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چکيده

ای�ن آزمای�ش به منظور بررس�ی اث�رات افزودنی های غذایی ب�ر عملکرد جوجه های گوش�تی ،با اس�تفاده از  288قطعه جوجه
گوش�تی ن�ر یک روزه س�ویه تج�اری ”کاب  “500با وزن متوس�ط  45 ± 5گرم در قالب ط�رح کامال تصادفی ب�ا  6تیمار 4 ،تکرار
و  12قطعه جوجه گوش�تی در هر تکرار انجام ش�د .گروه های آزمایش�ی ش�امل ش�اهد (بدون افزودنی غذایی)  ,آنتی بیوتیک
( )Virginiamycin15 ppmمخلوط تجاری گیاه�ان داروئی ( ،)Digestarom450 ppmپروبیوتیک (،)100 Protexin ppm
پ�ری بیوتیک ()Immunowallدرص�د  0/1و پروبیوتی�ک ( + )Protxin100 ppmپری بیوتی�ک ( 0/1 Immunowallدرصد)
بودن�د .مواد افزودنی به جیره پایه افزوده ش�دند .تلفات بصورت روزانه ثبت گردی�د و وزن بدن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل
غذایی به صورت هفتگی اندازه گیری شد .به منظور تعیین اثر احتمالی تیمارها در پاسخ آنتی بادی نسبت به تزریق پادگن گلبول
قرمز گوسفند در  21و  35روزگی تزریق پادتن و در دو نوبت ( 27و  41روزگی) خونگیری صورت گرفت و همچنین کلسترول سرم
در دو نوبت ( 27و  41روزگی) اندازه گیری ش�د .وزن بدن در دوره آغازی و رش�د ،خوراک مصرفی در هر سه دوره ،ضریب تبدیل
غذایی در دوره رش�د ،درصد تلفات ،وزن نس�بی بورس و طحال و پاسخ ایمنی اولیه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.
ضری�ب تبدی�ل غذایی در دوره آغازی در گروه های آزمایش�ی آنتی بیوتیک و گیاهان داروئی ،و در کل دوره در گروه آزمایش�ی
پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بهبود معنی داری را در مقایس�ه با س�ایر گروه های آزمایشی نشان داد .استفاده از پری بیوتیک در
جیره سبب بهبود معندی دار پاسخ ایمنی ثانویه در قیاس با گروه مصرف کننده آنتی بیوتیک شد .افزودن آنتی بیوتیک به جیره
سبب افزایش معنی دار کلسترول سرم خون  27و  41روزگی شد .نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزودن پری بیوتیک به
جیره جوجه های گوشتی همانند آنتی بیوتیک تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در  42روزگی دارد و پری بیوتیک ها می
توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک های محرک رشد باشند.
كلمات كليدي :مخلوط گیاهان داروئی ،پری بیوتیک ،پروبیوتیک ،عملکرد ،پاسخ ایمنی ،جوجه گوشتی
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The effect of ٍessential 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 immune 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.

پری بیوتیک ها کربوهیدرات های غیر قابل هضم هس��تند که رش��د را
.تحریک می کنند و روی باکتری های مفید فلور میکروبی اثر مطلوب دارند
،پ��ری بیوتیک ها ش��امل انواع مختلف��ی از قبیل فروکتو اولیگوس��اکاریدها
ماناناولیگوساکاریدها.گلوکواولیگوساکاریدهاوماناناولیگوساکاریدهامیباشند
 از بخش دیواره بیرونی مخمر ساکارومایسس سرویزیه جدا شده اند1)MOS(
و با اتصال به یواره سلول باکتری (باکتری های نامطلوب) از آسیب باکتری ها
به سلول های اپیتلیوم روده جلوگیری می کنند و یا با تحریک کردن تولید
.)27( پادتن توان ایمنی را افزایش می دهند
2
، )EO( روغن های فرار اس��تخراج ش��ده از گیاهان داروئ��ی و ادویه ها
مخلوطی از ترکیبات آروماتیک و مواد فرار مختلف هستند که بسیاری از آنها
 اج��زای اصلی و فعال موجود در این.دارای خواص ضد میکروبی می باش��ند
ترکیبات فنول ها و ترپن ها هس��تند که مکانیسم عمل این ترکیبات صدمه
وارد کردن به دیواره لیپوپروتئینی سلول باكتري ها است که منجر به نشت و
 در تحقیقات صورت گرفته مشخص.کاهش ترکیبات سیتوپالسمی می گردد
 حاصل از آنها دارای خصوصیات پایین آوردندهEO شده که گیاهان داروئی و
کلس��ترول هستند و عملکرد طیور گوشتی را با تحریک ترشحات آنزیم های
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مقدمه

