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بررسی مقایسه ای فاکتورهای عملكردی، خون 
شناسی، متابولیت های خونی و بافت شناسی دستگاه 
گوارش جوجه های گوشتی نر متعاقب مصرف 
جیره های حاوی آلژینات و فالووفسفولیپول  

bb

چكید ه 

 استفاده از افزودنی ها در تغذیه طیور به عنوان یك راه حل در سالمت پرنده و بهره وری بیشرت از خوراك توسط آن محسوب می شود. این 
تحقیق به منظور بررسی عملکرد تیامرهای آلژینات و آنتی بیوتیک در جیره جوجه های گوشتی نر بر عملکرد رشد، مولفه های ایمنی خونی 
و بافت شناسی صورت پذیرفت. از 144 قطعه جوجه نر یکروزه راس )308( استفاده شد و جوجه ها در 3 تیامر و 4 تکرار و 12 جوجه در 
هر تکرار قرار گرفتند. تیامرهای آزمایشی شامل: تیامر 1(  جیره پایه بدون افزودنی ، تیامر2(  جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم 
آلژینات تیامر3(  جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش وزن در 
دوره های 1 تا10، 10 تا 24 و 24 تا 42 روزگی تفاوتی نداشتند، تنها در کل دوره 1 تا 42 روزگی تفاوت معنی داری بین تیامر شاهد و سایر 
تیامرها وجود داشت. رضیب تبدیل خوراک در متام دوره ها بین تیامرهای مختلف تفاوت معنی داری داشتند و برتتیب  تیامر آلژینات، آنتی 
بیوتیک و شاهد بهرتین عملکرد را داشتند. تفاوتی در فراسنجه های هامتولوژی و شامرش تفریقی گلبول های سفید بین تیامرها مشاهده 
نشد. در مورد اجزای الشه مثل نسبت وزن الشه، سینه، ساق، پشت، گردن، کعب ران و بال تفاوت معنی داری وجود نداشت. تری گلیسیرید 
در تیامر آلژینات باالترین مقدار بود که نسبت به تیامر آنتی بیوتیک با تفاوت معنی داری همراه بود. در مولفه های پروتئین کل، کلسرتول 
کل، LDL-C، HDL-C، VLDL-C و گلوتاتیون پراکسیداز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. طول پرز، نسبت طول پرز به عمق کریپت و 
مولفه مساحت پرز دئودنوم و ژژنوم در تیامر آلژینات نسبت به سایر تیامرها بطور معنی داری باالتر بود. نشان داده شد استفاده از 200 
میلی گرم در کیلوگرم آلژینات نسبت به تیامر شاهد می تواند تاثیرات مفیدی بر عملکرد بخصوص رضیب تبدیل خوراک و بافت شناسی 

قسمت های مختلف روده مثل دئودنوم و ژژنوم داشته باشد.

کلامت کلیدی: آنتی بیوتیک، آلژینات، جوجه گوشتی، عملکرد، بافت شناسی
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Dietary additives especially prebiotics can improve performance and immunity of broiler by increasing health status. 
This study was performed to investigate effect of dietary alginate and antibiotic on performance, carcass traits, Hema-
tology and histology of intestinal tract in male broilers. A total of 144, day-old male broilers (Ross 308) were randomly 
assigned to three treatments with four replicates. This experiment was conducted in a completely randomized design. 
The experimental treatments consists 1) basal diet as control group 2) basal diet + 200 ppm Alginate 3) basal diet + 200 
ppm antibiotic (felavophospholipol). Body weight gain at 1-10, 10-24 and 24-42d was not significantly differ between 
treatment but only Body weight gain at 1-42 was significant between control and other treatments significantly. FCR in 
all periods had significantly differed in Alginate group with control. There are no significantly differences in hemato-
logical and white blood cell differentiation count traits. There are no significantly differences in carcass traits, gizzard, 
abdominal fat, and thymus and spleen relative weight in all experimental treatments. Serum cholesterol, HDL, LDL, 
VLDL did not show any significant differences among treatments. Serum glucose, triglyceride was significantly dif-
ferent and all treatment and alginate had lower than control group. Deudenum and jjenum height of villi, Villus height 
to crypt depth ratio in deudenum and jejenum had significantly difference in alginate group and control group. Based 
on our results, it can be concluded that 200 ppm alginate group had simmilar performance parameters in compared to 
control group and it had better histometric parameters so alginate can use efficiency  as prebiotic source to increasing 
performance in male broiler.
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مقدمه
راه  یك  عنوان  به  طیور  تغذیه  در  غذایی  افزودنی های  از  استفاده 
می شود.  محسوب  حیوان  توسط  خوراك  از  بیشرت  بهره وری  در  حل 
آنتی بیوتیك ها از جمله افزودنی های غذایی هستند كه به منظور جلوگیری 
تغذیه  در  عملكرد  بهبود  و  رشد  تحریك   روده ای،  پاتوژن های  رشد  از 
طیور به كار می روند)2(. ایجاد مقاومت در پاتوژن ها و امكان باقیامندن 
آنتی بیوتیك ها در محصوالت تولیدی، از معایبی است كه استفاده از آن ها 
را در تغذیه دام و طیور به عنوان محرك رشد محدود كرده است. لذا در 
کشورهای اروپایی مرصف آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور ممنوع شده و 

در سایر کشورها نیز مرصف آن ها محدود گردیده است )8(. 
با این محدودیت متایل به استفاده از مواد جایگزین آنتی بیوتیک را 
به عنوان راهكاری برای بهبود عملكرد دام و طیور افزایش داده است. 
دستگاه  در  هضم  کم  یا  هضم  قابل  غیر  غذایی  عنارص  پری بیوتیک ها 
گوارش بوده و تاثیر مفید آن ها در سالمت میزبان از طریق تحریک رشد 
یا افزایش فعالیت تعدادی از باکرتی های میکروفلور در دستگاه گوارش 

می باشد )5(. بطور مثال این نقش توسط کربوهیدرات های قابل تخمیر 
و کم هضم در روده کوچک ایفا شده و موجب رشد بیفید و باکرتی ها و 
بعضی باکرتی های گرم مثبت می گردد. از پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها 
به عنوان افزودنی هایی که جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها باشند 
فروکتو  قبیل  از  مختلفی  انواع  شامل  پری بیوتیک ها  می شود.  استفاده 
اولیگوساکاریدها  مانان  و  اولیگوساکاریدها  گلوکو  اولیگوساکاریدها، 

