , آنتی بيوتيك 
 ،)100 Protexin ppm( پروبيوتيك ،)Digestarom450 ppm( مخلوط تجاری گياه�ان داروئی )Virginiamycin15 ppm(
پ�ری بيوتيك )Immunowall(درص�د 0/1 و پروبيوتي�ك )Protxin100 ppm( + پری بيوتي�ك )Immunowall 0/1 درصد( 
بودن�د. مواد افزودنی به جيره پايه افزوده ش�دند. تلفات بصورت روزانه ثبت گردي�د و وزن بدن، خوراك مصرفی و ضريب تبديل 
غذايی به صورت هفتگی اندازه گيری شد. به منظور تعيين اثر احتمالی تيمارها در پاسخ آنتی بادی نسبت به تزريق پادگن گلبول 
قرمز گوسفند در 21 و 35 روزگی تزريق پادتن و در دو نوبت )27 و 41 روزگی( خونگيری صورت گرفت و همچنين كلسترول سرم 
در دو نوبت )27 و 41 روزگی( اندازه گيری ش�د. وزن بدن در دوره آغازی و رش�د، خوراك مصرفی در هر سه دوره، ضريب تبديل 
غذايی در دوره رش�د، درصد تلفات، وزن نس�بی بورس و طحال و پاسخ ايمنی اوليه تحت تاثير تيمارهای آزمايشی قرار نگرفت. 
 ضري�ب تبدي�ل غذايی در دوره آغازی در گروه های آزمايش�ی آنتی بيوتيك و گياهان داروئی، و در كل دوره در گروه آزمايش�ی 
پری بيوتيك و آنتی بيوتيك بهبود معنی داری را در مقايس�ه با س�اير گروه های آزمايشی نشان داد. استفاده از پری بيوتيك در 
جيره سبب بهبود معندی دار پاسخ ايمنی ثانويه در قياس با گروه مصرف كننده آنتی بيوتيك شد. افزودن آنتی بيوتيك به جيره 
سبب افزايش معنی دار كلسترول سرم خون 27 و 41 روزگی شد. نتايج تحقيق حاضر نشان می دهد كه افزودن پری بيوتيك به 
جيره جوجه های گوشتی همانند آنتی بيوتيك تاثير معنی داری بر ضريب تبديل غذايی در 42 روزگی دارد و پری بيوتيك ها می 

توانند جايگزين مناسبی برای آنتی بيوتيك های محرك رشد باشند. 
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مقد مه
اس��تفاده از افزودن��ی ه��ای غذایی در تغذی��ه طيور به عن��وان یك راه 
 ح��ل در بکار گيری هر چه بهتر خوراك توس��ط طيور محس��وب می ش��ود. 
آنتی بيوتيك ها از جمله افزودنی های غذایی هستند كه به منظور جلوگيری 
از رش��د پاتوژن ه��ای روده ای و بهبود عملکرد در تغذیه طيور بکار رفته اند. 
در صورتی كه آنتی بيوتيك ها برای مدت زیادی در جيره غذایی جوجه های 
گوش��تی استفاده شوند، پاتوژن های موجود در دستگاه گوارش نسبت به آنها 
مقاوم می شوند. عيب دیگر استفاده از آنتی بيوتيك ها، امکان باقيماندن این 
مواد در محصوالت دامی مانند گوش��ت و تخم مرغ است كه با مصرف آنها به 
انسان منتقل می شوند و این امر باعث می شود كه پاتوژن های بدن انسان به 
آنت��ی بيوتيك ها مقاوم گردند، به طوری كه در مواقع بروز بيماری یا عفونت 
در افراد، مصرف آنتی بيوتيك ها موثر واقع نگردد )6(. از اینرو امروزه استفاده 
از آنتی بيوتيك ها در بس��ياری از كش��ورها محدود شده است و تالش بسيار 
به منظور یافتن جایگزین مناس��ب برای آنتی بيوتيك ها صورت می گيرد. از 
پ��ری بيوتيك ها، گياهان داروئی و پروبيوتيك ها به عنوان افزودنی هایی كه 

جایگزین مناسبی برای آنتی بيوتيك ها باشند می توان نام برد.  