اس��تفاده از افزودن��ی ه��ای غذایی در تغذی��ه طیور به عن��وان یک راه
.ح��ل در بکار گیری هر چه بهتر خوراک توس��ط طیور محس��وب می ش��ود
آنتی بیوتیک ها از جمله افزودنی های غذایی هستند که به منظور جلوگیری
.از رش��د پاتوژن ه��ای روده ای و بهبود عملکرد در تغذیه طیور بکار رفته اند
در صورتی که آنتی بیوتیک ها برای مدت زیادی در جیره غذایی جوجه های
 پاتوژن های موجود در دستگاه گوارش نسبت به آنها،گوش��تی استفاده شوند
 امکان باقیماندن این، عیب دیگر استفاده از آنتی بیوتیک ها.مقاوم می شوند
مواد در محصوالت دامی مانند گوش��ت و تخم مرغ است که با مصرف آنها به
انسان منتقل می شوند و این امر باعث می شود که پاتوژن های بدن انسان به
 به طوری که در مواقع بروز بیماری یا عفونت،آنت��ی بیوتیک ها مقاوم گردند
 از اینرو امروزه استفاده.)6(  مصرف آنتی بیوتیک ها موثر واقع نگردد،در افراد
از آنتی بیوتیک ها در بس��یاری از کش��ورها محدود شده است و تالش بسیار
 از.به منظور یافتن جایگزین مناس��ب برای آنتی بیوتیک ها صورت می گیرد
 گیاهان داروئی و پروبیوتیک ها به عنوان افزودنی هایی که،پ��ری بیوتیک ها
.جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها باشند می توان نام برد
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روده بهبود می بخشند (.)5
واژه پروبیوتی��ک از دو کلم��ه یونان��ی "پ��رو" و "بیوتی��ک" ب��ه معن��ی
""ب��رای حی��ات" منش��اء گرفت��ه اس��ت ( .)1پروبیوتی��ک ه��ا ب��ه عن��وان
میکروارگانیسم هايی تعریف می شوند که به منظور پایداری جمعیت میکروبی
مفید و مقابله با میکروب های بیماری زاي دستگاه گوارش در تغذیه طیور بکار
م��ی روند .پروبیوتیک ها از دو راه اثرات مفید خود را بر حیوان میزبان اعمال
می کنند -1 :اثر مستقیم بر تعداد جمعیت باکتری ها :از طريق (الف -تولید
ترکیبات ضد باکتریایی نظیر اسیدهای آلی و اسیدهای چرب فرار ب -خنثی
س��ازی سموم حاصل از میکروب های بیماری زا ج -رقابت برای مواد مغذی
د -رقاب��ت برای جایگاه های اتصال) و  -2تحریک سیس��تم ایمنی از طريق
(الف -افزایش س��طوح پادتن .ب -افزایش فعالیت ماکروفاژها) ( .)9همچنین
گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک ها در حیوان میزبان باعث کاهش
کلسترول سرم ،کاهش تلفات ،بهبود هضم آنزیمی و افزایش تولید اسیدهای
چرب فرار می گردند (.)10
ب��ا توجه به خصوصیات دکر ش��ده به نظر می رس��د افزودنی های فوق
می توانند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها باشند .هدف از انجام این
تحقیق بررس��ی چگونگی پاس��خ جوجه های گوشتی نسبت به افزودنی های
مختلف ،در مقایسه با آنتی بیوتیک محرک رشد می باشد.

