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چکيده

ب�ه منظور مقایس�ه تاثیر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر وزن بدن ،اندام های سیس�تم ایمنی و باف�ت روده در هفته اول پرورش،
آزمایشی با 378قطعه جوجه خروس یک روزه آرین در قالب 3تیمار با  6تکرار و  21جوجه در هرتکرار به انجام رسید .تیمارهاي
آزمایش�ی ش�امل دو جیره داراي پروبیوتیک برپایه باکتري باس�یلوس یا باکتري هاي اس�ید الکتیکی بود که با یک جیره شاهد
بدون پروبیوتیک مقایس�ه ش�د .در س�ن  3و  7روزگی پس از ثبت وزن تمام جوجه ها ،اقدام به کشتن يك پرنده از هر پن شد و
وزن ان�دام های ایمنی ،طول و وزن نس�بی بخش های مختلف روده کوچک و خصوصی�ات مورفولوژیک ژژونوم مورد مطالعه قرار
گرف�ت .طی 3روز اول پرورش نس�بت طول ژژونوم به وزن زن�ده درگروه مصرف کننده پروبیوتیک برپایه باس�یلوس و همچنین
طول ایلئوم در هر دو گروه مصرف کننده پروبیوتیک نس�بت به گروه ش�اهد بیشتر بود ( .)p>0/05میانگین وزن زنده جوجه های
مص�رف کنن�ده پروبیوتی�ک برپایه باس�یلوس در 3روزگی نس�بت به گروه ش�اهد کمتر ب�ود ( .)p>0/05صف�ات مورفولوژیک
میکروس�کوپیک ژژونوم در س�ن  3و  7روزگی تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک قرار نگرفت ( .)p < 0/05در سن  7روزگی میانگین
وزن طحال در گروه مصرف کننده پروبیوتیک برپایه باسیلوس نسبت به گروه شاهد افزایش داشت ( .)p>0/05نتایج این پژوهش
نش�ان می دهد اثرات زودهنگام مصرف پروبیوتیک روی برخی از بخش های مختلف روده و رش�د برخی از اندام های سیس�تم
ایمنی طی هفته اول پرورش قابل مش�اهده و اندازه گیری اس�ت و نیز وس�عت این تاثیرات اولیه بر اس�اس نوع باکتری های ارائه
شده توسط پروبیوتیک متفاوت است.
كلمات كليدي :پروبیوتیک ،جوجه های گوشتی ،طحال و مورفولوژی روده
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In order to compare the effect of two different types of probiotics on broiler’s body weights, organs of the immune system
and small intestinal tissue during the first week of age, an experiment was carried out by 378 one-day old male broilers, which randomly assigned to three treatments and 6 replications with 21 male broilers in each replicate. Treatments
included a control diet (without probiotic) and two experimental diets (a diet with Bacillus-based probiotic or acid lactic
bacteria). At 3 and 7 days of age, after weighing all the broilers, one bird from each pen was slaughtered and weight
of the immune organs, length and relative weight of different parts of small intestine were measured and morphological properties of jejunum were studied. During the first three days of age, length of jejunum to body weight ratio was
higher in the bacillus-based probiotic group and relative length of ileum was higher in both groups fed different types of
probiotic supplemented diets compared to the control group (P<0.05). At 3 days of age, the average weight of broilers,
which consumed bacillus-based probiotic was lower compared to the control group (P< 0.05).However, microscopic
morphological characteristics of jejunum at 3 and 7 days of age were not influenced by probiotic (P>0.05). At the age of
7 days, the mean spleen weight of bacillus-based probitic group was higher than the control group (P<0.05). Although
positive effect of probiotics on growth performance of broilers after approximately three weeks of usage was reported
by several researchers. However, based on the result of this study, fast effect of probiotics consumption on some parts of
small intestine and growth of some immune system organs within the first week of age was observed and recorded. The
initial effect of probiotics is different based on the type of bacteria in the probiotics..
Keyword: Probiotic, Broiler, Spleen, Intestinal Morphology