پری بيوتيك ها كربوهيدرات های غير قابل هضم هس��تند كه رش��د را 
 تحریك می كنند و روی  باكتری های مفيد فلور ميکروبی اثر مطلوب دارند. 
پ��ری بيوتيك ها ش��امل انواع مختلف��ی از قبيل فروكتو اوليگوس��اكاریدها، 
گلوكواوليگوساكاریدها و مانان اوليگوساكاریدها می باشند. مانان اوليگوساكاریدها 
)MOS(1 از بخش دیواره بيرونی مخمر ساكارومایسس سرویزیه جدا شده اند 
و با اتصال به یواره سلول باكتری )باكتری های نامطلوب( از آسيب باكتری ها 
به سلول های اپيتليوم روده جلوگيری می كنند و یا  با تحریك كردن توليد 

پادتن توان ایمنی را افزایش می دهند )27(. 
 ،2)EO( روغن های فرار اس��تخراج ش��ده از گياهان داروئ��ی و ادویه ها
مخلوطی از تركيبات آروماتيك و مواد فرار مختلف هستند كه بسياری از آنها 
دارای خواص ضد ميکروبی می باش��ند. اج��زای اصلی و فعال موجود در این 
تركيبات فنول ها و ترپن ها هس��تند كه مکانيسم عمل این تركيبات صدمه 
وارد كردن به دیواره ليپوپروتئينی سلول باكتري ها است كه منجر به نشت و 
كاهش تركيبات سيتوپالسمی می گردد. در تحقيقات صورت گرفته مشخص 
شده كه گياهان داروئی و EO حاصل از آنها دارای خصوصيات پایين آوردنده 
كلس��ترول هستند و عملکرد طيور گوشتی را با تحریك ترشحات آنزیم های 
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The effect of eٍssential oil, prebiotic, probiotic and antibiotic on performance and immune response of broilers 
chickens.
By: Alizadeh, A. F. Shariatmadari (Corresponding Author; Tel: +989121884049) and K. Karimi.
MSc Student, Associate Professor and Assiatant Professor of Animal Science Department, Agricultural College, 
Tarbiat Modarres University. Tehran. Iran.   
In this research, we investigated the effects of medicinal plants, prebiotic and probiotic as alternatives to antibiotics on 
the growth performance, immune response and blood cholesterol in broilers. A total of 288 one- day-old broiler chicks 
(Cobb 500) were randomly assigned to 6 treatments and replicated 4 times with 12 chicks per pen in a completely 
randomize design experiment in 6 wk. Diet 1 was a negative control containing no antibiotics or growth promoters 
(NC). Diet 2 was the positive control consisting of NC plus an antibiotic (15 ppm Virginiamycin). Diet 3 was NC and 
a blend of medicinal plants (450 ppm Digestarom). Diet 4 was NC to which probiotic (100 ppm Protexin) was added. 
Diet 5 was NC plus prebiotic (0.1 % Immunowall). Diet 6 was NC plus a combination of probiotic (100 ppm Protexin) 
and prebiotic (0.1 % Immunowall). The mortality rate and survival percentage were determined daily. Body weight 
gain, feed intake and feed conversion ratio (FCR) were measured weekly. Immune response against sheep red blood 
cells (SRBC) and blood cholesterol were measured in d 27 and 41. Body weight gain in the starter and grower period, 
feed intake in neither of periods, FCR in the grower period, bursa fabricius and spleen relative weight, primary im-
mune response against SRBC were unaffected by dietary supplementation of experimental treatments . The FCR was 
significantly improved during the starter period in broilers fed antibiotic and medicinal plants, and during total period 
in broiler fed antibiotic and prebiotic as compared to broilers receiving other treatments. Feeding prebiotic increased 
secondary immune response against SRBC compared with antibiotic group. Serum total cholesterol in d 27 and 41 was 
significantly increased in broilers supplemented with antibiotic as compared to other groups. The results demonstrated 
that addition of the prebiotic to the feed as well as antibiotic had a significant effect on FCR at 42 days of age and might 
be used as suitable alternative to antibiotic.

Keywords: Blend of medicinal plants, Prebiotic, Probiotic, Performance, Immune response, Broiler chicken.