مواد و روش ها

ای��ن آزمای��ش به مدت ش��ش هفته ب��ا اس��تفاده از  288قطعه جوجه
گوش��تی ی��ک روزه ن��ژاد کاب  500ب��ا وزن متوس��ط  45گرم ،در ش��رایط
پرورش��ی اس��تاندارد از نظر دما ،نور ،رطوبت ،در قالب ط��رح کام ً
ال تصادفی
ب��ا  6تیمار 4 ،تکرار و  12قطعه جوجه گوش��تی در هر تک��رار انجام گردید.
گروه های آزمایشی شامل  -1شاهد (بدون افزودنی غذایی)  -2آنتی بیوتیک
( -3 ،)Virginiamycin ppm 15مخل��وط تج��اری گیاه��ان داروئ��ی
( -4 ،)Digestarom ppm 450پروبیوتی��ک (Protxin ppm
 -5 ،)100پ��ری بیوتی��ک ( 0/1 Immunowallدرص��د)-6 ،پروبیوتی��ک
( + )Protxin ppm 100پ��ری بیویت��ک ( 0/1 Immunowallدرصد)
بودن��د .مواد افزودنی به جیره پایه که تجزیه مواد مغذی آن در جدول  1ارائه
ش��ده افزوده ش��دند .تلفات بصورت روزانه ثبت گردی��د و وزن بدن ،خوراک
مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی اندازه گیری شد .به منظور
تعیین اثر احتمالی تیمار در پاسخ پادتن نسبت به تزریق پادگن گلبول قرمز
گوس��فند ( )SRBCدر روزهاي  21و  35به سه قطعه پرنده از هر پن مقدار
 0/1ميلي ليتر از سوسپانسيون گلبول قرمز گوسفند  0/5درصد شسته شده
در بافر فس��فات اس��تريل ،از طريق وريد بال تزريق گرديد .سپس  6روز پس
از ه��ر ب��ار تزريق گلبول قرمز (روزهاي  27و  ،)41از همان پرنده ها از طريق
وريد بال حدود يك ميلي ليتر خون گرفته شد .نمونه هاي خون يك شب در
دماي اتاق نگهداري ش��دند تا سرم از لخته خون جدا شود .سرم بدست آمده
با س��رعت  4000دور در دقيقه و به مدت  15دقيقه س��انتريفوژ گرديد .سرم
بالفاصله در دماي  4درج ة سانتي گراد قرار داده شد .براي تعيين عيار پادتن
توليد ش��ده عليه گلبول قرمز گوس��فند از روش هماگلوتيناسيون ميكروتيتر
استفاده شد ( .)29همچنین در روزهاي  27و  41پرورش از هر واحد آزمايشي
 3قطعه پرنده انتخاب شده و از آنها جهت اندازه گيري کلسترل سرم از طريق
وري��د بال ،خونگيري به عمل آمد .كلس��ترول موجود در نمونه هاي س��رم با
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استفاده از روش آنزيمي  CHOD-PAPو با كيت تجاري 3تعيين شد (.)22
متوس��ط غلظت كلسترول سرم هر س��ه پرنده يك واحد براي تجزيه آماري
استفاده شد.
داده ها با استفاده از نرم افزار  Excelپردازش و توسط رويه ANOVA
نرم افزار  SASآناليز آماري ش��دند ( .)24مقايس��ه ميانگين ها با استفاده از
آزمون چند دامنه اي دانکن انجام گرفت .همچنین مقایسه تعداد تلفات بین
گروه های آزمایشی با استفاده از آزمون کای اسکوئر بررسی شد.