می باشند )20(. 
به  و  می باشــند  هضم  غیرقابل  موادخوراکی  پری بیوتیک ها  اصوالً 
عنوان سوبسرتای رشد برای افزایش پتانســیل باکرتی هــای مفید موجود 
تحریک  طریق  از  پری بیوتیک ها  دارند.  اهمیت  کولون،  و  ســکوم  در 
بر  باکرتیایی موثر  از گونه های  تعداد محدودی  یا  یا فعالیت یک  رشــد 
سالمت میزبان، به طور موثری بر بهبود سالمت پرنده اثر دارد)23(. از 
مكانیسم ها و اثرات مفید پری بیوتیك بر میزبان می توان به مواردی مانند 
بیفیدوباكرتیا  و  مثل الكتوباسیلوس ها  مفید  باكرتی های  افزایش جمعیت 
روده ای،  سلول های  به  اتصال  برای  بیامری زا  میکروب های  با  رقابت  و 
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افزایش تولید اسیدهای چرب فرار و كاهش pH در دستگاه گوارش، تولید 
آنزیم های  منودن  فراهم  ایمنی،  سیستم  بهبود  ضد میكروبی،  تركیبات 
 .)6( منود  اشاره  روده  در  مورفولوژیكی  شاخص های  بهبود  و  گوارشی 
بیفیدوباکرتها و الکتو باسیلوس ها اسیدهای چرب زنجیره کوتاه تولید می 
کنند و رشایط اسیدی در روده ایجاد کرده و در نتیجه رشد باکرتی های 
است  داده  نشان  همچنین   .)6( می شود  متوقف  پروتئین  تجزیه کننده 
افزودن الیگوساکاریدهای غیر قابل هضم، pH دستگاه گوارش را کاهش 
داده و محیط را برای فعالیت ساملونال و کلی باسیل ها و انرتوباکرتیاسه که 
pH مطلوب برای فعالیت آن ها حدود 7 است، نامناسب می کنند )6(. در 
نتیجه موجب کاهش رضیب تبدیل غذایی و رسعت رشد در جوجه های 

گوشتی بهبود می یابد )16(.
به وسیله  که  اطالق می شود  ساکاریدها  پلی  از  گروهی  به  آلژینات 
برای  را  اسید  آلژینیک  می شود.  ساخته  باکرتی  و  قهوه ای  جلبک های 
نخستین بار Stanford در سال 1883، شناسایی و استخراج منود )21(. این 
پلی ساکارید بطور عمده به شکل مخلوطی از منک های نامحلول کلسیم، 
یافت  دریایی  جلبک های  سلولی  دیواره  در  سدیم  و  پتاسیم  منیزیم، 
می شود )9(. این پلیمر بطور گسرتده برای مصارف زخم پوش، قالب های 
معده  رفالکس  از  جلوگیری  امکان  با  موادی  فرمول بندی  در  و  دندانی 
بکار گرفته شده اند )14(. ساختار آلژینات از سه قطعه، شامل قطعه های 
واحدهای  از  غنی  قطعه های   ،(M) اسید  مانورونیک  واحدهای  از  غنی 
از  یک  هر  از  برابر  تعداد  حاوی  قطعه های  و   (G) اسید  گلوکورونیک 
 .)18( است  شده  تشکیل  اسید  گلوکورونیک  و  مانرونیک  مونومرهای 
مشتق  لیوفسفولیپید  فالوومایسین ی  یا  فالووفسفولیپول  آنتی بیوتیک 
شده از گونه اسرتپتومایسیس است که علیه باکرتی های گرم مثبت نظیر 
استافیلوکوکوس و انرتوکوکوس موثر است و با وجود ممنوعیت مرصف 
رشد  تحریک  منظور  به  کشورهای  از  بسیاری  در  هنوز  آنتی بیوتیک ها 
رقابتی  از طریق حذف  ترکیب  این  استفاده می شود.  پرندگان  در جیره 
باکرتی های مرض به بهبود جمعیت میکروبی روده، بهبود وضعیت ایمنی، 
ممنوعیت  از  قبل   .)3( می انجامد  طیور  رشد  عملکرد  بهبود  و  سالمت 
 5 تا   3 بهبود  محققان  طیور  در  رشد  محرک  آنتی بیوتیک های  مرصف 
درصدی رشد و رضیب تبدیل خوراک با کاربرد آن ها را گزارش کرده اند 
)13(. در آزمایشی نشان داده شد که استفاده از سطوح مختلف )2، 4، 
فالووفسفولیپول سبب  آنتی بیوتیک  کیلوگرم جیره(  در  میلی گرم   16  ،8
افزایش وزن و بهبود رضیب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی نسبت به 

گروه شاهد در کل دوره گردیده است)3(.
با توجه به بررسی های انجام گرفته، ترکیب آلژینات بعلت دارا بودن 
این ویژگی های ساختاری بعنوان یک ماده پری بیوتیک از نظر مرصف در 
جیره طیور امکان مرصف خواهد داشت. لذا تحقیق حارض بر آن است 
تا مقایسه ای بین آلژینات بعنوان پربیوتیک با سایر تیامرها انجام داده و 
عملکرد و صفات مرتبط با اجزای الشه و اندام های داخلی و آنزیمهای 
را   گوارش  دستگاه  قسمت های  برخی  شناسی  بافت  و  آنتی اکسیدانی 

بررسی کند.