12   )پژوهش وسازند گی(

روده بهبود می بخشند )5(. 
واژه پروبيوتي��ك از دو كلم��ه یونان��ی "پ��رو" و "بيوتي��ك" ب��ه معن��ی 
""ب��رای حي��ات" منش��اء گرفت��ه اس��ت )1(. پروبيوتي��ك ه��ا ب��ه عن��وان 
ميکروارگانيسم هایی تعریف می شوند كه به منظور پایداری جمعيت ميکروبی 
مفيد و مقابله با ميکروب های بيماری زاي دستگاه گوارش در تغذیه طيور بکار 
 م��ی روند. پروبيوتيك ها از دو راه اثرات مفيد خود را بر حيوان ميزبان اعمال 
می كنند: 1- اثر مستقيم بر تعداد جمعيت باكتری ها: از طریق )الف- توليد 
تركيبات ضد باكتریایی نظير اسيدهای آلی و اسيدهای چرب فرار ب- خنثی 
س��ازی سموم حاصل از ميکروب های بيماری زا  ج- رقابت برای مواد مغذی 
د-  رقاب��ت برای جایگاه های اتصال( و 2- تحریك سيس��تم ایمنی از طریق 
)الف- افزایش س��طوح پادتن. ب- افزایش فعاليت ماكروفاژها( )9(. همچنين 
گزارش شده است كه استفاده از پروبيوتيك ها در حيوان ميزبان باعث كاهش 
كلسترول سرم، كاهش تلفات، بهبود هضم آنزیمی و افزایش توليد اسيدهای 

چرب فرار می گردند )10(.
 ب��ا توجه به خصوصيات دكر ش��ده به نظر می رس��د افزودنی های فوق 
می توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بيوتيك ها باشند. هدف از انجام این 
تحقيق بررس��ی چگونگی پاس��خ جوجه های گوشتی نسبت به افزودنی های 

مختلف، در مقایسه با آنتی بيوتيك محرك رشد می باشد.

مواد و روش ها
ای��ن آزمای��ش به مدت ش��ش هفته ب��ا اس��تفاده از 288 قطعه جوجه 
گوش��تی ی��ك روزه ن��ژاد كاب 500 ب��ا وزن متوس��ط 45 گرم، در ش��رایط 
پرورش��ی اس��تاندارد از نظر دما، نور، رطوبت، در قالب ط��رح كاماًل تصادفی 
ب��ا 6 تيمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوش��تی در هر تک��رار انجام گردید. 
 گروه های آزمایشی شامل 1- شاهد )بدون افزودنی غذایی( 2- آنتی بيوتيك 
 )Virginiamycin ppm 15(، 3- مخل��وط تج��اری گياه��ان داروئ��ی 
 Protxin ppm( پروبيوتي��ك   -4  ،)Digestarom ppm 450(
 100(، 5- پ��ری بيوتي��ك )Immunowall 0/1 درص��د(، 6-پروبيوتي��ك 
)Protxin ppm 100( + پ��ری بيویت��ك )Immunowall 0/1 درصد( 
بودن��د. مواد افزودنی به جيره پایه كه تجزیه مواد مغذی آن در جدول 1 ارائه 
ش��ده افزوده ش��دند. تلفات بصورت روزانه ثبت گردی��د و وزن بدن، خوراك 
مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی اندازه گيری شد.  به منظور 
تعيين اثر احتمالی تيمار در پاسخ پادتن نسبت به تزریق پادگن گلبول قرمز 
گوس��فند )SRBC( در روزهاي 21 و 35 به سه قطعه پرنده از هر پن مقدار 
0/1 ميلي ليتر از سوسپانسيون گلبول قرمز گوسفند 0/5 درصد شسته شده 
در بافر فس��فات اس��تریل، از طریق ورید بال تزریق گردید. سپس 6 روز پس 
از ه��ر ب��ار تزریق گلبول قرمز )روزهاي 27 و 41(، از همان پرنده ها از طریق 
ورید بال حدود یك ميلي ليتر خون گرفته شد. نمونه هاي خون یك شب در 
دماي اتاق نگهداري ش��دند تا سرم از لخته خون جدا شود. سرم بدست آمده 
با س��رعت 4000 دور در دقيقه و به مدت 15 دقيقه س��انتریفوژ گردید. سرم 
بالفاصله در دماي 4 درجة  سانتي گراد قرار داده شد. براي تعيين عيار پادتن 
توليد ش��ده عليه گلبول قرمز گوس��فند از روش هماگلوتيناسيون ميکروتيتر 
استفاده شد )29(. همچنين در روزهاي 27 و 41 پرورش از هر واحد آزمایشي 
3 قطعه پرنده انتخاب شده و از آنها جهت اندازه گيري كلسترل سرم از طریق 
وری��د بال، خونگيري به عمل آمد. كلس��ترول موجود در نمونه هاي س��رم با 