نتایج

اثر گروه های آزمایش��ی بر افزایش وزن روزانه ,خوراک مصرفی و ضریب
تبدیل در دوره آغازی ،رشد و کل دوره در جدول  2ارائه شده است .تیمارهای
آزمایش��ی در دوره آغازی و کل دوره تاثیر 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>0/05گروه های
آزمایش��ی آنت��ی بیوتیک ،پری بیوتیک و پروبیوتی��ک افزایش معنی داری را
نسبت به گروه آزمایشی مخلوط گیاهان داروئی نشان می دهند.
در هیچ یک از دوره ها خوراک مصرفی تحت تاثیر گروه های آزمایش��ی
ق��رار نگرفت .در دوره آغازی بین ضریب تبدیل غذایی گروه های آزمایش��ی
تف��اوت معن��ی داری وجود داش��ت ( .)P>0/05گروه های آزمایش��ی آنتی
بیوتیک و مخلوط گیاهان داروئی نس��بت به گروه ش��اهد بهبود معنی داری
را نش��ان می دهند .در دوره رش��د تف��اوت معنی داری بی��ن ضریب تبدیل
گروه های آزمایشی وجود نداشت ،در این دوره باالترین ضریب تبدیل غذایی
مربوط به گروه آزمایش��ی مخلوط گیاهان داروئ��ی و کمترین ضریب تبدیل
غذایی مربوط به گروه آنتی بیوتیک بود .در کل دوره بین ضریب تبدیل غذایی
گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)P>0/05گروه آزمایشی
آنتی بیوتیک و پری بیوتیک بهبود معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان
می دهند.
در جدول  2ميزان تلفات گروه هاي آزمايش��ي ارائه شده است .ميانگين
تلفات در گروه هاي آزمايش��ي اختالف معني داري را نشان نداد ،اما کمترین
میزان تلفات در کل دوره مربوط به گروه آزمایشی پروبیوتیک بود.
در جدول  3نتايج ارزيابي سيس��تم ايمني مشاهده مي شود .وزن نسبي
بورس فابرسيوس و طحال به عنوان دو عضو لمفوئيد مرتبط با سيستم ايمني
تحت تاثير تيمارهای آزمایشی قرار نگرفت .مقادير ذكر شده براي پادتن علیه
گلبول قرمز گوس��فند در نوبت اول بيان كنند ه پاس��خ ايمني اوليه و مقادير
نوبت دوم خونگيري مربوط به پاسخ ايمني ثانويه مي باشند .عيار پادتن عليه
گلبول قرمز گوسفند در نوبت اول تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفت،
اما گروه مخلوط گیاهان داروئی دارای باالترین و گروه شاهد دارای پایین ترین
پاسخ ایمنی اولیه بودند .تاثیر تیمارهای آزمایشی بر پاسخ ایمنی ثانویه معنی
داری می باشد ( .)P>0/01تمام گروه های آزمایشی نسبت به گروه مخلوط
گیاهان داروئی پاسخ ایمنی باالتری دارند و پاسخ ایمنی گروه آزمایشی پری
بیوتیک نسبت به گروه آنتی بیویتیک افزایش معنی داری را نشان می دهد.
اثر تیمارهای آزمایش��ی بر کلسترول س��رم در جدول  3ارائه شده است.
در نوبت اول خون گیری ( 27روزگی) کلس��ترول سرم جوجه های گوشتی
در گروه های آزمایش��ی تفاوت معنی داری را نش��ان م��ی دهد (.)P>0/01
باالترین میزان کلس��ترول سرم در گروه آزمایش��ی آنتی بیوتیک و کمترین
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میزان کلس��ترول سرم در گروه آزمایشی پری بیوتیک مشاهده شد .در نوبت
دوم خون گیری ( 41روزگی) نیز کلس��ترول س��رم تمام گروه های آزمایشی
نس��بت ب��ه گ��روه آنتی بیوتیک تف��اوت معنی داری را نش��ان م��ی دهند و
گروه های مخلوط گیاهان داروئی و پروبیوتیک نسبت به سایر گروه ها کاهش
معنی داری را نشان می دهند (.)P>0/01