مواد و روش ها
برای انجام این آزمایش از 144 قطعه جوجه نر یکروزه راس )308( 

و  تکرار   4 و  تیامر   3 در  سالن  به  ورود  از  پس  جوجه ها  شد.  استفاده 
روز  در  جوجه ها  وزنی  میانگین  گرفتند.  قرار  تکرار  هر  در  جوجه   12
پرورش  روز   42 در طول  بود. جوجه ها  گرم    46  ±1/5 آزمایش  رشوع 
یافتند و در متام مدت آزمایش به آب و خوراک دسرتسی آزاد داشتند. 
و  بود  خاموشی  ساعت   2 و  روشنایی  ساعت   22 بصورت  نوری  برنامه 
واکسیناسیون(  و  تهویه  نور،  )دما،  پرورشی  کاتالوگ  استاندارد  رشایط 
رعایت شد )3(. تیامرهای مختلف آزمایشی شامل: تیامر 1(  کنرتل-جیره 
پایه بدون افزودنی ، تیامر2(  جیره پایه همراه با 200 میلی گرم در کیلوگرم 
آلژینات تیامر 3(  جیره پایه دارای 200 میلی گرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک 
فالوفسفولیپول بودند. جیره  پایه تیامرهای آزمایش بر اساس احتیاجات 
 UFFDA ارائه شده در راهنامی پرورش سویه راس 308 با کمک نرم افزار
و  پروتئین  انرژی،  نظر  از  آزمایشی  جیره  های  متامی  گردید)3(.  تنظیم 
آلژینات  از  آزمایش  این  در   .)1 بودند )جدول  یکسان  مواد مغذی  سایر 
 (Merck, Germany) آملان  مرک  رشکت  از  قهوه ای  جلبک  از  حاصل 
استفاده گردید. خوراک مرصفی و وزن بدن در پایان هر یک از دوره های 
آغازین، رشد و پایانی اندازه گیری شدند و افزایش وزن روزانه و رضیب 
تبدیل نیز محاسبه گردید. در 42 روزگی، دو قطعه جوجه از هر تكرار 
گرفت.  انجام  بال خون گیری  ورید  از طریق  و  انتخاب  تصادفی  به طور 
سی سی   0/5 محتوی  ونوجکت  لوله های  داخل  به  یكی  خون  منونه  دو 
به منظور  ترتا استیك  اسید، جمع آوری و  اتیلن  دی  آمین   ماده ضدانعقاد 
گلبول  قرمز،  گلبول  )میزان  خون  هامتولوژی  فراسنجه های  اندازه گیری 
سفید، هموگلوبین، هامتوکریت و جمعیت تفریقی گلبول های سفید( و 
به  انعقاد  ضد  ماده  از  عاری  لوله های  داخل  به  خون  از  دیگری  بخش 
منظور جداسازی رسم خون، جهت اندازه گیری متابولیت های بیوشیمیایی 
تا رشوع  آمده  بدست  سانرتیفیوژ شده و رسم  و سپس  منتقل شد  رسم 
آزمایش در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شد. تفكیك رسم خون 
از طریق سانرتیفیوژ كردن منونه های خونی فاقد EDTA با رسعت 3000 
دور در دقیقه به مدت 15 دقیقه انجام گردید. منونه های رسم بالفاصله 
 -20 دمای  تحت  فریزر  در  میكروتیوب  به  انتقال  و  جداسازی  از  بعد 
گلوكز،  اندازه گیری  شدند.  نگهداری  ارزیابی  زمان  تا  سانتی گراد  درجه 
پروتئین، تری گلیرسید، كلسرتول، HDL كلسرتول وLDL كلسرتول رسم با 
استفاده از كیت های آنزیمی رشكت پارس آزمون و بهره گیری از دستگاه 
اسپكرتوفتومرت مدل Ce1010 انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند. قابل 
انجام  جداسازی رسم  از  بعد  بالفاصله  گلوكز  اندازه گیری  كه  است  ذكر 
گرفت تا میزان آن دستخوش تغییرات نگردد. پس از پر کنی، قطع رسو پاها 
و خروج امعا و احشا وزن الشه کامل و قطعات مختلف آن )سینه، ران، 
بال، گردن، پشت( رکورد برداری گردید. سپس با استفاده از تقسیم وزن 
هر بخش الشه به وزن زنده قبل از کشتار، بازده هر بخش محاسبه گردید. 
پس از باز كردن شكم، اندام های كبد )بدون كیسه صفرا(،  سنگدان، پیش 
لنفوئیدی )طحال،  اندام های  ایلئوم و  پانكراس، دوازدهه، ژژنوم،  معده، 
بورس فابریسیوس و تیموس( جدا و وزن آن ها اندازه گیری شد. همچنین 
چربی جدا شده از سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد به طور دقیق 

تخلیه شده و توأماً توزین شدند.
برای بررسی صفات مورفولوژیکی روده کوچک، دو برش از هر منونه 
ژژنوم عمود بر محور طولی روده جدا و در فرمالین ثابت شد. بخش های 
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 Leica Microsystems,) میکروتوم  با  میکرومرت  سه  ضخامت  به  عرضی 
با  رنگ آمیزی  از  پس  و  شد  داده  برش   (Rijswijk, The Netherland
استفاده از هامتوزایلین- ائوزین روی الم، ثابت شد. تصاویری از منونه های 
حسگر  با  دوربین  به  مجهز  نوری  میکروسکوپ  از  استفاده  با  الم  روی 
شاخص های  و  گرفته   (BEL Photonics®, Milan, Italy) مگاپیکسل   3
 2.9  .BEL Eurisko v) نرم افزار  از  استفاده  با  ژژنوم  مورفولوژیکی 
صفات  شد.  تعیین   (software; BEL Engineering srl, Monza, Italy

مورفولوژیکی اندازه گیری شده شامل طول، عرض و مساحت پرز بود. ده 
پرز از هر برش مورد بررسی قرار گرفت )16(. طول پرز از نوک پرز تا 
محل تقاطع پرز-کریپت اندازه گیری شد. عرض پرزها برای قسمت باال و 
 × )2π( پایین پرز اندازه گیری شدند. مساحت پرزها با استفاده از رابطه
)عرض پرز × 0/5( = طول پرز محاسبه شد )16(. میانگین حاصل از ده پرز 

برای هر برش به عنوان عدد میانگین مورد استفاده قرار گرفت.
سپس داده های حاصل در طرح کاماًل تصادفی و با استفاده از مدل 

جدول 1- اقالم خوراکی و تجزیه شیمیایی جیره های مورد استفاده در 1-42 روزگی

1هر کیلو گرم مکمل معدنی شامل: کولین کلراید 100 گرم، منگنز 39/68 گرم، روی 33/88 گرم، آهن 20 گرم، مس 4 گرم، ید 397 میلی گرم، سلنیوم 80 میلی گرم می باشد.

2 هر كیلوگرم مكمل ویتامینه شامل: ویتامین A 3600000 واحد بین املللی؛ ویتامین E 2/7گرم؛ D3 800000 واحد بین املللی؛  K38/0 گرم؛ B1 0/71 گرم؛ B2  2/64 گرم؛  B388/11گرم؛ 

كلسیم د- پنتوتنات 3/92 گرم؛  B6176/1گرم؛ B6 0/4 گرم؛  B126  میلی گرم و H240 میلی گرم می باشد.

جیره پایانیجیره رشدجیره آغازیناقالم خوراکی)درصد(

55/0354/960/1ذرت

36/737/531/9کنجاله سویا

--2/7کنجاله گلوتن

1/51/41/2دی کلسیم فسفات

1/31/21/09سنگ آهک

1/23/64/3چربی طیور

0/400/460/44نمک

DL0/270/250/23 متیونین

0/250/250/25مکمل معدنی

0/250/250/25مکمل ویتامینی

HCL لیزین- L0/25--

ترکیب مواد مغذی )محاسبه شده(

287029803090انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(

22/8421/3519/37پروتئین )درصد(

0/970/890/79کلسیم )درصد(

0/160/160/15فسفر قابل دسترس)درصد(

0/170/20/19سدیم)درصد(

1/261/141لیزین)درصد(

1/020/930/85متیونین+سیستین)درصد(
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خطی ANOVA توسط نرم افزار SAS آنالیز شد. مقایسه میانگین ها به 
روش Tukey و سطح معنی داری 5 درصد انجام گردید.

