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چكيده
و مخلوط آنها در جیرههای با کمبود پمروتئین بمر عملکمرد و هیسمتومورهومتری روده در یم

آزممایش

تأثیر پروبیوتی  ،پریبیوتی

هاکتوریل  ۴ × ۲با دو سطح پروتئین اتوصیه شده و  ۱۰درصد کمتمرو و چهمار نموع اهزودنمی ابمدون اهزودنمی ،پروبیوتیم

گمالی،رو،

پریبیوتی

تکنوموس و مخلوط آنهاو در قالب طرح کامال تصادهی با  ۸تیمار و  ۴تکرار و  ۲۵قطعه بلمدرچین در همر تکمرار بررسمی

شد .پرندگان از جیرههای ک پروتئین به مقدار بیرتری مصرف نمودند و ضریب تبمدیل بما)تری داشمتند ا۰۵کP <۰و .ضمریب تبمدیل
پرندگانی که در جیره خود اهزودنی اپریبیوتی  ،پروبیوتی

و مخلوط آنهاو دریاهت کردند ،کمتمر بمود ا۰۵کP <۰و .وزن نسمبی روده

کور در پرندگانی که با جیرههای با پروتئین کمتر تغایه شدند ،بیرتر بود ا۰۵کP <۰و .اهزایش معنیدار در عمق کری،ت در دوازدهمه و
کاهش معنی دار در طول پرز در ژژونوم و نسبت طول پرز :عمق کری،ت در دوازدهه و ژژنوم با تغایه جیمرههمایی بما کمبمود پمروتئین
مراهده شد ا۰۵کP<۰و .طول پرز در دوازدهه پرندگان با جیره هاقمد اهزودنمی ،کمتمر از پرنمدگان تغایمه شمده بما جیمرههمای حماوی
پریبیوتی

و مخلوط آنها بود ا۰۵کP<۰و .نسبت طول پرز :عمق کری،ت در ژژنوم پرندگانی که با جیره حاوی پروتئین توصمیه شمده و

مخلوط پروبیوتی

و پریبیوتی

تغایه شدند ،با)تر از سایر پرندگان بود ا۰۵کP<۰و .اهزودن مخلموط پروبیوتیم

جیره سبب اهزایش طول پرزهای ایلئوم شد ا۰۵کP<۰و .براساس نتایج حاصل ،استفاده از پروبیوتی  ،پمریبیوتیم
جیرههایی با کمبود پروتئین ،با بهبود هراسنجههای هیستومورهومتری

و پمریبیوتیم

بمه

و مخلموط آنهما در

روده بلمدرچین ژاپنمی ،موجمب بهبمود ضمریب تبمدیل در آنهما

میشود.
كلیدواژهها :بلدرچین ،پروبیوتی  ،پریبیوتی  ،روده باری  ،سینبیوتی  ،هیستومورهولوژی
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مقدمه