استفاده از روش آنزیمي CHOD-PAP و با كيت تجاري3 تعيين شد )22(. 
متوس��ط غلظت كلسترول سرم هر س��ه پرنده یك واحد براي تجزیه آماري 

استفاده شد.
 ANOVA پردازش و توسط رویه Excel داده ها با استفاده از نرم افزار 
نرم افزار SAS آناليز آماري ش��دند  )24(. مقایس��ه ميانگين ها با استفاده از 
آزمون چند دامنه اي دانکن انجام گرفت. همچنين مقایسه تعداد تلفات بين 

گروه های آزمایشی با استفاده از آزمون كای اسکوئر بررسی شد.

نتايج 
اثر گروه های آزمایش��ی بر افزایش وزن روزانه, خوراك مصرفی و ضریب 
تبدیل در دوره آغازی، رشد و كل دوره در جدول 2  ارائه شده است.  تيمارهای 
آزمایش��ی در دوره آغازی و كل دوره تاثير معنی داری بر افزایش وزن روزانه 
جوجه ها نداش��ته اند. اثر گروه های آزمایش��ی در دوره رشد بر افزایش وزن 
روزانه جوجه های گوش��تی معن��ی داری می باش��د )P>0/05(. گروه های 
آزمایش��ی آنت��ی بيوتيك، پری بيوتيك و پروبيوتي��ك افزایش معنی داری را 

نسبت به گروه آزمایشی مخلوط گياهان داروئی نشان می دهند.  
در هيچ یك از دوره ها خوراك مصرفی تحت تاثير گروه های آزمایش��ی 
ق��رار نگرفت. در دوره آغازی بين ضریب تبدیل غذایی گروه های آزمایش��ی 
تف��اوت معن��ی داری وجود داش��ت )P>0/05(.  گروه های آزمایش��ی آنتی 
بيوتيك و مخلوط گياهان داروئی نس��بت به گروه ش��اهد بهبود معنی داری 
 را نش��ان می دهند. در دوره رش��د تف��اوت معنی داری بي��ن ضریب تبدیل 
گروه های آزمایشی وجود نداشت، در این دوره باالترین ضریب تبدیل غذایی 
مربوط به گروه آزمایش��ی مخلوط گياهان داروئ��ی و كمترین ضریب تبدیل 
 غذایی مربوط به گروه آنتی بيوتيك بود. در كل دوره بين ضریب تبدیل غذایی 
گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری وجود دارد )P>0/05(. گروه آزمایشی 
آنتی بيوتيك و پری بيوتيك بهبود معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان 

می دهند. 
در جدول 2 ميزان تلفات گروه هاي آزمایش��ي ارائه شده است. ميانگين 
تلفات در گروه هاي آزمایش��ي اختالف معني داري را نشان نداد، اما كمترین 