نتایج 
اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر وزن بدن و میانگین افزایش وزن 
روزانه جوجه های گوشتی از 1 تا 42 روزگی در جدول 2 نشان داده شده 
است. در وزن بدن در 1 و 10 روزگی تفاوت معنی داری بین تیامرهای 

.)P<0/05( مختلف مشاهده نشد
تیامر  به  آنتی بیوتیک نسبت  تیامر  بدن در  در سن 24 روزگی وزن 
در  مجموع  در  اّما   .)P>0/05( داد  نشان  را  معنی داری  تفاوت  آلژینات 

سن 42 روزگی تفاوت معنی داری بین تیامرهای مختلف آزمایشی دیده 
نشد )P<0/05(. در مورد افزایش وزن بدن در سن 1 تا 10 روزگی بین 

 .)P<0/05( تیامرهای آزمایشی یکسان بود و تفاوت معنی دار نداشت
افزایش وزن در دوره های 1 تا 24 روزگی و همچنین 25 تا 42 روزگی  
تفاوت معنی داری بین تیامرها وجود نداشت )P<0/05(. افزایش وزن در 
کل دوره یعنی در دوره 1 تا 42 روزگی بین تیامرهای مختلف آزمایشی 
تفاوت معنی داری وجود داشت)P>0/05( و بیشرتین افزایش وزن در کل 

دوره برتتیب در تیامرهای شاهد، آنتی بیوتیک و آلژینات مشاهده شد.
 اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر خوراک مرصفی و رضیب تبدیل 
خوراک جوجه های گوشتی از 1 تا 42 روزگی در جدول 3 را نشان داده 

جدول 2 - اثر تیامرهای مختلف آزمایشی روی وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه جوجه های گوشتی از 1 تا 42 روزگی

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

تیمار
افزایش وزن بدن  )گرم در روز(وزن بدن  )گرم(

1 تا 42 روزگی25 تا 42 روزگی11 تا 24 روزگی1 تا 10 روزگی42 روزگی24 روزگیروزگی 110 روزگی

45/98232/84930/85ab2462/2518/48653/69382/96751/713bشاهد

44/84243/65981/99a2550/8619/68355/28388/40754/457aآنتی بیوتیک

b2385/0919/51851/40685/64848/857 c 44/61241/80865/34آلژینات

0/934/0830/0863/900/431/802/110/90اشتباه معیار میانگین

0/560/2570/0860/260/2560/3730/2680/013سطح معنی داری

جدول 3 - اثرتیامرهای مختلف آزمایشی بر خوراک مرصفی و رضیب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی از 1 تا 42 روزگی

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

تیمار
ضریب تبدیل خوراکخوراک مصرفی )گرم در روز(

1 تا 42 روزگی25 تا 42 روزگی11 تا 24 روزگی1 تا 10 روزگی1 تا 42 روزگی25 تا 42 روزگی11 تا 24 روزگی1 تا 10 روزگی

25/30a97/94a173/68a98/97a1/36a1/82a2/09a1/76aشاهد

24/73a94/40a175/73a98/29a1/25b1/71a1/98b1/65bآنتی بیوتیک

13/21b79/53b152/30b81/68b1/38a1/54b1/77c 1/57cآلژینات

0/203/314/081/820/0250/040/010/02اشتباه معیار میانگین

0/00010/001<0/00010/0170/0120/00080/0210/012<سطح معنی داری
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شده است. میزان خوراک مرصفی در دوره 1 تا 10 روزگی بین تیامرهای 
مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری داشت)P>0/05( و کمرتین مقدار در 
آلژینات مشاهده شد که نسبت به سایر تیامرها تفاوت معنی دار  تیامر 
بود )P>0/05(. در مورد مرصف خوراک در دوره های 11 تا 24روزگی و 
24 تا 42 روزگی نیز تفاوت معنی داری بین تیامرهای آزمایشی مشاهده 
شد )P>0/05( و در این دوره ها نیز تیامر آلژینات دارای کمرتین خوراک 
مرصف  داشت.  معنی داری  تفاوت  تیامرها  سایر  با  که  بودن  مرصفی 
آزمایشی معنی داری  تیامرهای مختلف  بین  تا 42 روزگی  خوراک در 1 

بود و کمرتین مقدار در تیامر آلژینات مشاهده شد.
تیامرهای  بین  روزگی   10 تا   1 دوره  در  خوراک  تبدیل  رضیب 
تبدیل  و رضیب   )P>0/05( داشت  معنی داری  تفاوت  آزمایشی  مختلف 
تیامر آنتی بیوتیک در این دوره بهرتین عملکرد را داشت. رضیب تبدیل 

آزمایشی  مختلف  تیامرهای  بین  نیز  روزگی   24 تا   11 سن  در  خوراک 
تفاوت معنی داری نشان داد )P>0/05( و بهرتین عملکرد در تیامر آلژینات 
معنی داری  تفاوت  آنتی بیوتیک  و  شاهد  تیامرهای  با  که  شد  مشاهده 
تا 42 و  تبدیل خوراک در دوره 25  داشت )P>0/05(. همچنین رضیب 
دوره 1 تا 42 روزگی تفاوت معنی دار داشتند )P>0/05( و برتتیب  تیامر 
آلژینات، آنتی بیوتیک و شاهد بهرتین عملکرد را در مورد رضیب تبدیل 

خوراک داشتند. 
در  الشه  اجزای  وزن  نسبت  بر  آزمایشی  مختلف  تیامرهای  اثر 
ارائه شده است. در  جوجه های گوشتی نر در 42 روزگی  در جدول 4 
مورد بسیاری از فراسنجه های اجزای الشه مثل نسبت وزن الشه، سینه، 
تیامرهای  بین  معنی داری  تفاوت  بال  و  ران  کعب  گردن،  پشت،  ساق، 

.)P<0/05( مختلف آزمایشی وجود  نداشت

جدول 4- اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر نسبت وزن اجزای الشه در جوجه های گوشتی نر در 42 روزگی

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

تیمار
بالکعب رانگردنپشتساقسینهالشه

گرم وزن هر قسمت/100 گرم وزن زنده

67/0823/629/3013/612/4010/445/44شاهد

68/9523/309/8614/422/6310/134/99آنتی بیوتیک

67/1224/2410/0413/002/5910/145/44آلژینات

2/240/650/280/520/170/430/20اشتباه معیار میانگین

0/800/600/220/230/640/160/26سطح معنی داری

جدول 5- اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر نسبت وزن اندام های داخلی در جوجه های گوشتی نر سن 42 روزگی

