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چکیده
سطوح مختلف پری بیوتیک داینامیون و اسید آلی بایوترونیک جهت تعیین اثرات آنها بر فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی در مقایسه با
گروه شاهد به جیره استاندارد اضافه گردید .تعداد  135قطعه مرغ تخمگذار  52هفته سویه نیکجیک بطور تصادفی به  9تیامر با  5تکرار
و درداخل هر تکرار  3پرنده تقسیم گردیده و به طور تصادفی به  27قفس در قالب طرح کامال تصادفی فاکتوریل ( )3 3تخصیص شدهاند.
تیامرهای آزمایشی شامل :سه سطح پریبیوتیک داینامیون و اسید آلی بایوترونیک (صفر ،توصیه رشکت سازننده و دوبرابر توصیه رشکت
سازننده) بود .دادههای بدست آمده با روشهای آماری تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد که پریبیوتیک داینامیون تاثیر معنیداری
بر پروفایل لیپیدی رسم و فاکتورهای خونی از قبیل پروتئین ،اسید اوریک ،گلوبولین ،آلبومین و گلوکز در مرغان تخمگذار نداشت (.)p < 0/05
استفاده اسید آلی غلظت کلسرتول ،LDL ،توتال پروتئین و اسید اوریک را در رسم مرغان تخمگذار بطور معنیداری کاهش و برعکس سطح
گلوکز رسم خون را افزایش داد ( .)p > 0/05افزودن اسید آلی و پریبیوتیک به جیره ،تیرت آنتیبادی در برابر گلبولهای قرمز گوسفند را یک
هفته پس از چالش بطور معنیداری افزایش داد ،اما بر میزان تیرت آنتیبادی در برابر  SRBCدر دوهفته پس از چالش و همچنین بر میزان
آنتیبادی تولید شده در برابر ویروس بیامری نیوکاسل اثر معنیداری نداشتند .در کل میتوان بیان کرد که مکمل کردن جیره مرغهای
تخمگذار با پریبیوتیک داینامیون و اسید آلی بایوترونیک باعث بهبود مرصف خوراک و درصد تخمگذاری میگردد.
کلامت کلیدی :پریبیوتیک ،اسید آلی ،مرغ تخمگذار ،پاسخ ایمنی
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Effects of different levels of dinamion prebiotic and Biotronic organic acid on immune response and blood parameters in laying hens
By: Javaheri, Z., MSc., Department of Poultry Nutrition, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Kermanshah, Kermanshah, Iran. Shahbazi, H.R., (Corresponding Author), Department of Poultry Nutrition, Faculty of
Agriculture, Islamic Azad University of Kermanshah, Kermanshah, Iran. and Moradi, S., Ph.D. of Animal Nutrition,
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran.
Email: reza.shahbazi@iauksh.ac.ir
Received: 2017-06-20

Accepted: 2017-10-21

Different levels of Dinamion® prebiotic and Biotronic® organic acid added to standard diet, to determine its effect on
blood parameters and immune response compared to control group. A total of 130 52 weeks of age lyaing hens (nick
chick) were divided into 9 treatments with 5 replications of 3 birds per each, and randomly assigned to 27 pens, in a
complete randomized design (CRD) with a factorial arrangement (3×3). Experimental treatments included dinamion
prebiotic and biotronic organic acid in three levels (Zero, recommended level and double level of recommended).
Data were analyzed by using general linear model (GLM) procedure of the SAS version 9.1 program for repeatedly
measured data. The results showed that Dinamion prebiotic had not significant effect on lipid profile and blood factors
such as total protein, uric acid, globulin, albumin and glucose (P>0.05). Using of organic acid significantly decreased
cholesterol, LDL, total protein and uric acid concentration and on the contrary significantly increased serum glucose
concentration (P<0.05). Addition of organic acid and prebiotic to diet significantly increased anti body titre vs. sheep
red blood cell (SRBC) 1 week after injection (P<0.05), But not affected on produced anti body vs. SRBC 2 week after
injection and also on produced anti body level vs. Newcastle disease virus (P>0.05). In conclusion, supplementation
laying hens with dinamion prebiotic and biotronic organic acid cause improvement of feed intake, laying egg percent.
Key words: Prebiotic, Organic acid, Laying hen, Immune response