بحث

همانط��وری که در قس��مت نتایج اش��اره گردید ،در دوره رش��د ،افزاش
وزن روزانه در گروه های آزمایش��ی آنتی بیوتیک ،پری بیوتیک و پروبیوتیک
افزایش معنی داری را نس��بت به گروه آزمایشی مخلوط گیاهان داروئی نشان
می دهند Hall .و همکاران ( )2004نش��ان دادند که استفاده از روغن های
فرار حاصل از آویشن بطور معنی داری سبب کاهش وزن جوجه های گوشتی
می گردد .همچنین مش��خص ش��د که کارواکرول بر خالف تیمول ،وقتی با
غلظ��ت  200 ppmبه م��دت  4هفته به جیره جوجه های گوش��تی افزوده
می شود ،خوراک مصرفی و وزن را کاهش می دهد.
در هیچ یک از دوره ها خوراک مصرفی تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار
نگرفت .مطابق نتایج این تحقیق در بررسی مانت زوريس و همکاران (،)2006
 Alcicekو هم��کاران ( )2003و  Zhangو همکاران ( )ab2005به ترتیب
استفاده از پروبیوتیک ،مخلوط گیاهان داروئی ،پری بیوتیک و آنتی بیوتیک در
جیره تاثیری بر خوراک مصرفی روزانه جوجه های گوشتی نداشت.
با توجه به اینکه بیشتر مواد افزودنی که به عنوان محرک رشد و جایگزی
آنت��ی بیوتیک معرفی و مورد آزمایش قرار گرفته اند تاثیر خود را بر عملکرد
جوجه های گوش��تی به واسطه فعالیت ضد میکروبی و تاثیر بر فلور میکروبی
دس��تگاه گوارش اعمال می کنند ،از این رو ش��رایط پرورش و میزان آلودگی
و درگی��ری پرندگان با باکتری های بیماریزا در محیط آزمایش ،می تواند در
نتیجه آزمایشات با این مواد افزودنی موثر باشد .به علت اینکه هر یک از این
مواد افزودنی دارای ترکیبات و س��طح موثر گوناگون می باش��ند ،میزان دوز
مصرفی و ترکیبات مورد اس��تفاده در آزمایش نیز می تواند در نتایج مختلف
بدست آمده در استفاده از این مواد محرک رشد ،موثر باشد.
مطابق با نتایج ارائه ش��ده در جدول  ،2اس��تفاده مخلوط گیاهان داروئی
در دوره آغازی س��بب بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی در قیاس با گروه
شاهد شد .مطابق نتایج این تحقیق در آزمایش  Jangو همکاران ()b2005
و  Alcicekو همکاران ( )2003اس��تفاده از مخلوط گیاهان 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 گیاهان داروئی به
خاطر اثرات ضد میکروبی و تاثیر این مواد بر افزایش ترشح آنزیم های هضمی
(ب��ا توجه به کامل نبودن ظرفی��ت فعالیت آنزیم های هضمی در جوجه های
جوان) باشد (.)17
در کل دوره گروه آزمایش��ی پری بیوتیک سبب بهبود معنی دار ضریب
تبدیل غذایی ش��د )2002( Ferket .بهبود ضریب تبدیل را هنگام استفاده
از مکمل مانان اولیگوس��اکاریدها اینگونه تفس��یر کرد MOS :مشتق شده
از دیواره س��لول مخمر ساکارومایس��س با مس��دود کردن مکان های اتصال
باکت��ری های پات��وژن در مخاط روده باریک ،میزان صدم��ه به دیواره روده و
در نتیجه میزان س��رعت جایگزینی س��لول ه��ای روده را کاهش می دهد و
قابلیت اس��تفاده از مواد مغذی را بهبود می بخش��د .در دوره آغازی و در کل
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دوره گروه آزمایشی آنتی بیوتیک سبب بهبود معنی دار ضریب تبدیل غذایی
ش��د Waibel .و همکاران ( )1991بهبود ضریب تبدیل را هنگام استفاده از
آنتی بیوتیک ها اینگونه تفسیر کردند :آنتی بیوتیک ها با محدود کردن رشد
ش��ماری از باکتری ها و تولید س��موم و محصوالت فرعی آنها (بیش��تر روی
باکتری های گ��رم مثبت) در روده ،رقابت در مواد مغذی را با میزبان کاهش