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

تیمار
طحالتیموسبورسچربی محوطه بطنیسنگدانپیش معدهپانکراسکبد

گرم وزن اندام/100 گرم وزن زنده

1/670/160/33b1/780/750/130/110/14شاهد

1/800/240/42a2/010/600/210/130/14آنتی بیوتیک

ab1/540/520/170/140/12 1/620/200/40آلژینات

0/080/020/290/220/150/040/010/01اشتباه معیار میانگین

0/360/210/0160/390/590/540/450/68سطح معنی داری
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اندام های داخلی در  اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر نسبت وزن 
جوجه های گوشتی نر سن 42 روزگی  در جدول شامره 5 ارده شده است. 
نسبت وزن کبد، پانکراس، سنگدان، چربی محوطه بطنی، بورس، تیموس 
و طحال در تیامرهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نشد 
)P<0/05(. تنها نسبت پیش معده بین تیامرهای مختلف آزمایشی  تفاوت 
بیوتیک و شاهد دارای  آنتی  معنی داری داشت )P>0/05( و بین تیامر 

.)P>0/05( تفاوت معنی دار بود
هامتولوژی  فراسنجه های  بر  آزمایشی  مختلف  تیامرهای  اثر 
است.  شده  داده  نشان  جدول  6  در  روزگی   42 در  گوشتی  جوجه های 
مولفه های تعدادگلبول قرمز، تعدادگلبول سفید و درصد هامتوکریت بین 
تیامرهای مختلف آزمایشی معنی  دار نشد )P<0/05(. میزان هموگلوبین 

 )P>0/05( داشت  معنی داری  اختالف  آزمایشی  مختلف  تیامرهای  بین 
تعداد  داشت.  را  مقدار  کمرتین  تیامرها  سایر  به  نسبت  تیامر شاهد  و  
 )P>0/05( بود  معنی دار  آزمایشی  مختلف  تیامرهای  بین  ترومبوسیت 
شد  مشاهده  معنی دار  تفاوت  شاهد  و  آنتی بیوتیک  تیامرهای  بین  و 

.)P>0/05(
اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر جمعیت تفریقی گلبول های سفید و 
نسبت هرتوفیل به لنفوسیت جوجه های گوشتی در 42 روزگی در جدول 
درصد هرتوفیل،  لنفوسیت،  درصد  مولفه های  است.  داده شده  نشان   7
و  ائوزینوفیل  درصد  مونوسیت،  درصد  لنفوسیت،  به  هرتوفیل  نسبت 
و  نگرفتند  قرار  آزمایشی  مختلف  تیامرهای  تاثیر  تحت  بازوفیل  درصد 

.)P<0/05( اختالف بین آن ها معنی دار نبود

جدول  6 - اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های هامتولوژی جوجه های گوشتی در 42 روزگی

جدول  7 - اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر جمعیت تفریقی گلبول های سفید و نسبت هرتوفیل به لنفوسیت جوجه های گوشتی در 42 روزگی

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

تیمار
ترومبوسیتهماتوکریتهموگلوبینتعداد گلبول های سفیدتعداد گلبول های قرمز

106/µL103/µLg/dL%103/µL

2/5817/4310/56b31/50b34/33bشاهد

2/6918/1012/43a36/56a38/00aآنتی بیوتیک

a37/50 a36/66 ab 2/7518/9611/96آلژینات

0/070/580/260/770/88اشتباه معیار میانگین

0/0020/0010/048*0/28*0/39سطح معنی داری

بازوفیل (%)ائوزینوفیل (%)مونوسیت (%)نسبت هتروفیل به لنفوسیت هتروفیل (%)لنفوسیت (%)تیمار

71/6619/330/274/002/002/06شاهد

72/0018/330/255/331/662/66آنتی بیوتیک

75/3318/330/242/332/002/00آلژینات

3/052/650/041/250/380/64اشتباه معیار میانگین

0/700/950/890/330/790/75سطح معنی داری
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و  خونی  متابولیتهای  برخی  بر  آزمایشی  مختلف  تیامرهای  اثر 
آنزیم های آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در 42 روزگی در جدول 8 
نشان داده شده است. در مورد مولفه میزان گلوکز خون بین تیامرهای 
مقدار  باالترین  و   )P>0/05(داشت معنی داری  تفاوت  آزمایشی  مختلف 
شد.  مشاهده  آلژینات  و  شاهد  آنتی بیوتیک،  تیامرهای  در  برتتیب 
و   LDL-C، HDL-C، VLDL-C کل،  کلسرتول  کل،  پروتئین  مولفه های 
گلوتاتیون پراکسیداز بین تیامرهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی داری 

.)P<0/05(مشاهده نشد
میزان تری گلیسیرید در تیامر آلژینات باالترین مقدار بود که نسبت 
به تیامر آنتی بیوتیک با تفاوت معنی داری همراه بود )P>0/05(. مقدار 

آنزیم سوپر اکسید دسموتاز اگرچه بین تیامرهای مختلف آزمایشی تفاوت 
معنی داری داشت )P>0/05( ولی بین تیامرهای آنتی بیوتیک و آلژینات 
یکسان بود و معنی دار نشد)P<0/05( ولی تیامر  شاهد نسبت به این دو 

تفاوت معنی دار داشت و باالتر بود.
جدول 9 اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بافت شناسی 
دئودنوم روده باریک جوجه های گوشتی در 42 روزگی را نشان می دهد. 
طول پرز در ناحیه دئودنوم بین تیامرهای آنتی بیوتیک و آلژینات یکسان 
تیامر  به  نسبت  اّما   )P<0/05( نشد  مشاهده  معنی داری  تفاوت  و  بود 
تیامر  در  پرز  ضخامت   .)P>0/05( داشتند  معنی داری  تفاوت  شاهد 
 .)P>0/05( آلژینات نسبت به سایر تیامرها با تفاوت معنی دار همراه بود

جدول 9- اثرتیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بافت شناسی دئودنوم روده باریک جوجه های گوشتی در 42 روزگی

جدول 8-  اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر برخی متابولیتهای خونی و آنزیمهای آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی در 42 روزگی

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

HDL-C 1 معادل کلسرتول لیپوپروتئین با چگالی باال و LDL-C  معادل کلسرتول لیپوپروتئین با چگالی پایین می باشد .