 از زمان ممنوعیت استفاده از آنتیبیوتیکها بعنوان محرک.میگیرند
 در بسیاری از کشورها استفاده از این ماده افزودنی به عنوان،رشد
جایگزینی در جهت بهبود عملکرد و افزایش ایمنی مورد توجه بسیاری از
 مدت مدیدی است که در اسیدهای آلی نیز در.)21( محققین قرار گرفت
 روده رشایطpH  آنها با کاهش.تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیرند
 اسیدهای آلی ممکن، همچنین.را برای باکرتیهای مرض نامساعد میکنند
 در کنار آثار.است مستقی ًام برعلیه باکرتیها موجود در خوراک عمل کنند
 تحریک سیستم ایمنی توسط آنها نیز گزارش،ضدمیکروبی اسیدهای آلی
 هدف اصلی از اسیدی کردن جیرهها مهار باکرتیهایی است.شده است
که این اسیدها در شکل غیر یونیزه میتوانند به دیواره سلولی باکرتی
 میباشد راpH نفوذ کرده و فیزیولوژی طبیعی باکرتی که حساس به
مختل کنند که از جمله باکرتیهایی که مورد هدف قرار میگیرند میتوان
 با توجه به اینکه.)5(  را نام بردClostridium perfergenes  وE. coli به
این محصوالت توسط رشکتهای مختلف بصورت تجاری تهیه شده و
وارد بازار میگردند و اکرثا وارداتی میباشند الزم است که این محصوالت
 تحقیق گردیده و از،قبل از استفاده از تولیدکنندگان محصوالت طیور
 بنابراین در این تحقیق.متام جنبهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد
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مقدمه
در سالهای اخیر توجه اکرث مرصفکنندگان به مسئله ایمنی محصوالت
 برخی شواهد موجود نشان میدهند.حیوانی خیلی بیشرت شده است
که استفاده آنتیبیوتیکهای محرک رشد ممکن است باعث مقاومت
) که اینها باعث شده کاربرد این13( عوامل بیامریزا به آنها شوند
 در این راستا. ممنوع گردد2006 آنتیبیوتیکها در اتحادیه اروپا از سال
 پریبیوتیکها و پپتیدهای،افزودنیهای خوراکی از قبیل پروبیوتیکها
) اسانسها و اسیدهای16(  آنزیمها و گیاهان دارویی،)1( محرک رشد
 پریبیوتیکها.) به صنایع پرورش دام و طیور مع ّرفی گردیدند12(آلی
اجزا خوراکی غیرقابل هضمی هستند که با تحریک انتخابی رشد و یا
فعالیت یک و یا تعداد محدودی از باکرتیهای موجود در کولون اثر مفیدی
 بعدها این تعریف.)4( بر میزبان دارند و سالمت او را بهبود میدهند
اصالح شد و اظهار منودند که پریبیوتیکها جز تخمیر شونده انتخابی
میباشند که اجازه تغییرات خاص در ترکیب و فعالیت میکروبهای
موجود در دستگاه گوارش را میدهند و باعث سالمت و بهبود میزبان
 مکملهای پری بیوتیک به منظور افزایش تعداد باکرتیهای.)4(میشوند
مفید و کاهش عوامل بیامریزا در جیره حیوانات مورد استفاده قرار
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دو افزودنی غذایی بنام های بایوترونیک اس ای فورت و داینامیون که
اخیرا وارد بازار شدهاند استفاده میگردد .هدف از انجام پژوهش حارض
ارزیابی اثرات اسید آلی بایوترونیک و پریبیوتیک داینامیون بر پاسخ
ایمنی و فراسنجههای خونی در مرغهای تخمگذار میباشد.
مواد و روشها
تعداد  135قطعه مرغ تخمگذار سویه نیک جیک شامل  9تیامر،
 5تکرار و  3قطعه مرغ در هر تکرار در یک آزمایش فاکتوریل 3×3