م��ی دهند و میزان جذب و اس��تفاده از مواد غذایی را ب��ا نازک کردن دیواره
روده افزایش می دهند .همانطور که در بخش نتایج اش��اره ش��د ،استفاده از
تیمارهای آزمایشی تاثیری بر درصد تلفات در کل دوره نداشتند .مطابق نتایج
ای��ن تحقیق در بررس��ی  Frittsو  Sims ،)2003( Waldropو همکاران
( )2004و  Jangو هم��کاران ( )b2005به ترتیب اس��تفاده از پری بیوتیک،
آنتی بیوتیک و مخلوط گیاهان داروئی در جیره تاثیری بر درصد تلفات طیور
گوش��تی نداشت .همچنین در بررس��ي  Murryو همکاران ( )2006کاهش
تلف��ات در اثر مصرف پروبيوتيک در جیره مش��اهده ش��د)1992( Fuller .
کاه��ش تلفات حاصل از افزودن پروبیوتیک به جیره جوجه های گوش��تی را
ناشی از تحریک سیستم ایمنی از طریق افزایش سطوح آنتی بادی و افزایش
فعالیت ماکروفاژها عنوان کرد.
کاه��ش پاس��خ ایمن��ی ثانوی��ه در گ��روه آزمایش��ی مخل��وط گیاهان
داروئ��ی (باتوج��ه به خواص ضد میکروبی این مواد و س��طح باالی اس��تفاده
ش��ده در ای��ن تحقی��ق) ممکن اس��ت بخاط��ر تاثیر ای��ن مواد ب��ر کاهش
میکروارگانیسم های دستگاه گوارش باشد (کاهش پاسخ ایمنی ثانویه در گروه
آزمایشی آنتی بیوتیک نیز مشاهده شد) .اولین بار لوئی پاستور در سال 1885
نش��ان داد که سیستم ایمنی ممکن است بوس��یله میکروارگانیسم ها متاثر
شود .اجزای دیواره سلولی باکتری ها نقش مهمی در برهمکنش باکتری ها و
ارگانیس��م های عال��ی تر دارد ،این اجزا ش��امل پپتیدوگلیکان ها و لیپو پلی
س��اکاریدهای باکتری ها می باش��ند ،ه��ر دو نوع ملکول فع��ال کننده قوی
سیستم ایمنی هستند .پپتیدوگلیکان ها در هر دو باکتری های گرم مثبت و
منفی و لیپو پلی ساکاریدها فقط در باکتری های گرم منفی وجود دارند ،این
ملکول ها بطور مداوم در حین تکثیر و مرگ سلولی رها می شوند (.)13
باالترین پاسخ ایمنی ثانویه در گروه آزمایشی پری بیوتیک مشاهده شد.
در آزمای��ش  Rujuو  )2002( Devegowdaاس��تفاده از مکمل MOS
س��بب بهبود پاسخ ایمنی در مرغان تخم گذار ش��د .افزایش تولید پادتن در
هنگام اس��تفاده از مکمل مانان اولیگوس��اکارید را می ت��وان به علت توانایی
سیستم ایمنی در واکنش به مواد آنتی ژنیک با منشاء میکروبی انتظار داشت.
مشخص ش��ده که پروتئین موجود در دیواره س��لولی مخمر ساکارومایسس
حاضر در  MOSدارای خواص آنتی ژنیک قوی می باشد (.)25
بیشترین میزان کلسترول خون در هر دو بار خون گیری در پرندگانی که
آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند مشاهده شد .با توجه به نقش باکتری هایی
نظیر الکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکترها در کاهش کلسترول خون ،و همچنین
نقش آنتی بیوتیک ویرجینیامایس��ین در مهار باکتری های گرم مثبت (نظیر
الکتوباس��یلوس ها و بیفیدوباکترها) احتمال دارد افزایش کلسترول خون در
گروه مصرف کننده آنتی بیوتیک بخاطر نقش ضد باکتریایی ویرجینامایسین
علی��ه باکتری های گرم مثبت باش��د .همچنین گزارش ش��ده که در هنگام
اس��تفاده آنتی بیوتیک در نتیجه کاهش بار میکروب��ی روده ،تحریک ایمنی
کاهش پیدا می کند .این احتمال اس��ت که در غیاب تحریک ایمنی ،نیاز به
انرژی برای ایجاد پاس��خ ایمنی کاهش یاب��د ،در این حالت انرژی اضافه قابل
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بررسي اثرات استفاده ...
جدول  -1تجزیه مواد مغذی جیره