ميزان تلفات در كل دوره مربوط به گروه آزمایشی پروبيوتيك بود. 
در جدول 3 نتایج ارزیابي سيس��تم ایمني مشاهده مي شود. وزن نسبي 
بورس فابرسيوس و طحال به عنوان دو عضو لمفوئيد مرتبط با سيستم ایمني 
تحت تاثير تيمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مقادیر ذكر شده براي پادتن عليه 
گلبول قرمز گوس��فند در نوبت اول بيان كننده  پاس��خ ایمني اوليه و مقادیر 
نوبت دوم خونگيري مربوط به پاسخ ایمني ثانویه مي باشند.  عيار پادتن عليه 
گلبول قرمز گوسفند در نوبت اول تحت تاثير گروه های آزمایشی قرار نگرفت، 
اما گروه مخلوط گياهان داروئی دارای باالترین و گروه شاهد دارای پایين ترین 
پاسخ ایمنی اوليه بودند.  تاثير تيمارهای آزمایشی بر پاسخ ایمنی ثانویه معنی 
داری می باشد )P>0/01(.  تمام گروه های آزمایشی نسبت به گروه مخلوط 
گياهان داروئی پاسخ ایمنی باالتری دارند و پاسخ ایمنی گروه آزمایشی پری 
بيوتيك نسبت به گروه آنتی بيویتيك افزایش معنی داری را نشان می دهد. 

اثر تيمارهای آزمایش��ی بر كلسترول س��رم در جدول 3 ارائه شده است.  
در نوبت اول خون  گيری )27 روزگی( كلس��ترول سرم جوجه های گوشتی 
 .)P>0/01( در گروه های آزمایش��ی تفاوت معنی داری را نش��ان م��ی دهد
باالترین ميزان كلس��ترول سرم در گروه آزمایش��ی آنتی بيوتيك و كمترین 
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ميزان كلس��ترول سرم در گروه آزمایشی پری بيوتيك مشاهده شد. در نوبت 
دوم خون گيری )41 روزگی( نيز كلس��ترول س��رم تمام گروه های آزمایشی 
 نس��بت ب��ه گ��روه آنتی بيوتيك تف��اوت معنی داری را نش��ان م��ی دهند و 
گروه های مخلوط گياهان داروئی و پروبيوتيك نسبت به سایر گروه ها كاهش 

.)P>0/01( معنی داری را نشان می دهند

بحث 
همانط��وری كه در قس��مت نتایج اش��اره گردید، در دوره رش��د، افزاش 
وزن روزانه در گروه های آزمایش��ی آنتی بيوتيك، پری بيوتيك و پروبيوتيك 
 افزایش معنی داری را نس��بت به گروه آزمایشی مخلوط گياهان داروئی نشان 
می دهند. Hall و همکاران )2004( نش��ان دادند كه استفاده از روغن های 
فرار حاصل از آویشن بطور معنی داری سبب كاهش وزن جوجه های گوشتی 
می گردد. همچنين مش��خص ش��د كه كارواكرول بر خالف تيمول، وقتی با 
 غلظ��ت ppm 200 به م��دت 4 هفته به جيره جوجه های گوش��تی افزوده 

می شود، خوراك مصرفی و وزن را كاهش می دهد. 
در هيچ یك از دوره ها خوراك مصرفی تحت تاثير گروه های آزمایشی قرار 
نگرفت. مطابق نتایج این تحقيق در بررسی مانت زوریس و همکاران )2006(، 
Alcicek و هم��کاران )2003( و Zhang و همکاران )ab2005( به ترتيب 
استفاده از پروبيوتيك، مخلوط گياهان داروئی، پری بيوتيك و آنتی بيوتيك در 

جيره تاثيری بر خوراك مصرفی روزانه جوجه های گوشتی نداشت.
با توجه به اینکه بيشتر مواد افزودنی كه به عنوان محرك رشد و جایگزی 
آنت��ی بيوتيك معرفی و مورد آزمایش قرار گرفته اند تاثير خود را بر عملکرد 
جوجه های گوش��تی به واسطه فعاليت ضد ميکروبی و تاثير بر فلور ميکروبی 
دس��تگاه گوارش اعمال می كنند، از این رو ش��رایط پرورش و ميزان آلودگی 
و درگي��ری پرندگان با باكتری های بيماریزا در محيط آزمایش، می تواند در 
نتيجه آزمایشات با این مواد افزودنی موثر باشد. به علت اینکه هر یك از این 
مواد افزودنی دارای تركيبات و س��طح موثر گوناگون می باش��ند، ميزان دوز 
مصرفی و تركيبات مورد اس��تفاده در آزمایش نيز می تواند در نتایج مختلف 