در قالب طرح کامال تصادفی از سن  52تا  59هفتگی به مدت  7هفته
مورد استفاده گرفتند .تیامرهای آزمایشی شامل سه سطح پری بیوتیک
داینامیون (صفر ،توصیه رشکت سازننده و دو برابر توصیه رشکت
سازننده) و اسیدآلی بایوترونیک در سه سطح شامل (صفر ،توصیه رشکت
سازننده و دو برابر توصیه رشکت سازننده) بود .دو هفته قبل از رشوع
انجام آزمایش ،جیرههای عادتپذیری در اختیار مرغها قرار گرفتند .پس
از آن جیرههای آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت .ترکیب و آنالیز مواد
مغذی جیره پایه در جدول  1نشان داده شده است .الزم یه ذکر است که
در جیرههای آزمایشی تهیه شده سطوح مختلف اسید آلی و پری بیوتیک
جایگزین ذرت جیره گردیدند.
ارزیابی تیرت آنتیبادی
در این آزمایش از گلبولهای قرمز گوسفند به عنوان آنتیژن
تحریککننده سلولهای  Tاستفاده گردید .جهت استخراج گلبولهای
قرمز گوسفند ،خونگیری از گوسفند در محلول سیرتات سدیم  3/8درصد
(برای جلوگیری از انعقاد) انجام گردید .سپس گلبولهای قرمز گوسفند سه
بار توسط بافر سالین فسفاته ( )PBSشستشو داده شد .سپس در سه هفته
پس از رشوع آزمایش به  3قطعه پرنده از هر گروه آزمایشی مقدار یک
میلیلیرت از سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفند  0/5درصد شسته شده در
بافر فسفات اسرتیل ،از طریق عضله سینه تزریق گردید .سپس  7روز پس
از تزریق گلبول قرمز از پرندهها از طریق ورید بال حدود یک میلیلیرت
خون گرفته شد .منونههای خون یک شب در دمای آزمایشگاه نگهداری
شدند تا رسم از لخته خون جدا شود .رسم بهدست آمده با رسعت 4000
دور در دقیقه و به مدت  15دقیقه سانرتیفوژ شدند .رسمها بالفاصله در
دمای  -20درجه سلسیوس تا زمان انجام آزمایشهای بعدی نگهداری
شدند .سپس با استفاده از روش هم آگلوتیناسیون غلظت آنتیبادیهای
تولید شده بر ضد  SRBCبه نسبت  Log2اندازهگیری گردیدند (.)14
برای اندازهگیری تیرت آنتیبادی در برابر ویروس بیامری نیوکاسل در دو
هفته پس از رشوع آزمایش ،نسبت به تزریق واکسن اقدام شد .یک هفته
پس از تزریق واکسن نسبت به جمعآوری منونههای خون از سیاهرگ
بال یک قطعه پرنده از هر تکرار اقدام گردید .منونههای رسم بالفاصله
بعد از خروج فریزر و یخ گشایی جهت تعیین عیار آنتیبادی بیامری
نیوکاسل مورد استفاده قرارگرفتند .تعیین این پارامرت ها با استفاده از
کیت استاندارد و به روش مامنعت از هامگلوتیناسیون ( )HIانجام گرفت.
ارزیابی فراسنجههای خونی
برای اندازهگیری فراسنجههای خونی در رسم خون ،در پایان آزمایش
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از هر تکرار یک منونه خون در لولههای بدون ماده ضد انعقاد برای
جداسازی رسم گرفته شد .سطوح کلسرتول ،تریگلیرسید و لیپوپروتئین با
چگالی باال ( ،)HDLگلوگز ،پروتئین و آلبومین در رسم مرغهای تخمگذار
با استفاده از کیتهای خریداری شده از رشکت پارس آزمون و به وسیله
دستگاه اسپکرتوفتومرت اندازهگیری شدند.
سطوح لیپوپروتئین با چگالی پایین ( )LDLو لیپوپروتئین باچگالی
خیلی پایین ( )VLDLنیز بر اساس فرمولهای زیر بدست آمدند (.)3
( -HDL) – (VLDLکلسرتول) = LDL
تری گلیرسید VLDL = 5/

تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش در قالب یک آزمایش فاکتوریل  3×3و بر پایه طرح
کامال تصادفی اجرا شد .تجزیه آماری دادههای مربوط به فراسنجههای
اندازهگیری شده پس از ثبت و سازماندهی در برنامه اکسل ،بوسیله
نرمافزار آمارین  SASنسخه  )17( 9.1آنالیز شده و مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون چند دامنهای توکی و در سطح احتامل  5درصد انجام
گرفت.
نتایج

نتایج ارزیابی تیرت آنت یبادی
یافتههای تاثیر گروههای آزمایشی بر تیرت آنتی بادی در برابر
گلبولهای قرمز گوسفند ( )SRBCو ویروس بیامری نیوکاسل در مرغان
تخمگذار در جدول  2نشان داده شده است .تیرت آنتیبادی در برابر
گلبولهای قرمز گوسفند در  7پس از تزریق در تیامری که پری بیوتیک را
به میزان دوبرابر سطح توصیه شده دریافت کرده بود بطور معنیداری
نسبت به تیامر بدون پری بیوتیک بطور معنیداری افزایش یافته بود
( ،)p > 0/05اگرچه سطح توصیه شده پری بیوتیک نیز نسبت به گروه
بدون پری بیوتیک در  7روز پس از تزریق  SRBCتیرت باالتری داشت هر
چند این تفاوت از نظر اماری معنیدار نشده بود ( 14 .)p < 0/05روز
پس از تزریق گلبولهای قرمز گوسفند و همچنین تیرت آنتیبادی که در
برابر ویروس بیامری نیوکاسل سنجش گردیده بود توسط پری بیوتیک
معنیدار نشده بود ( .)p < 0/05در بررسی اثرات اصلی اسید آلی بر تیرت
آنتیبادی مرغان تخمگذار نیز در  7روز پس از تزریق  SRBCتیامرهای
دریافتکننده اسید آلی ،تیرت آنتیبادی باالتری را در مقایسه با تیامری
که اسید آلی را دریافت نکرده بودند داشتند ( .)p > 0/05افزودن اسید
آلی نیز نتوانسته بود اثر معنیداری بر تیرت آنتیبادی در  14روز پس از
تزریق  SRBCو عیار آنتی بادی در برابر بیامری نیوکاسل داشته باشد
( .)p < 0/05در هیچ از تیرتهای آنتیبادی سنجش شده اثر متقابلی بین
پری بیوتیک و اسید آلی مشاهده نگردید (.)p < 0/05