Zhou  و2010  و همکارانMountzouris( پروبیوتی��ک بهبود عملکرد رشد

مقدمه

 وهمکارانAwad( ) و خصوصی��ات مورفولوژی��ک روده2008و همک��اران
.) را در پرنده گزارش نموده اندb2007  و همکارانChichlowski  و2009
اما گزارشاتی هم وجود دارند که بیانگر این مس��ئله هس��تند که استفاده از
،پروبیوتیک اگرچه سبب کاهش میکروارگانیسم های پاتوژن روده می گردد
 و همکارانKnap(ولی الزاما تاثیری روی فاکتورهای عملکردی پرنده ندارد
) نیزگ��زارش2004(  و همک��ارانHugan .)2009 Reid  وWillis  و2011
نمودند که همیشه مص��رف پروبیوتیک سبب بهبود عملکرد جوجه ها نمی
 در برخی از مطالعات بافت شناسی با استفاده از میکروسکوپ نوری نیز.شود
محققین تغییری در مورفولوژی روده تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک مشاهده
.)2009  و همکارانChen  و2009  و همکارانRahimi( ننمودند
در بس��یاری از آزمایش ها برای ب��روز تاثیر پروبیوتیک ها سپری شدن
 و همکارانGhasemi( ی��ک دوره زمانی سه هفت��ه ای گزارش شده اس��ت
 جوجهها، ای��ن در حال��ی است که در روزهای ابتدای��ی پس از هچ،)2010

پروبیوتیک ها مکمل های خوراکی حاوی میکروب های زنده می باشند
ک��ه اثرات خوب��ی روی تعادل میکروب ه��ای روده میزبان خواهند گذاشت
 جنس متفاوت از باکتری400  تا کنون بیش از.)2009  و همکارانAwad(
 ام��ا به طور معمول.ب��ه عنوان باکتری ه��ای پروبیوتیکی شناخته شده اند
تنها چند گونه متفاوت از میکروارگانیس��م ه��ا شامل باکتری و یا مخمر به
sChichlow ( (صورت تجاری در فرآورده های پروبیوتیکی استفاده میشوند
 باکت��ری.)2004  و همک��ارانTimmerman  وa2007  و همک��ارانki
، بیفیدوباکتریوم، باسیل��وس، استرپتوکوکوس،هایی مانن��د الکتوباسیلوس
 اشرشیاکلی و مخمرهای کاندیدا و ساکرومیسس از مهم ترین،انتروکوکوس
میکروارگانیس��م هایی هستند که به عنوان پروبیوتیک در تغذیه طیور مورد
.)2003 Burkholder  وPatterson( استفاده قرار می گیرند
در م��ورد اثر مص��رف پروبیوتیک ه��ا روی صفات مختل��ف بیولوژیک
 برخی محققین با استفاده از.پرندگ��ان گزارشات متفاوتی در دسترس است
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شرای��ط جدیدی از زندگی را تجربه خواهند نم��ود .چون ،طی این دوره از
زندگ��ی ،سرعت رشد جوجه ها بیش از روزهای گذشته دوره جنینی است،
جی��ره های غذایی جایگزی��ن منابع مواد مغذی حاص��ل از زرده تخم مرغ
می شود و همچنین تغییرات مهمی در سیس��تم دستگاه گوارش ،ایمنی و
کنترل حرارتی بدن صورت می پذیرد .از این رو هفته اول پس از هچ زمانی
حساس در پرورش طیور محسوب می گردد ( Yassinو همکاران  .)2009با
این وجود مطالعات اندکی در خصوص بررسی تاثیرات پروبیوتیک روی رشد
و توسعه دستگاه گوارش طی سنین ابتدایی رشد در دست می باشد.
ب��ا وجود ان��واع مختلفی از پروبیوتیک ها از نظ��ر تنوع بار میکروبی که
هری��ک دارای ویژگ��ی های بیولوژی��ک و رفتار ه��ای اکولوژیک مختص به
خ��ود در شرایط دستگاه گوارش طیور می باشند ولی تا کنون به مقایس��ه
عملک��رد آن ه��ا در جوجه های گوشتی کمتر توجه ش��ده است .به عنوان
مثال باسیلوس سوبتیلیس 1دارای اسپور بوده که در برابر شرایط نا مس��اعد
محیط��ی مانند تغییر دم��ا و اسیدیته مقاوم می باشد ل��ذا قدرت سازگاری
آن ه��ا ب��ه شرای��ط محی��ط داخل��ی دستگ��اه گ��وارش را در مقایس��ه با
الکتوباسی��ل ه��ا افزایش می ده��د و اجازه می دهد ت��ا باکتری های مفید
بیشتری به بخش های مختل��ف روده برسد ( Chenو همکاران  .)2009لذا
ه��دف از این پژوهش ،مطالعه اث��ر دو نوع پروبیوتیک متفاوت از نظر سویه
باکتریایی بر رشد بدن ،اندام های سیستم ایمنی و خصوصیات مورفولوژیک
جوجه های گوشتی طی سنین ابتدایی رشد می باشد.
مواد و روش كار