بدست آمده در استفاده از این مواد محرك رشد، موثر باشد.
مطابق با نتایج ارائه ش��ده در جدول 2، اس��تفاده مخلوط گياهان داروئی 
در دوره آغازی س��بب بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی در قياس با گروه 
 )b2005( و همکاران Jang شاهد شد. مطابق نتایج این تحقيق در آزمایش
و Alcicek و همکاران )2003( اس��تفاده از مخلوط گياهان داروئی س��بب 
بهب��ود ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازی ش��د. احتمال دارد بهبود ضریب 
تبدیل غذایی در دوره آغازی در گروه آزمایش��ی مخل��وط گياهان داروئی به 
 خاطر اثرات ضد ميکروبی و تاثير این مواد بر افزایش ترشح آنزیم های هضمی 
)ب��ا توجه به كامل نبودن ظرفي��ت فعاليت آنزیم های هضمی در جوجه های 

جوان( باشد )17(.
در كل دوره گروه آزمایش��ی پری بيوتيك سبب بهبود معنی دار ضریب 
تبدیل غذایی ش��د. Ferket )2002( بهبود ضریب تبدیل را هنگام استفاده 
از مکمل مانان اوليگوس��اكاریدها اینگونه تفس��ير كرد:  MOS  مشتق شده 
 از دیواره س��لول مخمر ساكارومایس��س با مس��دود كردن مکان های اتصال 
باكت��ری های پات��وژن در مخاط روده باریك، ميزان صدم��ه به دیواره روده و 
در نتيجه ميزان س��رعت جایگزینی س��لول ه��ای روده را كاهش می دهد و 
قابليت اس��تفاده از مواد مغذی را بهبود می بخش��د. در دوره آغازی و در كل 

دوره گروه آزمایشی آنتی بيوتيك سبب بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی 
ش��د. Waibel و همکاران )1991( بهبود ضریب تبدیل را هنگام استفاده از 
آنتی بيوتيك ها اینگونه تفسير كردند: آنتی بيوتيك ها با محدود كردن رشد 
ش��ماری از باكتری ها و توليد س��موم و محصوالت فرعی آنها )بيش��تر روی 
باكتری های گ��رم مثبت( در روده، رقابت در مواد مغذی را با ميزبان كاهش 
م��ی دهند و ميزان جذب و اس��تفاده از مواد غذایی را ب��ا نازك كردن دیواره 
روده افزایش می دهند. همانطور كه در بخش نتایج اش��اره ش��د، استفاده از 
تيمارهای آزمایشی تاثيری بر درصد تلفات در كل دوره نداشتند. مطابق نتایج 
ای��ن تحقيق در بررس��ی Fritts و Sims ،)2003( Waldrop و همکاران 
)2004( و Jang و هم��کاران )b2005( به ترتيب اس��تفاده از پری بيوتيك، 
آنتی بيوتيك و مخلوط گياهان داروئی در جيره تاثيری بر درصد تلفات طيور 
گوش��تی نداشت. همچنين در بررس��ي Murry و همکاران )2006( كاهش 
 )1992( Fuller .تلف��ات در اثر مصرف پروبيوتيك در جيره مش��اهده ش��د
كاه��ش تلفات حاصل از افزودن پروبيوتيك به جيره جوجه های گوش��تی را 
ناشی از تحریك سيستم ایمنی از طریق افزایش سطوح آنتی بادی و افزایش 

فعاليت ماكروفاژها عنوان كرد.  
كاه��ش پاس��خ ایمن��ی ثانوی��ه در گ��روه آزمایش��ی مخل��وط گياهان 
داروئ��ی )باتوج��ه به خواص ضد ميکروبی این مواد و س��طح باالی اس��تفاده 
 ش��ده در ای��ن تحقي��ق( ممکن اس��ت بخاط��ر تاثير ای��ن مواد ب��ر كاهش 
ميکروارگانيسم های دستگاه گوارش باشد )كاهش پاسخ ایمنی ثانویه در گروه 
آزمایشی آنتی بيوتيك نيز مشاهده شد(.  اولين بار لوئی پاستور در سال 1885 
نش��ان داد كه سيستم ایمنی ممکن است بوس��يله ميکروارگانيسم ها متاثر 
 شود. اجزای دیواره سلولی باكتری ها نقش مهمی در برهمکنش باكتری ها و 
ارگانيس��م های عال��ی تر دارد، این اجزا ش��امل پپتيدوگليکان ها و ليپو پلی 
س��اكاریدهای باكتری ها می باش��ند، ه��ر دو نوع ملکول فع��ال كننده قوی 
سيستم ایمنی هستند.  پپتيدوگليکان ها در هر دو باكتری های گرم مثبت و 
 منفی و ليپو پلی ساكاریدها فقط در باكتری های گرم منفی وجود دارند، این 