نتایج ارزیابی فراسنجههای خونی
اثر تیامرهای آزمایشی بر متابولیتهای موجود در رسم در جداول
 3و  4نشان داده شده است .در جدول  3که تاثیر تیامرهای آزمایشی
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بر پروفایل لیپیدی رسم آورده شده است سطح کلسرتول ،تری گلیرسید،
لیپوپروتئینهای با چگالی باال ( )HDLو لیپوپروتئینهای با چگالی پایین
( )LDLتوسط سطوح مختلف پری بیوتیک داینامیون تحت تاثیر قرار
نگرفته بود( .)p < 0/05کلسرتول و  LDLبا مکمل کردن اسید آلی به
جیره مرغان تخمگذار بطور معنیداری کاهش یافته بود (.)p > 0/05
سطح تریگلیرسید توسط سطح توصیه شده اسید آلی بطور معنیداری
کاهش یافته بود ( )p > 0/05برعکس سطح دو برابر اسید آلی در جیره،
غلظت تریگلیرسید را در رسم خون بطور معنیداری افزایش داده بود
( .)p > 0/05غلظت  HDLرسم توسط اسید آلی تحت تاثیر قرار نگرفته
بود ( ،)p < 0/05اگرچه از نظر عددی تیامرهای حاوی اسید آلی سطح
 HDLرا افزایش داده بودند .اثرات متقابل بین دو عامل پری بیوتیک
و اسید آلی برای پروفایل لیپیدی رسم معنیدار نشده بود (.)p < 0/05
در جدول  4تاثیر گروههای ازمایشی بر توتال پروتئین ،اسید اوریک،
گلوگز ،آلبومین و گلوبولین آورده شده است .پرندگان دریافتکننده پری
بیوتیک تفاوت معنیداری با همدیگر از لحاظ غلظت توتا ل پروتئین،
اسید اوریک ،سطح گلوگز ،آلبومین و گلوبولین نداشتند ( .)p < 0/05بر
عکسی پریبیوتیک ،افزودن اسید آلی به جیره مرغان تخمگذار توانسته
بود غلظت گلوگز ،گلوبولین و توتال پروتئین را بطور معنی داری متاثر
سازد ( .)p > 0/05سطح  2برابر توصیه شده اسید آلی سطح توتال
پروتئین ،گلوبولین را بطور معنیداری کاهش و سطح گلوگز را بطور
معنیداری افزایش داده بود ( .)p > 0/05اگرچه سطح توصیه شده اسید
آلی بر این فراسنجهها اثر معنیداری نداشت( .)p < 0/05در اینجا هیچ
اثر متقابلی بین پریبیوتیک و اسید آلی برای توتال پروتئین ،اسید اوریک،
گلوکز ،گلوبولین و آلبومین مشاهده نشد (.)p < 0/05
بحث
گزارش شده است که اجزای تشکیلدهنده پری بیوتیک و اسیدهای
آلی در دستگاه گوارش تخمیر و اسیدهای چرب فرار ( استات ،بوتیرات،
پروپیونات و الکتات ) را تولید میکنند .این اسیدهای چرب بخصوص
الکتات سبب کاهش  PHدستگاه گوارش می شود ،در نتیجه سبب کاهش
باکرتیهای پاتوژنی (ساملونال ،کلسرتیدیوم پرفرنژنس و کمپیلوباکرتژژونی)
میشوند که به رشایط اسیدی حساس هستند .با کاهش پاتوژنها میزان
باکرتیهای سودمند (مانند الکتوباسیل و بیفیدوباکرتیوم) در روده افزایش
مییابد (.)12
حسینی منسوب و همکاران (  ) 2011بیان منودند که افزودن 0/2
و  0/3درصد اسید بوتیریک گلیسیرید در جیره جوجه گوشتی تاثیر
معنیداری بر سطح تری گلیسیرید رسم نداشت ولی سطح کلسرتول رسم
را به طور معنیداری نسبت به گروه شاهد کاهش داد .سلطان ( 2003
) نیز افزایش سطح  HDLو کاهش  LDLرا گزارش منود که با یافتههای
تحقیق حارض مطابقت داشت .افزودنیهای خوراکی اسید بوتیریک،
پریبیوتیک و پروبیوتیک در جیره جوجههای گوشتی تاثیر معنیداری
بر سطح  HDLرسم نداشت ولی سطح  LDLرسم را به طور معنیداری
نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (  20و  .) 6محققین دیگری بیان
کردند ،افزودن سطوح مختلف مکمل اسید آلی به جیره غذایی مرغان
تخمگذار ،اثر معنیداری بر سطح کلسرتول و تریگلیسیرید رسم ،بین