مساحت پرز )میکرومتر(طول پرز / عمق کریپتعمق کریپت )میکرومتر(ضخامت پرز )میکرومتر(طول پرز )میکرومتر(تیمار

1671/5b173/80 b307/375/561b898109bشاهد

a162/53 b315/846/547b1037518b 2035/4آنتی بیوتیک

a244/05 a326/579/271 a1603808a 2132/7آلژینات

100/5611/9516/810/6667210/46اشتباه معیار میانگین

0/0001<0/00010/720/001<0/007سطح معنی داری

تیمار
سوپر اکسید دسموتازگلوتاتیون پراکسیدازHDL-CLDL-CVLDL-Cکلسترول کلتریگلیسریدپروتئین کلگلوکز

mg/dLg/dLmg/dLmg/dLmg/dLmg/dLmg/dLiu/dLiu/dL

242/33b3/73149/00 ab206/00107/66113/6629/805000/50242/50aشاهد

259/00a3/66137/67b206/33109/33108/6627/534986/00203/50bآنتی بیوتیک

c 3/76161/00 a211/00105/00103/6632/204914/00193/00 b 225/00آلژینات

7/490/087/491/971/455/841/4944/344/74اشتباه معیار میانگین

0/0050/7280/0180/2520/2080/5560/1860/4440/002سطح معنی داری
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در مورد مولفه عمق کریپت بین تیامرهای مختلف آزمایشی هیچ تفاوت 
و  کریپت  عمق  به  پرز  طول  نسبت   .)P<0/05( نشد  دیده  معنی داری 
تفاوت  با  تیامرها  به سایر  آلژینات نسبت  تیامر  پرز در  مولفه مساحت 
معنی دار همراه بود )P>0/05( و نسبت به دو تیامر شاهد و آنتی بیوتیک 

بطور معنی داری باالتر بود.
فراسنجه های  روی  بر  آزمایشی  مختلف  تیامرهای  اثر   11 جدول 
بیان  را  روزگی   49 در  گوشتی  جوجه های  روده  ژژنوم  بافت شناسی 
آلژینات  تیامر  در  آن  ضخامت  و  ویلی  ارتفاع  مولفه های  که  می دارد. 
در   .)P<0/05( تفاوت معنی دار مشاهده شد  با  تیامرها  به سایر  نسبت 
مورد مولفه عمق کریپت نیز تیامر آلژینات نسبت به تیامر آنتی بیوتیک 
تفاوت معنی داری را نشان داد )P>0/05(. همچنین در مولفه های طول 
آنتی بیوتیک  و  شاهد  تیامرهای  پرز  مساحت  و  کریپت  عمق  به  ویلی 
تفاوت معنی داری نداشتند )P<0/05(، اّما تیامر آلژینات نسبت به این دو 

.)P>0/05( تیامر تفاوت معنی دار داشت

بحث
جایگزین های  از  مختلف  منونه های  بررسی  مطالعات  از  بسیاری  در 
آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حارض در دوره های 
مختلف تیامرهای آزمایشی تفاوت معنی داری با هم نداشتند، علی رغم 
اثرات مقطعی مثل معنی داری افزایش وزن در کل دوره، در مورد وزن 
از موارد  افزایش وزن روزانه تیامر آلژینات و شاهد در بسیاری  بدن و 
اختالف معنی داری با تیامر آنتی بیوتیک نداشتند. موافق با تحقیق حارض 
جوجه های  در  پری بیوتیک  مختلف  سطوح  از  استفاده  منودند  گزارش 
گوشتی میانگین افزایش وزن را در دوره آغازین، رشد و پایانی و کل دوره 
مثل  افزودنی  مواد  تاثیر گذاری  عدم  تحقیقات  برخی   .)13( نداد  تغییر 
پربیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات وزنی را سن مرصف بیان کرده اند)19(، 
که گزارش منودند که عدم تاثیر استفاده از پروبیوتیک و پری بیوتیک در 
افزایش وزن به دلیل توسعه و تکامل فیزیولوژیکی دستگاه گوارش و تثبیت 

رشایط مورفولوژیکی و جمعیت میکروفلورا است )19(، لذا استفاده از 
نیست  موثر  چندان  وزن  افزایش  در  پرورش  دوره  اواخر  در  مواد  این 
جلوگیری  وزنی  اختالف  شدن  معنی دار  از  است  ممکن  حالت  همین  و 
کند، اٌما از آنجا که ترکیبات مورد استفاده در این تحقیق از ابتدای سن 
جوجه استفاده شده این علت منی تواند دلیل اصلی عدم تاثیر گذاری باشد. 
همچنین احتامل دادند که میزان تاثیرگذاری استفاده از پری بیوتیک ها در 
جیره غذایی به مقدار مرصف آن ها و سن جوجه های گوشتی در زمان 
به  که  افزودنی  مواد  بیشرت  اینکه  به  توجه  با   .)5( دارد  بستگی  مرصف 
عنوان محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک معرفی و مورد آزمایش قرار 
فعالیت  بواسطه  گوشتی  عملکرد جوجه های  بر  را  خود  تاثیر  گرفته اند، 
ضدمیکروبی و تاثیر بر فلور میکروبی دستگاه گوارش اعامل می کنند، از 
این رو رشایط پرورش و میزان آلودگی و درگیری پرندگان با باکرتی های 
مواد  این  با  آزمایشات  نتیجه  در  می تواند  آزمایش،  محیط  در  بیامری زا 
افزودنی موثر باشد. به علت اینکه هر یک از این مواد افزودنی دارای 
ترکیبات و سطح موثر گوناگون می باشند، میزان دوز مرصفی و ترکیبات 
مورد استفاده در آزمایش نیز می تواند در نتایج مختلف بدست آمده در 

استفاده از این مواد محرک رشد، موثر باشد. 
تاثیر  تحت  خوراک  مرصف  که  تحقیق  این  یافته های  با  موافق 
آنتی بیوتیک قرار نگرفت، برخی محققین بیان کردند که برتتیب استفاده از 
پروبیوتیک، مخلوط گیاهان دارویی، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک در جیره 
تاثیری بر خوراک مرصفی روزانه جوجه های گوشتی نداشت )1، 24،25(. 
همچنین نشان دادند که استفاده از پروبیوتیک و پری بیوتیک به تنهایی 
و در ترکیب با هم اثر معنی داری بر خوراک مرصفی جوجه های گوشتی 
نداشت )23(. اگرچه برخی تحقیقات برخالف یافته های تحقیق حارض اثر 
از پربیوتیک را بر پرنده مشاهده کردند و بهبود عملکرد پرنده  مثبتی 
از تغییر جمعیت میکروب های  افزودن پری بیوتیک ها را ناشی  از  ناشی 

روده )20( و تعدیل پاسخ سیستم ایمنی طیور )17( بیان کردند.
دوره  بجز  حارض  تحقیق  در  نیز  خوراک  تبدیل  رضیب  مورد  در 

جدول10-  اثر تیامرهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه های بافت شناسی ژژنوم روده باریک در جوجه های گوشتی در 42 روزگی

- حروف غیر مشابه در هر ستون  بیانگر تفاوت معنی دار آماری در سطح 0/05 است.