ملکول ها بطور مداوم در حين تکثير و مرگ سلولی رها می شوند )13(. 
باالترین پاسخ ایمنی ثانویه در گروه آزمایشی پری بيوتيك مشاهده شد.  
 MOS 2002(  اس��تفاده از مکمل( Devegowda و Ruju در آزمای��ش
س��بب بهبود پاسخ ایمنی در مرغان تخم گذار ش��د. افزایش توليد پادتن در 
هنگام اس��تفاده از مکمل مانان اوليگوس��اكارید را می ت��وان به علت توانایی 
سيستم ایمنی در واكنش به مواد آنتی ژنيك با منشاء ميکروبی انتظار داشت. 
مشخص ش��ده كه پروتئين موجود در دیواره س��لولی مخمر ساكارومایسس 

حاضر در MOS دارای خواص آنتی ژنيك قوی می باشد )25(. 
بيشترین ميزان كلسترول خون در هر دو بار خون گيری در پرندگانی كه 
آنتی بيوتيك مصرف كرده بودند مشاهده شد. با توجه به نقش باكتری هایی 
نظير الكتوباسيلوس ها و بيفيدوباكترها در كاهش كلسترول خون، و همچنين 
نقش آنتی بيوتيك ویرجينيامایس��ين در مهار باكتری های گرم مثبت )نظير 
الكتوباس��يلوس ها و بيفيدوباكترها( احتمال دارد افزایش كلسترول خون در 
گروه مصرف كننده آنتی بيوتيك بخاطر نقش ضد باكتریایی ویرجينامایسين 
علي��ه باكتری های گرم مثبت باش��د.  همچنين گزارش ش��ده كه در هنگام 
اس��تفاده آنتی بيوتيك در نتيجه كاهش بار ميکروب��ی روده، تحریك ایمنی 
كاهش پيدا می كند. این احتمال اس��ت كه در غياب تحریك ایمنی، نياز به 
انرژی برای ایجاد پاس��خ ایمنی كاهش یاب��د، در این حالت انرژی اضافه قابل 



14   )پژوهش وسازند گی(

دس��ترس )احتماال در فرم اس��تيل- كوآ( صرف افزایش س��نتز بافت چربی و 
كلسترول می شود، كه این امر منجر به افزایش چربی حفره بطنی و كلسترول 

سرم می گردد )14، 16(. 
در گروه مص��رف كننده مخلوط گياهان داروئی ميزان كلس��ترول خون 
در نوب��ت دوم خون گيری )41 روزگی( نس��بت به تمام گروه ها غير از گروه 
پروبيوتيك كاهش معنی داری را نش��ان می ده��د. در تحقيقات بعمل آمده 
مشخص شده كه انواع مختلف تركيبات EO نظير: گرانيول، سينئول، سيترال 
و برونئول باعث كاهش فعالي��ت HMG-COA ردوكتاز كبدی می گردند 
)18,30(. در آزمایش��ات صورت گرفته مشخص شده كه به ازای هر 5 درصد 
مهار فعاليت آنزیم HMG-COA ردوكتاز )آنزیم كليدی سنتز كلسترول(، 
ميزان توليد كلسترول 2 درصد كاهش می یابد )4(. در خون گيری نوبت دوم 
)41 روزگی(، ميزان كلسترول خون در گروه مصرف كننده پروبيوتيك كاهش 
معنی داری را نس��بت به سایر گروه ها )غير از گروه مخلوط گياهان داروئی( 
نشان می دهد. مطابق نتایج این تحقيق در آزمایش كالوتي و همکاران )2003( 
و كریمی ترشيزی )1384( كلسترول سرم در گروه مکمل شده با پروبيوتيك 
به طور معني داري كمتر از پرندگان ش��اهد بود. مکانيس��م كاهش كلسترول 
بدرستی شناخته نشده است. Gilliand و Nelson )1985( گزارش كردند 
كه تعدادی از ميکروارگانيس��م های حاضر در پروبيوتيك، كلس��ترول موجود 
در دس��تگاه گوارش را صرف متابوليسم خود می كنند، بنابراین مقدار جذب 
كلس��ترول را كاهش می دهند. Mohan و همکاران )1995( گزارش كردند 
كه كاهش كلسترول بوسيله مکمل پروبيوتيك می تواند ناشی از كاهش جذب 
 Lactobacillus acidophilus .و سنتز كلسترول در دستگاه گوارش باشد
كلسترول خون را بوسيله دكونژوگه كردن نمك های صفراوی در روده كاهش 
می دهد، بنابراین از فعاليت آن به عنوان یك پيش ماده در س��نتز كلسترول 