تیامرهای آزمایشی ایجاد نکرد( .)22همچنانکه در این آزمایش نیز
مشاهده شد مکمل اسید آلی باعث کاهش قابل توجهی در میزان کلسرتول
رسم خون گردید .کاهش میزان کلسرتول رسم خون در زمان استفاده
از پری بیوتیکها در جیرههای غذایی جوجههای گوشتی را برخی از
محققین گزارش منودهاند ( ،)9در صورتی که برخی دیگر از محققین این
مسئله را تایید ننمودهاند ( )11و عدم اثر معنیدار سطوح مختلف پری
بیوتیک را در خصوص کلسرتول رسم خون مرغهای تخمگذار ،گزارش
منودهاند ( .)15علت باال بودن میزان تریگلیسیرید در خون پرندگان
تخمگذار دریافتکننده سطح  2برابر اسید آلی به دلیل انتقال آن به زرده
تخممرغ است که در آنجا ذخیره شده و بیشرتین انرژی را برای رشد
جنین فراهم میآورد .همچنانکه در این آزمایش مشاهده میشود علت
نتایج متفاوت بدست آمده در این مورد ممکن است به علت سطوح
متفاوت مکملهای مورد استفاده و یا سطح انرژی و چربی موجود در
جیرههای غذایی باشد .در رابطه با فاکتورهای خونی گزارش منودهاند که
افزودن سطوح مختلف اسید آلی در جیره غذایی مرغان تخمگذار ،تاثیر
معنیداری بر  HDLرسم خون نداشت ( ،)22که با نتایج تحقیق حارض
مطابقت دارد .این محققین بیان کردند که استفاده از مکمل اسید آلی در
جیره مرغان تخمگذار( 1و  1/5درصد) باعث افزایش میزان پروتئین توتال
و آلبومین رسم خون گردید .که با نتایج آزمایش حارض مغایرت که سطح
توتال پروتئین و گلوبولین افزایش یافته است .بیان کردند که استفاده از
مکملهای اسید آلی ،پروبیوتیک و پری بیوتیک تاثیر معنیداری بر HDL
رسم خون نداشت (.)20
بیان شده است که سطح لیپوپروتئین با چگالی باالی رسم پرندگان،
تحت تاثیر مکملسازی با پری بیوتیک قرار نگرفت در حالی که غلظت
لیپوپروتئین با چگالی پایین ،کاهش پیدا کرد ( .)8باکرتیهای سودمند در
روده علی الخصوص بیفیدوباکرتیوم ،اندامهای لنفاوی به خصوص بورس
فابریوسیس را تحریک و سبب تولید سیتوکنین از این اندامها میگردد.
سیتوکنینها باعث افزایش تیرتایمنوگلوبولین  Aمیگردند (18و .)10
نتایج آزمایش حارض در رابطه با تاثیر استفاده از پری بیوتیک و اسید
آلی بر تیرت آنتیبادی نیوکاسل و  SRBCمطابق با نتایج سایر محققین
میباشد ( 19و  .)18همچنین بیان کردند که ترکیبات پری بیوتیکی در
جیره طیور تیرت آنتیبادی در برابر ویروس بیامری نیوکاسل را بطور
معنیداری افزایش میدهد ( 7و ،)2که با یافتههای نتایج حارض در
تطابق میباشد.
بطور کلی میتوان بیان کرد که استفاده از پریبیوتیک داینامیون
تاثیر معنیداری بر پروفایل لیپیدی رسم (کلسرتول LDL، HDL ،و تری
گلیرسید) و فاکتورهای خونی از قبیل توتال پروتئین ،اسید اوریک،
گلوبولین ،آلبومین و گلوکز در مرغان تخمگذار نداشت .استفاده اسید
آلی غلظت کلسرتول ،LDL ،توتال پروتئین و اسید اوریک را در رسم
مرغان تخمگذار بطور معنیداری کاهش داده بود ،اگرچه سطح گلوکز
رسم خون را افزایش داده بود .استفاده از افزودنیها مذکور در جیره،
تیرت آنتیبادی در برابر گلبولها قرمز گوسفند را یک هفته پس از چالش
بطور معنیداری افزایش داده بود اما بر میزان تیرت آنتیبادی در برابر
 SRBCدر دوهفته پس از چالش و همچنین بر میزان آنتیبادی تولید
شده در برابر ویروس بیامری نیوکاسل اثر معنیداری نداشتند.
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جدول -1ترکیب اقالم خوراکی و مواد مغذی جیره پایه مورداستفاده

مادهی خوراكی (درصد)