مساحت پرز )میکرومتر(طول پرز / عمق کریپتعمق کریپت )میکرومتر(ضخامت پرز )میکرومتر(طول پرز )میکرومتر(تیمار

1927/04b 160/42 b 285/776/929b971462bشاهد

b162/74 b254/127/419b924286b 1813/33 آنتی بیوتیک

a186/10 a333/9815/183 a1609027a 2747/65آلژینات

47/578/8323/530/6671109/98اشتباه معیار میانگین

0/0001<0/0001<0/00010/0090/079<سطح معنی داری

بررسی مقایسه ای فاکتورهای عملکردی، خون شناسی  ...
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آلژینات  تیامر  به  تبدیل مربوط  بهرتین رضیب  بقیه دوره ها  استارتر در 
رضیب  دوره ها  متام  در  شاهد  تیامر  و  بود  آنتی بیوتیک  تیامر  سپس  و 
با تحقیق حارض در کل دوره آزمایش  تبدیل ضعیف تری داشت. موافق 
بهبود  شد)2(.  غذایی  تبدیل  رضیب  معنی دار  بهبود  سبب  پری بیوتیک 
می توان  را  الیگوساکارید  مانان  مکمل  از  استفاده  هنگام  تبدیل  رضیب 
اینگونه تفسیر منود که این ترکیبات مشتق شده از دیواره سلول مخمر 
باکرتی های  اتصال  مکان های  کردن  مسدود  با  رسویزیه  ساکارومایسیس 
پاتوژن در مخاط روده باریک، میزان صدمه به دیواره روده و در نتیجه 
قابلیت  و  می دهد  کاهش  را  روده  سلول های  جایگزینی  رسعت  میزان 
رضیب  بهبود  دالیل   .)9( می بخشد  بهبود  را  غذایی  مواد  از  استفاده 
بیوتیک ها را محدود کردن رشد تعدادی  آنتی  از  استفاده  تبدیل هنگام 
از باکرتی های مرض و جلوگیری از تولید سموم و محصوالت فرعی آن ها 
مواد  در  رقابت  افزایش  روده،  در  مثبت(  گرم  باکرتی های  روی  )بیشرت 
غذایی با نازک کردن دیواره روده بیان کردند )23(. بهبود رضیب تبدیل 
غذایی در اثر افزودن اسید آلی یا پری بیوتیک در جیره بلدرچین ژاپنی 
نیز گزارش شده است)21(. آن ها بیان کردند که ترکیبات پری بیوتیک و 
پروبیوتیکی با کاهش تعداد عوامل بیامری زای روده ای و تحریک ترشح 
آنزیم های هضمی از معده، لوزاملعده و مخاط روده، سبب افزایش هضم 

و جذب مواد مغذی می شوند)14(.
در مورد اجزای مختلف الشه و اندام های داخلی اگرچه تفاوت قابل 
که  داده شد  نشان  ولی  نشد،  یافت  آزمایشی  تیامرهای  بین  مالحظه ای 
استفاده از این ترکیب در جیره جوجه های گوشتی هیچ تاثیر منفی بر این 
شاخص های مختلف الشه و اندام های داخلی نداشت که با نتایج برخی 
پری بیوتیک  افزودن  که  منودند  گزارش  آن ها  داشت.  مطابقت  محققین 
در  اگرچه   .)10( نداشت  گوشتی  جوجه های  الشه  درصد  بر  تاثیری 
افزایش  باعث  نهایت  در  پری بیوتیک ها  که  شد  داده  نشان  تحقیقاتی 
راندمان سینه و ران می شود، زیرا بعنوان یک سوبسرتا برای میکروب های 
مفید روده وارد شده که این امر موجب قابلیت استفاده مواد مغذی از 

جمله پروتئین و اسیدهای آمینه می گردند )7(.
گلبول های  تفریقی  شامرش  و  هامتولوژی  های  فراسنجه  مورد  در 
سفید، اگرچه تیامر های مختلف بخصوص آلژینات تغییر محسوسی نسبت 
به تیامر شاهد در این فراسنجه ها ایجاد نکرد، ولی با بررسی نشان داده 
شد که در متام تیامرها اعداد در دامنه قابل قبولی بود که نشان از سالمت 

پرنده در رشایط پرورش نرمال داشت. 
تیامرهای  بین  در  گلوکز  مقدار  خونی  متابولیت های  مورد  در 
آزمایشی کمرتین مقدار را در تیامر حاوی آلژینات نشان داد که با تیامر 
کاهش  آلژینات  مرصف  اثر  در  داشت.  تفاوت  شاهد  و  آنتی بیوتیک 
گلوکز خون به موازات بیشرت بودن سطح تری-گلیسیرید در خون اتفاق 
پرنده های  در  چربی  باالتر  متابولیسم  از  نشان  امر  این  است  افتاده 
مرصف کننده آلژینات دارد، زیرا سطح تری گلیسیرید خون آن ها باالتر و 
گلوکز خون در آن ها پائینرت از سایر تیامرها بود. نشان داده شده است 
که آلژینات بعنوان ترکیب کمپلکس استخراجی از جلبک توانایی باالیی 
در اتصال به برخی ترکیبات چربی را داراست، لذا ممکن است با چربی 
از جذب مجدد  و  باند شده  بخصوص صفرا  گوارش  دستگاه  در  موجود 
این تحقیق در  نتیجه  باریک جلوگیری کند. برخالف  آن ها توسط روده 

آنتی  از  استفاده  که  داده  نشان  تحقیقات  از  برخی  کل،  کلسرتول  مورد 
نقش  را   امر  این  دلیل  می شود.  کلسرتول  افزایش  به  منجر  بیوتیک ها 
در کاهش کلسرتول  بیفیدوباکرتها  و  نظیر الکتوباسیلوس ها  باکرتی هایی 
خون و همچنین نقش آنتی بیوتیک در مهار باکرتی های گرم مثبت )نظیر 
گروه  در  خون  کلسرتول  افزایش  و  بیفیدوباکرتها(  و  الکتوباسیلوس ها 
مرصف کننده آنتی بیوتیک بیان کردند )11، 19(. یافته های این تحقیق با 
نتایج برخی محققین که بیان کردند، استفاده از پری بیوتیک ها بخصوص 
کلسرتول رسم  میزان  کاهش  سبب  غذایی  جیره  در  مانوالیگوساکاریدها 
و چربی ناحیه شکمی جوجه های گوشتی می شود)10( در تضاد بود. در 
مورد آنزیم های آنتی اکسیدانی خون تنها سوپر اکسید دسموتاز رسم تحت 
تاثیر تیامرها قرار گرفت و در تیامر حاوی آلژینات و آنتی بیوتیک نسبت 
نیاز  با کمرت بودن  این آنزیم مساوی  به شاهد کاهش نشان داد، کاهش 
اکسیدانی  نشان می دهد رشایط  که  بر می گردد  آن در رسم  فعالیت  به 
است،  یافته  کاهش  آنزیم  این  فعالیت  به  نیاز  و  داشته  وجود  مناسبی 
لذا این امر در هر دو تیامر بعلت اثر مثبت این دو ترکیب در جمعیت 
بیان  تحقیقات  زیرا  می شود  تفسیر  گوارش  دستگاه  انتهای  میکروفلور 
تحریک  گوارش  دستگاه  انتهای  در  مرض  میکروفلور  حضور  که  کرده اند 