ای��ن آزمای��ش در مرکز اصالح نژاد آرین بابلکن��ار با  378قطعه جوجه
خ��روس یک روزه گوشت��ی آرین در قالب  3تیمار انج��ام گردید .هر تیمار
دارای  6تکرار و  21قطعه جوجه با میانگین وزن  44/5گرم در هر تکرار بود
ک��ه به طور تصادفی درون پن ها قرار گرفتند .جیره غذایی بر اساس توصيه
انجم��ن تحقیقات مل��ی( )1994 National Research Councilو راهنمای
پ��رورش آرین بر پایه ذرت و سوی��ا تنظيم شد .دسترسی به آب و غذا برای
تمام��ی جوجه ها آزاد بود .اج��زاء و ترکیب شیمیایی جیره هاي آزمايشي و
شاه��د يكس��ان و فقط از نظر وجود و نوع پروبيوتي��ك متفاوت بودند .گروه
شاهد جيره تجاری بدون پروبیوتیک دریافت نمود .دو جیره آزمایشی دیگر
ب��ه ترتیب حاوی پروبیوتیک ب��ر پایه باسیلوس سوبتیلیس (کلس��پورین)2
ی��ا باکت��ری های اسی��د الکتیکی (پ��ری م��االک )3شام��ل الکتوباسیل،4
استرپتوکوک��وس 5و بیفیدوباکتریوم 6بود .قب��ل از آزمایش بار میکروبی هر
دو پروبیوتی��ک ان��دازه گی��ری ش��د ( Leuscherو  2003 Bewو  Willisو
 .)2009 Reidب��رای شمارش باکتری ه��ای الکتوباسیل ،بیفیدوباکتریوم و
7
استرپتوکوکوس موجود در پری ماالک به ترتیب از محیط کشت ام آر اس
 ،رین فورس کولس��تریدیال  8و ک��ا اف استرپتوکوکوس  9استفاده شد .پلت
ه��ای حاوی نمونه و محیط کشت به مدت  3روز به ترتیب برای دو محیط
کشت اول در دمای  37و  43درجه سلس��یوس با شرایط بی هوازی و برای
محی��ط کش��ت سوم در شرایط ه��وازی در دمای  37درجه سلس��یوس در
انکوباسیون قرار داده شد .باکتری های اسپوردار کلسپورین نیز با استفاده از
محیط کشت تریپتی کیز سوی براس 10با  2درصد آگار طی شرایط هوازی و
پس از  24ساعت قرار گرفتن در دمای  37درجه سلسیوس درون انکوباتور،
م��ورد شمارش قرار گرفتند .بر اس��اس تعداد کلنی در هر گرم خوراک ،هر
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دو گ��روه آزمایش��ی مصرف کننده پروبیوتیک در ای��ن بررسی مشابه بودند
(.)106 cfu/g
برنام��ه های بهداشتی ب��ر اساس مقررات مرکز اصالح ن��ژاد مرغ آرین
انجام شد .از پوشال چوب به عنوان بس��تر و نوردهي دائمي استفاده گردید.
به منظور جلوگیری از انتقال بستر میان پن ها صفحات پالستیکی قرار داده
ش��د .در س��ن  3و  7روزگی جوجه ها به ص��ورت انفرادی وزن کشی شدند
و مي��زان مصرف دان بر اساس هر پن نیز ثب��ت و پس از تصحیح بر اساس
وزن تلفات ،میزان ضریب تبدیل خوراک به صورت ميانگين هر قطعه پرنده
محاسبه شد.
در س��ن  3و  7روزگی از هر واحد آزمايشي يك قطعه پرنده به صورت
تصادف��ی ( 6پرنده از هر گروه آزمایش��ی) انتخاب ،كشتار و دستگاه گوارش
از بدن خارج و بخش های مختلف روده به منظور اندازه گیری طول و وزن
آن ها از هم جدا گرديد .سپس یک سانتيمتر از قسمت مياني ژژونوم برای
مطالعات بافت شناسی از روده جدا شد .براي تفکیک قس��مت های مختلف
روده از ويژگي هاي تشريحي ظاهري استفاده شد .بر این اساس دئودنوم از
سنگدان شروع شده و قسمت انتهايي خم آن اطراف لوزالمعده ابتداي ژژونوم
در نظ��ر گرفته م��ي شود .ژژونوم از انتهاي دئودنوم تا زايدة مکل 11و ايلئوم
پ��س از آن تا محل اتصال رودة ك��ور در نظر گرفته شد ( Awadو همکاران
 .)2009محتوی��ات روده از قطع��ات جدا شده از ژژون��وم تخلیه گردید و از
نمونه های بافتی ژژونوم پس از تثبیت ،آبگیری ،شفاف سازی و قرار گرفتن
در پارافین ،بل��وک های بافتی تهیه شد ( Awadو همکاران  .)2009الم ها
بع��د از رنگ آمیزی (آلشین بلو )12توسط میکروسکوپ نوری و با استفاده از
عدس��ی چشمی مدرج 13مورد مطالع��ه قرار گرفتند و طول پرز (از راس پرز
ت��ا قاعدة آن) ،عرض پرز (در محل قاعدة پ��رز) ،عمق كريپت (از قاعدة پرز
تا انتهاي غدد) اندازه گیری شد سپس نس��بت طول پرز به عمق كريپت و
مس��احت سطح پرز تعيين گ��ردد ( Geyraو همکاران  .)2001همچنین در
این بررسی وزن کبد ،طحال و ب��ورس فابرسیوس بوسیله ترازوی دیجیتال
ب��ا دقت  ± 0/0001گرم اندازه گیری شد .تجزی��ه آماری اين پژوهش در
قالب طرح پایه کامال تصادفی با استفاده رویه  GLMنرم افزار )2003( SAS
انجام پذیرفت و برای مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن در
سطح  α = 0/05استفاده شد.
نتايج