درصد در جیره

مواد مغذی

درصد مواد مغذی

دانه ذرت

59/10

انرژی قابل متابولیسم ()Kcal/Kg

2850

كنجاله سویا

24/22

پروتئین خام %

15/3

روغن

1/67

كلسیم %

4/75

كربنات كلسیم

11/78

فسفر قابل دسترس %

0/46

دیكلسیم فسفات

1/98

سدیم %

0/18

نمك

0/13

الیزین %

0/77

جوش شیرین

0/43

متیونین %

0/34

مکمل ویتامینی

0/25

متیونین  +سیستئین %

0/6

مکمل معدنی

0/25

سیستئین%

0/26

دی -ال .متیونین

0/1

آرژنین%

0/94

ال -الیزین هیدروكلراید

0/04

ترئونین %

0/56

-----

-----

تعادل کاتیون -آنیون ()DCAD

217/86

 -1هر کیلوگرم مکمل ویتامین شامل 8256 :میکروگرم ویتامین ( Aرتینول استات) 250 ،میکروگرم ویتامین ( D3کوله کلسیفرول) 100 ،میلی گرم ویتامین (Eآلفا توکوفرول)،
 6میلی گرم ویتامین  1 ، K3میلی گرم اسید فولیک  100 ،میلی گرم اسید نیکوتنیک 4 ،میلیگرم تیامین 14 ،میلیگرم ریبوفالوین 5 ،میلی گرم پیریدوکسین 400 ،میکروگرم بیوتین،
کولینکلراید 100000میلیگرم ،آنتیاکسیدانت 4000میلیگرم.
 -2هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل 40000 :میلیگرم منگنز 20000 ،میلیگرم آهن 4000 ،میلیگرم مس 400 ،میلیگرم ید 80،میلیگرم سلنیوم33880 ،میلیگرم روی100000 ،
کولین کلراید.
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جدول  -2اثر گروههای آزمایشی بر پاسخ ایمنی مرغ های تخمگذار
تیتر آنتی بادی علیه گلبول های قرمز گوسفند
 7روز پس از تزریق

 14روز پس از تزریق

عیار آنتی بادی بیماری نیوکاسل

پری بیوتیک داینامیون
صفر

3/98 b

5/03

2/43

توصیه شده

4/97 ab

5/43

2/61

 2برابر توصیه شده

5/77 a

5/90

2/72

SEM

0/108

0/124

0/042

اسید آلی بایوترونیک
صفر

4/23 b

4/78

2/06

توصیه شده

4/95 a

5/64

2/86

 2برابر توصیه شده

5/12 a

5/83

2/83

SEM

0/102

0/110

0/045

پری بیوتیک × اسیدآلی
صفر×صفر

3/75

4/98

2/11

صفر×توصیه شده

4/12

4/67

2/75

صفر ×  2برابر توصیه شده

4/05

5/19

2/32

توصیه شده × صفر

4/35

5/25

2/86

توصیه شده × توصیه شده

5/20

5/21

2/94

توصیه شده × 2برابر توصیه شده

5/11

5/68

2/75

 2برابر توصیه شده×صفر

4/45

5/94

2/13

 2برابر توصیه شده×توصیه شده

4/80

5/08

2/54

 2برابر توصیه شده × 2برابر توصیه شده

5/25

5/54

2/98

SEM

0/188

0/191

0/064

سطح احتمال
پری بیوتیک داینامیون

0/041

0/098

0/095

اسید آلی بایوترونیک

0/034

0/326

0/069

پری بیوتیک× اسید آلی

0/147

0/248

0/217

 a, bمیانگینهای داخل هر ستون با حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیدار با هم میباشند ( p) SEM => 0/05خطای استاندارد میانگینها
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جدول  -3اثر گروههای آزمایشی بر پروفایل لیپیدی در رسم خون مرغ های تخمگذار
پروفایل لیپید در سرم خون مرغ های تخم گذار ()mg/dl
کلسترول