ایمنی و آنتی اکسیدانی را در پی دارد )8(.
سطح  که  قسمت هایی  بخصوص  باریک  روده  در  شد  داده  نشان 
رسیع تر،  خروج  از  مامنعت  سبب  بلندتر  پرز  می شوند  محسوب  جذب 
همچنین  می شود)6(.  تبدیل  بهبود رضیب  و  محتویات،  رطوبت  کاهش 
کریپت می تواند به عنوان کارخانه ساخت پرزها در نظر گرفته شود و 
تقاضا  یا  نیاز  و  بافتی  رسیع  تجدید شوندگی  نشان دهنده  عمیق  کریپت 
برای بافت جدید است. رشد پرزها به دلیل تشکیل سلول در کریپت و 
نرخ مهاجرت و بیرون راندن از کریپت تنظیم می شود و وظیفه کریپت ها 
در ژژنوم تجدید مخاط از نظر ساختاری است )22(. برخی از تحقیقات 
بیان كردند كه افزایش اندازه پرز منجر به افزایش تكثیر سلولی در روده 
می شود )19( و افزایش طول پرز و مساحت پرز و افزایش تكثیر سلولی 
پویا  و  فعال  عملكردی  دارای  روده  پرزهای  كه  است  این  نشان دهنده 
برای جذب مواد مغذی هستند)12(. برخی تحقیقات نشان می دهد که 
پری بیوتیک ها از طریق افزایش طول پرز روده، سطح ناحیه جذب مواد 
مغذی را افزایش می دهند و عملکرد دستگاه گوارش را بهبود می بخشند 
)15(. در این تحقیق نیز بهبود در فراسنجه های بافت شناسی مثل طول 
پرز، نسبت طول پرز به عمق کریپت و مساحت کلی پرز در تیامر حاوی 
آلژینات دیده می شود، این امر به خوبی قابل استدالل است که آلژینات 
بر  می تواند  که  است  پائینی  هضم  قابلیت  با  یا  هضم  غیر قابل  ترکیب 
آنتی بیوتیک  از  موثرتر  باریک  روده  بافت شناسی  خصوصیات  بهبود 
مورد استفاده عمل کند. از آنجایی که آنتی بیوتیک ها جمعیت های مفید 
باکرتیایی را نیز به همراه باکرتی های بیامری زا کاهش می دهد)4(، ممکن 
است نسبت به پری بیوتیک که افزایش انتخابی میکروفلور مفید را باعث 
در  مناید.  اعامل  روده  مخاط  سالمتی  حفظ  در  کمرتی  تاثیر  می گردد، 
مطالعه ای نیز پری بیوتیک ارتفاع پرز ها را در دوازدهه و قطر پرز ها را 
در دوازدهه و ایلئوم افزایش داد ولی آنتی بیوتیک تنها موجب افزایش در 

ارتفاع پرز های دوازدهه گردید)8(. 
و  تغییر می شوند  پیوسته دستخوش  بطور  روده  پوششی  سلول های 
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با تزاید در کریپت ها و مهاجرت به سمت باال، ریزش سلول ها از پرز ها 
روده ای  سلول های  جایگزینی  میزان  با  کریپت ها  عمق  می شود.  جربان 
وابسته بوده و افزایش عمق کریپت ها نشانگر افزایش نیاز به جایگزینی 
جایگزینی  به  نیاز  افزایش  این   .)23 می باشد)13،  روده ای  سلول های 
ابعاد  ابعاد پرزها و یا حفظ  افزایش  اثر  سلولهای روده ای می تواند در 
پرزها در نتیجه ازدیاد تخریب آن ها باشد. در مطالعه حارض افزایش عمق 
کری پتهای دوازده در گروه آلژینات با توجه به افزایش ارتفاع پرزها در 
با  روده ای  سلول های  جایگزینی  افزایش  به  نیاز  و  روده  از  قسمت  این 
توجه به اثر آن در کاهش میکروفلور مفید روده ای قابل توجیه می باشد. 
برای  را  بهرتی  روده ای رشایط  مفید  میکروفلور  افزایش  دیگر  از طرف 
افزایش عمر سلول های روده ای و نیاز کمرت به جایگزینی سلولی فراهم 
می سازد )20( و در نتیجه عمق کریپت ها تغییر منی یابد. مطابق نتایج این 
تحقیق نیز نشان دادند که با تجویز آنتی بیوتیک محرک رشد، پروبیوتیک 
به همراه  آزمایش  پایان  در  به جیره جوجه های گوشتی،  پری بیوتیک  و 
شاهد  گروه  به  نسبت  کرک ها  قطر  و  ارتفاع  رشد،  عملکرد  در  بهبود 
بررسی های  در  همچنین   .)20( یافت  کاهش  کریپت ها  عمق  و  افزایش 
صورت گرفته طبق تحقیقات با توجه به اثر  آنتی بیوتیک های محرک رشد 
بر هیستومورفومرتی روده باریک می توان نتیجه گرفت که پری بیوتیک با 
افزایش سطح جذب در روده توانست جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک 
بعنوان محرک رشد باشد )8(. اگرچه برخی از تحقیقات گزارش منودند 
که ارتفاع ویلی، عمق کریپت و نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت تحت 

تاثیر پری بیوتیک ها قرار نگرفتند)13(.
خونی،  عملکردی،  مختلف  صفات  بررسی  به  توجه  با  نهایت  در 
آلژینات در سطح 200 میلیگرم  از  استفاده  بافت شناسی نشان داده شد 
می تواند  افزودنی  بدون  شاهد  تیامر  به  نسبت  خوراک  کیلوگرم  در 
تاثیرات مفیدی بر عملکرد بخصوص رضیب تبدیل خوراک و بسیاری از 
فراسنجه های بافت شناسی قسمتهای مختلف روده مثل دئودنوم و ژژنوم 

داشته باشد. 
تشکر و قدردانی

اراک و معاونت محرتم پژوهشی  دانشگاه  از  این مقاله  نویسندگان 
دارند. همچنین  را  این تحقیق کامل تشکر  از  به علت حامیت  دانشگاه 
پژوهشی  و  آموزشی  مزرعه  کارکنان  زحامت  از  می دارد  الزم  خود  بر 
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک نیز کامل سپاسگزاری را 
داشته باشد. از مساعدت های فنی آقای دکرت صادقی در آزمایشگاه مرکزی 
دامپزشکی که زحمت بافت شناسی را کشیده اند و خانم مهندس صادقی 

مدیریت آزمایشگاه رازی قدردانی می گردد.
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