در ج��دول  1نتای��ج صفات مورد بررسی در س��ن  3روزگی نشان داده
شده اس��ت .در این بررسی وزن بخش های مختلف روده کوچک (دئودنوم،
ژژونوم و ایلئوم) ،کبد ،طحال و بورس فابرسیوس و همچنین میانگین طول
دئودن��وم ،ژژونوم وصفات مورفولوژیک میکروسکوپی ژژونوم (طول ،عرض و
مساحت پرز ،عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت) که با عدسی
چشم��ی مدرج (شکل )1ان��دازه گیری شده بود و وزن نس��بی بخش های
مختلف روده کوچک ،تفاوت معنیسداری میان گروه های آزمایشی و شاهد
نداشتند (.)p < 0/05
نتای��ج این بررسی نش��ان داد که مصرف پروبیوتیک ب��ر پایه باسیلوس
سوبتیلیس در سن  3روزگی نسبت طول ژژونوم به وزن زنده و طول ایلئوم
را نس��بت به شاهد افزایش داد ولی پروبیوتیک ب��ر پایه باکتری های اسید
الکتیکی از نظر آماری تنها سبب افزایش طول ایلئوم نس��بت به شاهد شد
در

پژوهشوسازندگی

تاثیر نوع پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی روی...