جلوگيری می كند. 

پاورقی ها
1- Mannan Oligosaccharides
2- Essential Oil

3- شركت پارس آزمون
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جدول 1- تجزيه مواد مغذی جيره

جدول 2- اثر تيمارهای آزمايشی بر افزايش وزن روزانه )گرم(، خوراك مصرفی روزانه )گرم(، ضريب تبديل جوجه های گوشتی و درصد تلفات

ab ميانگين ها در هر ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار می باشند. 

ماده مغذی
جيره آغازي

) تا 14 روزگي(
جيره رشد

)از 14 روزگي تا 35 روزگی(
جيره پاياني

)از 35 روزگي تا پايان دوره(

290029503000انرژي قابل متابوليسم )كيلوكالري در كيلوگرم(

2118/517/5پروتئين )درصد(

Met0/540/520/51 )درصد(

Met + Cys0/910/870/83 )درصد(

Lys1/211/101 )درصد(

0/470/440/43فسفر قابل دسترس )درصد(

10/90/9كلسيم )درصد(

0/160/160/16سدیم )درصد(

تيمار
ضريب تبديلخوراك مصرفی روزانه )گرم(افزايش وزن روزانه )گرم(

تلفات
كل دورهرشدآغازیكل دورهرشدآغازیكل دورهرشدآغازی

ab56/2148/53169/1108/81/49 a2/061/78 a8/33 30/8181/16شاهد

a58/3245/65171/7108/71/38 b2/001/69 b6/25 31/5085/15آنتی بيوتيك

b55/6446/91165/0105/91/38 b2/081/73 ab4/17 32/4478/84گياهان داروئی

a57/4646/51173/4109/91/46 ab2/031/74 ab2/08 30/2284/71پروبيوتيك

a57/8745/20173/0109/11/42 ab2/011/72 b8/33 30/1685/57پری بيوتيك

ab55/7546/53165/51106/01/45 ab2/031/74 ab8/33 30/4480/06پرو + پری

SEM0/280/780/420/381/120/610/010/010/008-

P value0/120/040/290/170/080/280/020/30/030/72

بررسي اثرات استفاده ...
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جدول 3 اثر تيمارهای آزمايشی بر وزن ارگانهای لنفی )گرم به ازای صد گرم وزن بدن(، پاسخ ايمنی و كلسترول خون

تيمار

عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفند 
)عکس لگاريتم بر مبنای دو(

mg/dl كلسترول سرموزن نسبی طحالوزن نسبی بورس

41 روزگی27 روزگی38 روزگی38 روزگینوبت دومنوبت اول

ab0/1400/112111/9 ab110/1 abc 3/027/08شاهد

b0/1470/107117/5 a120/3 a 3/106/45آنتی بيوتيك  

c0/1650/107108/7 b99/5 c 3/875/04گياهان داروئی

ab0/1600/102108/3 b99/4 c 3/657/10پروبيوتيك

a0/1450/117107/0 b105/6 bc 3/087/83پری بيوتيك

ab0/1650/110111/8 ab110/9 ab 3/507/20پرو + پری

SEM0/110/200/0040/0060/971/77

P value0/140/00010/810/950/00870/0002

abc ميانگين ها در هر ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار می باشند. 