جيره آغازي

ماده مغذی

جيره پاياني

جيره رشد

( تا  14روزگي)

(از  14روزگي تا  35روزگی)

(از  35روزگي تا پايان دوره)

انرژي قابل متابوليسم (كيلوكالري در كيلوگرم)

2900

2950

3000

پروتئين (درصد)

21

18/5

17/5

( Metدرصد)

0/54

0/52

0/51

( Met + Cysدرصد)

0/91

0/87

0/83

( Lysدرصد)

1/21

1/10

1

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/47

0/44

0/43

کلسیم (درصد)

1

0/9

0/9

سدیم (درصد)

0/16

0/16

0/16

جدول  -2اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن روزانه (گرم) ،خوراک مصرفی روزانه (گرم) ،ضریب تبدیل جوجه های گوشتی و درصد تلفات

تیمار

افزایش وزن روزانه (گرم)

ضریب تبدیل

خوراک مصرفی روزانه (گرم)

تلفات

آغازی

رشد

کل دوره

آغازی

رشد

کل دوره

آغازی

رشد

کل دوره

شاهد

30/81

81/16 ab

56/21

48/53

169/1

108/8

1/49 a

2/06

1/78 a

8/33

آنتی بیوتیک

31/50

85/15 a

58/32

45/65

171/7

108/7

1/38 b

2/00

1/69 b

6/25

گیاهان داروئی

32/44

78/84 b

55/64

46/91

165/0

105/9

1/38 b

2/08

1/73 ab

4/17

پروبیوتیک

30/22

84/71 a

57/46

46/51

173/4

109/9

1/46 ab

2/03

1/74 ab

2/08

پری بیوتیک

30/16

85/57 a

57/87

45/20

173/0

109/1

1/42 ab

2/01

1/72 b

8/33

پرو  +پری

30/44

80/06 ab

55/75

46/53

165/51

106/0

1/45 ab

2/03

1/74 ab

8/33

SEM

0/28

0/78

0/42

0/38

1/12

0/61

0/01

0/01

0/008

-

P value

0/12

0/04

0/29

0/17

0/08

0/28

0/02

0/3

0/03

0/72

 abمیانگین ها در هر ستون با حروف متفاوت دارای اختالف معنی دار می باشند.
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شماره  ،87نشریه دامپزشكي ،تابستان 1389

جدول  3اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن ارگانهای لنفی (گرم به ازای صد گرم وزن بدن) ،پاسخ ایمنی و کلسترول خون

عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند
تیمار

(عکس لگاریتم بر مبنای دو)

وزن نسبی بورس

وزن نسبی طحال

 mg/dlکلسترول سرم

نوبت اول

نوبت دوم

 38روزگی

 38روزگی

 27روزگی

 41روزگی

شاهد

3/02

7/08 ab

0/140

0/112

111/9 ab

110/1 abc

آنتی بیوتیک

3/10

6/45 b

0/147

0/107

117/5 a

120/3 a

گیاهان داروئی

3/87

5/04 c

0/165

0/107

108/7 b

99/5 c

پروبیوتیک

3/65

7/10 ab

0/160

0/102

108/3 b

99/4 c

پری بیوتیک

3/08

7/83 a

0/145

0/117

107/0 b

105/6 bc

پرو  +پری

3/50

7/20 ab

0/165

0/110

111/8 ab

110/9 ab

SEM

0/11

0/20

0/004

0/006

0/97

1/77

P value

0/14

0/0001

0/81

0/95

0/0087

0/0002

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