بحث
ط��ول و ویژگی های مورفولوژی��ک روده می تواند می��زان جذب مواد
مغ��ذی را تح��ت تاثی��ر قرارده��د ( Rahimiو همک��اران  2009و Miles
و همک��اران  )2006و ب��ه عنوان ی��ک سد در برابر عوام��ل پاتوژن و عوامل
شیمیای��ی عمل نماید ( .)2011 Brownبررسی ه��ای به عمل آمده وجود
اث��ر متقاب��ل میان باکتری ه��ای موجود در ف��رآورده ه��ای پروبیوتیکی و
سل��ول های پوششی روده را نشان می دهند ( Smirnovو همکاران )2005
ب��ه طوری که استف��اده از پروبیوتیک به تقویت استحک��ام الیه پوششی به
عن��وان یک سد بیولوژیک نیزکمک می نمای��د ( .)2011 Brownبر اساس
نتایج پژوهش ه��ای محققین طول روده می تواند تح��ت تاثیر فاکتورهای
تغذی��ه ای تغییر نماید Miles .و همک��اران ( )2006طی بررسی های خود
نتیج��ه گرفتن��د که مصرف آنت��ی بیوتیک می تواند سب��ب کاهش طول و
وزن روده در  7روزگ��ی شود Maisonnier .و همکاران ( )2003طی بررسی
ه��ای خود نشان دادند که میکروفلور دستگاه گوارش می تواند وزن و طول
نس��بی روده را تحت تاثیر قرار ده��د .نتایج این پژوهش حاکی از آن است
ک��ه تاثیر پروبیوتیک ه��ای متفاوت روی خصوصیات بخ��ش های مختلف
روده کوچ��ک تحت تاثیر سن می تواند تغییر نماید Tsirtsikos .و همکاران
( )2012طی بررسی های خود نتیجه گرفتندکه اگر چه مصرف پروبیوتیک
روی مورفولوژی جوجههای گوشت��ی ایلئوم و دئودنوم در  14و  42روزگی
تاثیری نداشت ولی مورفولوژی سکوم را در  42روزگی تحت تاثیر قرار داد.
 Rahimiو همک��اران ( )2009ب��ا افزودن پروبیوتیک ب��ر پایه باکتری های
اسید الکتیکی به خوراک نتیجه گرفتند که پروبیوتیک سبب افزایش تعداد
و ان��دازه سلول گابلت و ضخام��ت الیه موکوسی در روده جوجه بوقلمون ها
شد ولی طی مطالعات مورفولوژیک با استفاده از میکروسکوپ نوری تغییری
در ارتفاع پرز ،عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در دئودنوم،
ژژون��وم و ایلئوم تحت تاثیر پروبیوتی��ک مشاهده نکردند .این محققین طی
مطالعه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گزارش نمودند که تراکم پرزها،
طول میکروویلی ها و اندازه و تراکم سلول های گابلت با مصرف پروبیوتیک
افزایش یافت .در این بررسی طی هفت روز مصرف از هردو نوع پروبیوتیک،
صف��ات مورفولوژیک ژژون��وم روده تحت تاثیر قرار نگرف��ت .به طور مشابه
 Chenو همکاران ()2009ب��ا افزودن پروبیوتیک (باسیلوس سوبتیلیس به
همراه ساکرومیسیس سرویسیه )14نتیسجه گرفتند که عمق کریپت ،طول