تری گلیسرید

LDL

HDL

پری بیوتیک داینامیون
صفر

178/30

290/01

37/40

85/90

توصیه شده

191/67

318/73

38/39

86/54

 2برابر توصیه شده

175/42

287/24

38/46

83/82

SEM

3/457

6/847

0/285

2/236

اسید آلی بایوترونیک
صفر

200/955 a

266/82 b

37/251

110/340 a

توصیه شده

176/856 b

299/92 b

37/521

79/355 b

 2برابر توصیه شده

177/157 b

346/37 a

38/911

68/972 b

SEM

3/857

7/957

0/301

5/524

پری بیوتیک × اسیدآلی
صفر×صفر

188/104

282/082

35/896

95/79

صفر×توصیه شده

187/180

292/330

38/256

90/458

صفر ×  2برابر توصیه شده

159/630

295/620

38/044

62/464

توصیه شده × صفر

213/806

251/562

38/606

124/890

توصیه شده × توصیه شده

166/532

307/504

36/786

68/252

توصیه شده × 2برابر توصیه شده

194/684

397/122

39/778

75/480

 2برابر توصیه شده×صفر

185/452

287/548

37/325

78/524

 2برابر توصیه شده×توصیه شده

155/247

209/214

40/857

81/125

 2برابر توصیه شده × 2برابر توصیه شده

178/314

297/459

38/214

66/428

SEM

4/936

10/656

0/427

5/153

سطح احتمال
پری بیوتیک داینامیون

0/108

0/060

0/221

0/383

اسید آلی بایوترونیک

0/032

0/0007

0/204

0/0004

پری بیوتیک× اسید آلی

0/020

0/004

0/098

0/029

 a, bمیانگینهای داخل هر ستون با حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیدار با هم میباشند ( p) SEM => 0/05خطای استاندارد میانگینها
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جدول  -4اثر گروههای آزمایشی بر برخی متابولیتهای رسم خون مرغهای تخم گذار
توتال پروتئین

اسید اوریک

گلوبولین

گلوکز

آلبومین

پری بیوتیک داینامیون
صفر

6/07

6/169

3/417

184/90

2/650

توصیه شده

5/82

6/074

3/160

180/54

2/661

 2برابر توصیه شده

6/12

6/235

3/53

185/96

2/678

SEM

0/051

0/062

0/035

14/287

0/028

اسید آلی بایوترونیک
صفر

6/164 a

6/285

3/553 a

173/599 b

2/613

توصیه شده

5/951 ab

5/967

3/284 ab

182/802 ab

2/666

 2برابر توصیه شده

5/719 b

6/113

3/029 b

191/766 a

2/689

SEM

0/058

0/063

0/038

15/754

0/029

پری بیوتیک × اسیدآلی
صفر×صفر

6/288

6/454

3/688

183/912

2/602

صفر×توصیه شده

6/206

6/684

3/325

179/578

2/608

صفر ×  2برابر توصیه شده

5/552

5/848

3/417

187/014

2/670

توصیه شده × صفر

6/040

6/116

3/065

163/286

2/624

توصیه شده × توصیه شده

5/538

5/728

3/084

181/818

2/652

توصیه شده × 2برابر توصیه شده

5/886

6/378

3/178

196/518

2/708

 2برابر توصیه شده×صفر

5/527

6/524

3/342

187/628

2/638

 2برابر توصیه شده×توصیه شده

5/895

6/857

3/058

194/528

2/785

 2برابر توصیه شده × 2برابر توصیه شده

6/635

6/024

3/178

186/637

2/654

SEM

0/087

0/106

0/088

19/936

0/029

سطح احتمال
پری بیوتیک داینامیون

0/090

0/650

0/074

0/394

0/841

اسید آلی بایوترونیک

0/051

0/468

0/017

0/024

0/492

پری بیوتیک× اسید آلی

0/009

0/122

0/012

0/066

0/868

 a, bمیانگینهای داخل هر ستون با حروف غیر مشابه دارای تفاوت معنیدار با هم میباشند ( p) SEM => 0/05خطای استاندارد میانگینها
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