و مس��احت پرز روده تحت تاثیر مص��رف پروبیوتیک در طول دوره آزمایش
ق��رار نگرفت .براساس گ��زارش های موجود تاثیر گ��ذاری پروبیوتیک روی
سل��ول های اپیتلیال و مورفولوژی بخش های مختلف روده بس��ته به زمان
مصرف و نوع پروبیوتیک می تواند متفاوت باشد.
افزای��ش وزن نس��بی ان��دام ه��ای مرتب��ط با سیس��تم ایمن��ی مانند
ب��ورس فابرسی��وس و طح��ال ب��ا توانایی ب��دن ب��رای تولی��د سلولهای
لنفوئیدی به عنوان شاخصی از پاسخ سیس��تم ایمنی ،همبستگی داردTeo .
و  Li .)2007( Tanو همک��اران ( )2009گ��زارش نمودند که با استفاده از
پروبیوتیک (باسیلوس سرئوس +الکتوباسیلوس )15ایمنی همورال و سلولی
در جوج��ه های گوشتی بهبود یافت و وزن نس��بی طح��ال در  21روزگی،
تیم��وس در  21و  42روزگ��ی و بورس فابرسی��وس در  42روزگی افزایش
یاف��ت Awad .و همک��اران ( )2006با افزودن پروبیوتی��ک به جیره غذایی
ح��اوی داکس��ی نیل والنول 16که ی��ک نوع سم قارچی م��ی باشد ،تفاوتی
در وزن طح��ال جوجه های گوشتی مشاهده ننمودن��د Awad .و همکاران
( )2009طی مطالعه روی تاثیرات پروبیوتیک و سیمبیوتیک نتیجه گرفتند
ک��ه وزن طحال و تیموس درجوجه های مصرف کننده پروبیوتیک نس��بت
ب��ه گروه مصرف کننده سیمبیوتی��ک در  35روزگی افزایش یافت ولی وزن
بورس فابرسیوس تغییری نک��رد .بر اساس نتایج این بررسی پروبیوتیک ها
می توانند در سنین اولیه نیز روی رشد اندام های سیستم ایمنی تاثیر داشته
باشند ولی میزان تاثیر آنها براساس سویه باکتریایی مورد عرضه و سن پرنده
م��ی تواند متفاوت باش��د .در این بررسی در سن  3روزگ��ی پروبیوتیک ها
تاثی��ری روی رشد اندامهای مربوط به سیس��تم ایمن��ی نداشتند .قبال نیز
محققین نشان دادندکه سن پرنده در کنار عواملی مانند میزان مصرف ،نحوه
و تناوب مصرف ،ترکیب گونه و قابلیت زنده ماندن میکروب های قابل عرضه
پروبیوتی��ک در شرایط دستگاه گوارش ،شرایط و عوامل استرس زای محیط
م��ی توانند کارایی پروبیوتیک ها را تحت تاثیر قرار دهند ( Mountzourisو
همک��اران Li ،2010و همکاران  Chen ،2009و همکارانSmirnov ،2005
و همکاران  Patterson ،2004و همکاران .)2003
در ای��ن بررس��ی اگرچه جوجه هایی که به خ��وراک آنها پروبیوتیک بر
پایه باسیل��وس سوبتیلیس اضافه شده ب��ود وزن کمتری در سن  3روزگی
نس��بت به گروه شاهد داشتند ول��ی مصرف پروبیوتیک ب��ر پایه باسیلوس
سوبتیلی��س یا باکتری اسید الکتیک تاثیری روی وزن بدن درهفت روزگی
نداش��ت .گزارش های مح��دودی در خصوص تاثیر مص��رف پروبیوتیک در
روزه��ای اول پرورش در دسترس می باشد O’Dea .و همکاران ( )2006با
تجوی��ز  2نوع پروبیوتیک متفاوت ،تفاوت��ی در عملکرد جوجه های گوشتی
(وزن ب��دن  ،ضری��ب تبدیل و م��رگ و میر) در س��ن  42روزگی مشاهده
نکردن��د Willis .و  )2008( Reidط��ی بررسی های خ��ود مشاهده نمودند
که مصرف پروبیوتیک (باکت��ری های اسید الکتیکی) تاثیری روی عملکرد
و می��زان مرگ و می��ر نداشت Bai .و همک��اران ( )2011طی بررسی های
خود نتیجه گرفتند که پروبیوتیک (الکتوباسیل  +ساکرومیسس سرویسیه)
سب��ب افزایش میزان رشد طی  21روز اول پرورش جوجه شده ولی تاثیری
روی رش��د جوجه ه��ا از  21تا  42روزگی نداشت ،ول��ی  Frittsو همکاران
( )2000ب��ا اف��زودن پروبیوتی��ک حاوی باسیل��وس سوبتیلی��س به جیره
جوجه های گوشتی مشاهده نمودند که میزان رشد و ضریب تبدیل از سن
 21ت��ا 42روزگی بهبود یافت .بر این اساس تاثی��ر پذیری عملکرد رشد به
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( .)p>0/05میانگین وزن زنده جوجه های مصرف کننده پروبیوتیک برپایه
باسیلوس سوبتیلیس در  3روزگی نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری
کمتر بود (.)p>0/05
ج��دول  2نتای��ج صفات بیولوژی��ک مورد بررسی در س��ن  7روزگی را
نش��ان می دهد .در این سن تفاوت معن��ی داری میان گروه های آزمایشی
از نظ��ر صفات عملکردی (وزن ب��دن ،مصرف دان و ضریب تبدیل خوراک)،
طول و وزن نس��بی بخش های مختلف روده کوچ��ک ،صفات مورفولوژیک
میکروسکوپی(شکل )2ژژونوم (طول ،عرض و مس��احت پرز ،عمق کریپت و
نس��بت طول پرز به عمق کریپت) و وزن کبد و بورس فابرسیوس مشاهده
نگردی��د ( .)p < 0/05در حال��ی که میانگین وزن طح��ال در گروه مصرف
کننده پروبیوتیک برپایه باسیلوس سوبتیلیس نسبت به گروه شاهد افزایش
داشت (.)p>0/05
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مص��رف پروبیوتیک میتواند متفاوت باشد .تشخیص مس��تقیم علت تفاوت
نتایج تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد رشد پرنده در مطالعات متفاوت حاصل از
محققی��ن کاری مشکل است زیرا عوامل متعددی بر عملکرد پروبیوتیک ها
تاثیر گذار هستند ( Mountzourisو همکاران  )2010که قبال در این مقاله
به آن اشاره شده است.
به ط��ور کلی باتوجه به اهمیت و حس��اسیت های هفت��ه اول پرورش
جوج��ه های گوشت��ی ،نتایج ای��ن پژوهش نش��ان میدهد ک��ه استفاده از
پروبیوتیک می تواند برخی خصوصیات بخش های روده کوچک و رشد اندام
های سیس��تم ایمنی را تحت تاثیر سن ط��ی هفته اول پرورش متاثر نماید
ولی بر اساس نوع باکتری های موجود در افزودنی های پروبیوتیکی تجاری
ای��ن تاثیرات از هم متفاوت اس��ت به طوری که پروبیوتیک برپایه باسیلوس
سوبتیلیس نسبت به باکتری های اسید الکتیکی تاثیر مهم تری روی رشد
اندام های سیستم ایمنی و برخی ویژگی های روده کوچک دارد.

1- Bacillus subtilis
2- Calsporin, QTI Inc, Japan
3- Primalac, Star labs Inc, USA
4- Lactobacillus
5- Streptococcus
6- Bifidobacterium
7- MRS media
8- Reinforced Clostridial media
9- KF Streptococcus media
)10- Trypticase Soy Broth (BBL
11- Meckel’s diverticulum
12-Alcian blue
13- Eyepiece Graticule
14- Saccharomyces cerevisiae

پاورقی ها

LAB

Bacillus

شاهد

شکل  -1تصویر مقطع ژژونوم روده کوچک حاصل از میکروسکوپ نوری در سن  3روزگی (بزرگ نمایی )×40

LAB

Bacillus

شاهد

شکل  -2تصویر مقطع ژژونوم روده کوچک حاصل از میکروسکوپ نوری در سن  7روزگی (بزرگ نمایی )×40
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تاثیر نوع پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی روی...
جدول  -1صفات مورفولوژیک روده ،وزن اندام های ایمنی و بدن در سن  3روزگی

صفات مورد بررسی

گروه های آزمایشی
شاهد

Bacillus2

LAB1
دئودنوم

طول (سانتی متر)

11/38±1/40

10/88±1/26

10/38±1/30

وزن (گرم)

1/25±0/18

1/09±0/29

1/07±0/18

وزن  /طول ()cm/g

9/18±1/32

10/33±1/60

9/87±1/40

وزن زنده /وزن ()g/g

0/019±0/00

0/018±0/00

0/02±0/00

وزن زنده /طول ()cm/g

0/18±0/02

0/18±0/03

0/19±0/02

ژژونوم
طول(سانتی متر)

25/42±1/53

25/83±1/29

25/58±2/98

وزن (گرم)

1/44±0/13

1/66±0/44

1/51±0/42

وزن  /طول ()cm/g

17/78± 1/52

16/39±3/90

17/55±2/94

وزن زنده /وزن ()g/g

0/022±0/00

0/027±0/00

0/03±0/00

وزن زنده /طول ()cm/g

0/40±0/03 b

0/42±0/04 ab

0/47±0/04 a

طول پرز ()µm

360/83±80/00

374/88±140/88

438/42±133/33

عرض پرز()µm

123/25±2/55

81/08±11/63

111/08±37/99

عمق کریپت()µm

85/33±17/24

94/00±6/00

103/06±38/83

مساحت پرز ()μm2

69672/02± 14335/26

46392/42±13986/18

61072/75±7628/49

نسبت طول پرز به عمق کریپت

4/25±0/61

3/94±1/25

5/40±1/63

طول (سانتی متر)

23/27± 1/45 b

ایلئوم
a

25/08±0/86

a

25/17±1/33

وزن (گرم)

1/42±0/23

1/39±0/31

1/27±0/35

وزن  /طول ()cm/g

16/72±3/03

18/65±3/98

20/66±4/24

وزن زنده /وزن ()g/g

0/022±0/00

0/023±0/00

0/02±0/00

وزن زنده /طول ()cm/g

0/36±0/04 b

0/41±0/04 a

0/45±0/03 a

وزن کبد (گرم)

3/12±0/37

2/97±0/57

2/64±0/29

وزن طحال (گرم)

0/03±0/00

0/03±0/00

0/03±0/00

وزن بورس فابرسیوس (گرم)

0/08±0/00

0/08±0/00

0/08±0/01

وزن بدن (گرم)

64/33±4/23 a

61/33±5/96 ab

56/17±4/10 b

اعداد هرردیف (میانگین ±انحراف استاندارد)که داراي حروف غیرمشابه میباشندتفاوت معنی داري باهم دارند()p>0/05
 -1پروبیوتیک بر پایه باکتری های اسید الکتیکی (پری ماالک)
 -2پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتیلیس (کلسپورین)
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جدول  -2صفات مورفولوژیک روده ،وزن اندام های ایمنی و بدن در سن  7روزگی

گروه های آزمایشی

صفات مورد بررسی

شاهد

LAB1

Bacillus2

دئودنوم
طول (سانتی متر)

14/43±1/32

16/20±1/44

15/70±0/56

وزن (گرم)

1/65±0/50

1/98±0/23

1/70±0/20

وزن  /طول ()cm/g

9/62±3/51

8/20±0/60

9/35±1/07

وزن زنده /وزن ()g/g

0/01±0/00

0/02±0/00

0/01±0/00

وزن زنده /طول ()cm/g

0/12±0/01

0/134±0/01

0/13±0/008

ژژونوم
طول(سانتی متر)

36/77±2/44

35/40±4/12

34/75±2/15

وزن (گرم)

3/71±0/61

3/70±0/37

3/91±0/75

وزن  /طول ()cm/g

10/15± 1/92

9/67±1/52

9/12±1/51

وزن زنده /وزن ()g/g

0/032±0/01

0/031±0/00

0/03±0/01

وزن زنده /طول ()cm/g

0/32±0/03

0/29±0/03

0/30±0/01

طول پرز )(µm

434/50±97/10

417/50±170/84

372/50±77/50

عرض پرز()µm

133/33±16/97

105/88±26/05

124/70±13/20

عمق کریپت()µm

135/48±42/12

134/70±33/86

131/13±10/54

مساحت پرز()μm2

93713/81± 20635/24

69335/71±41871/40

73463/05±19262/18

نسبت طول پرز به عمق کریپت

3/753±0/74

3/010±0/56

2/88±0/78

ایلئوم
طول(سانتی متر)

36/27± 2/27

35/67±3/82

33/28±1/67

وزن (گرم)

3/36±0/56

3/41±0/63

2/71±0/41

وزن  /طول ()cm/g

11/02±1/63

10/62±1/27

12/49±1/53

وزن زنده /وزن ()g/g

0/03±0/01

0/03±0/01

0/02±0/00

وزن زنده /طول ()cm/g

0/31±0/03

0/30±0/02

0/28±0/02

وزن کبد (گرم)

6/13±0/68

6/41±0/83

6/39±0/36

وزن طحال (گرم)

0/08±0/01 b

0/10±0/01 ab

0/10±0/02 a

وزن بورس فابرسیوس (گرم)

0/20±0/08

0/19±0/054

0/17±0/05

وزن بدن (گرم)

116/67±8/62

120/83±6/91

120/17±6/59

اعداد هرردیف (میانگین ±انحراف استاندارد)که داراي حروف غیرمشابه میباشندتفاوت معنی داري باهم دارند()p>0/05
-1پروبیوتیک بر پایه باکتری های اسید الکتیکی (پری ماالک)
 -2پروبیوتیک بر پایه باسیلوس سوبتیلیس (کلسپورین)
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11- Huang M. K., Choi Y. J., Houde R., Lee J. W., Lee B. and Zhao

15- B. cereus + Lactobacillus

X. (2004). Effects of Lactobacilli and an acidophilic fungus on the

16- Deoxynivalenol

production performance and immune responses in broiler chickens.
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