اهزودنیهای خوراکی نییر پروبیوتی ها ،پمریبیوتیم هما،

بلدرچین پرندهای با گونههای متعدد و طمرح و رنمگهمای

اسیدهای آلی و غیره در جیره طیور در سالهای گاشته بما

متفمماوت اسممت کممه در دهممههممای گاشممته مممورد توجممه

هدف بهبود وضعیت اقتصادی واحمدهای پمرورش طیمور،

پرورشدهندگان قرار گرهته است ] .[۲۲این پرنده به لحاظ

اهزایش یاهته است ] .[۱۵پروبیوتی ها مکملهای میکروبی

سن پایین عرضه گوشت آن به بازار اپنج الی ششهفت یو،

زندهای هستند کمه از طریمق بهبمود تعمادل میکروبمی روده

تخ گااری خو  ،ضریب تبدیل مطلو  ،نیماز بمه هومای

اثرات مفیدی را بر میزبان اعمال میکننمد ] ۹ ،3و  .[۱۲اثمر

پرورشی ک نسبت به مرغ ،مقاومت نسبت به بیماریهما و

مفید پروبیوتی ها از راههای متفاوتی مانند تحری

دارا بودن هزینه ک برای پرورش ،توجه پمرورشدهنمدگان

ایمنی ،رقابت با میکمرو همای بیمماریزا در روده ،تولیمد

را به خود جلب کرده است ] .[۲امروزه جهت بهبود بمازده،

آنزی های گوارشی و بهبود عملکمرد طیمور گمزارش شمده

بممهخصممود در پممرورش متممراک طیمور ،مممواداهزودنی بمما

است ] ۲۰ ،۱۰و  .[۲۵پریبیوتی هما بمه عنموان ترکیبمات

خواد ضدمیکروبی همچون آنتیبیوتیم هما بمه خموراک

غاایی غیرقابل هو تعریف میشوند که از طریق تحری

پرندگان اضاهه میشود .با این وجود مصرف بمیش از حمد

رشد یا هعالیت گونههای باکتریمایی مفیمد موجمود در روده

آنتیبیوتی ها در خوراک طیور ،ممیتوانمد سمبب اهمزایش

برای میزبان مؤثر هستند و به هممین دلیمل سمبب اهمزایش

بممروز بیممماریهممای خطرنمماکی نییممر سممرطان ،حساسمیت،

سطح سالمتی میزبان ممیشموند ] .[3۰یکمی از شمیوههمای

عفونممتهممای ثانوی مه و اهممزایش مقاومممت آنت میبیمموتیکی

جدید مطرح شده در تغایه طیور ،ایده تغایه سمینبیوتیم

سیست

میکروارگانیسمم همما در مصممرفکننممدگان شممود .امممروزه

است .چنین ترکیبی ،از طریق هراه آوردن میکرو

پ وهر م ران بممه دنبممال ی ماهتن ترکیبممات جممای زین بممرای

در لوله گوارشمی و اهمزایش قمدرت بقما و تکبیمر در ایمن

آنتیبیوتی ها در جیره طیور هستند ،بهخصود که سمال-

رشد و یا هعال شمدن

محیط ،به طور انتخابی باعث تحری

زنمده

هاست اتحادیه اروپا مصرف آنتیبیوتی های محرک رشمد

متابولیس ی

را در این قاره ممنوع کرده است ].[۱3

محرک سالمت پرنده میشود و بدینترتیب ،اثرات مفیمدی

یما تعمداد محمدودی از گونمههمای بماکتری

استفاده غیراصولی از آنتیبیوتی ها ،عرصه گسمتردهای

بر میزبان خواهد داشت ] ۱۱و  .[۲۴به نیر میرسمد سمین

از تکاپو و تالش را برای پ وهر ران همراه نمموده تما بما

بیوتی ها ،کارآیی بیرتری نسمبت بمه پروبیوتیم هما و یما

دستکاری اکوسیسمت میکروبمی موجمود در لولمه گموارش

پریبیوتی ها داشته باشند ،زیرا آنها به اهزایش قابلیت بقای

حیوانات ،شرایط )زم را برای دسمتیابی بمه حمداکبر بمازده

باکتریهای موجود در مکمل ،تکبیر آنهما و رسمیدن تعمداد

تولید هراه نمایند .از جمله نتایج حاصمل از تمالش همای

بیرتری باکتری با هعالیت متابولیکی با)تر بمه انتهمای روده

پ وهر ران در رهع نقیصه ماکور ،استفاده از اهزودنیهمای

کم م

مممیکننممد ] .[۱پروبیوتی م همما ،پممریبیوتی م همما و

غاایی میکروبمی ابما منرماء میکروبمیو اسمت .ایمن ممواد

سممینبیوتیمم همما مممیتواننممد جممای زین مناسممبی بممرای

طبیعیتر به نیر میرسند ،چون باعمث بمروز همی حالمت

آنتیبیوتی های محرک رشد بوده و عالوه بر نداشتن آثمار

غیرعادی در لوله معدی  -رودهای نمیشوند ،ولی میتوانند

سوء همانند آنتیبیوتی ها ،باعث بهبود تعادل میکروبمی در

لوله گموارش ،بمرای

روده و تقویت هلور طبیعی کانال گوارش و درنتیجمه بمروز

بروز توانایی تولید یا رشد بهینه حیوان گردند ] .[۱اهمیمت

توانایی تولید و رشد بهینه در حیوان گردند .از اینرو انتیار

موجب تقویت هلور طبیعی و مطلو
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میرود مصرف پروبیوتی  ،پمریبیوتیم

مواد و روشها

و سمینبیوتیم ،

بممه منیممور بررسممی تممأثیر اهممزودن پروبیوتیمم

باعث کاهش تلفات جوجهها در روزهای اول زندگی شده

پریبیوتی

و در نهایت عملکرد پرنده را بهبود بخرند.
روده باری
و جا

تکنوموس و مخلوط پروبیوتی

گممالی،رو،

و پری بیوتی

به جیره ،از  ۸۰۰قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی امخلموطی از

طیور ادوازدهه ،ژژونوم و ایلئومو در هو

دو جناو در ی

ممواد خموراکی نقمش اساسمی دارد .مخماط روده

آزممایش هاکتوریمل  ۲ × ۴بما دو سمطح

بیرترین سرعت تخریب و بازسازی را در باهتهای

پروتئین [سطح توصیه شده ا ۲6درصدو و  ۱۰درصد کمتر

بدن دارد .میزان بازسمازی سماختار روده بمه تموازن میمزان

از نیاز ا۴ک ۲3درصدو و چهار نوع اهزودنی [بدون اهزودنی،

باری

پروبیوتی

تکبیر ،مهاجرت سملولی و ممرگ سملولی بسمت ی دارد .در

تکنوموس ای

میان باهتهای بدن جوجمه ،بیرمترین سمرعت تخریمب و

پریبیوتی

بازسازی به دوازدهه ا ۴۸ساعتو و س،ا به قسممتهمای
دی ر روده باری

گرم در کیلوگرمو و مخلوط پروبیوتیم

ابه ترتیب ۲ک ۰و یم

و

گمرم در کیلموگرمو] در

قالب طرح کامال تصادهی با  ۸تیمار ۴ ،تکمرار و  ۲۵پرنمده

ا ۹۰-۹6ساعتو تعلق دارد ] .[۱۷تکامل

در هر تکرار و بمه ممدت  6هفتمه اسمتفاده شمد .پروبیوتیم

مخاط روده شامل اهزایش ارتفاع و ضخامت پرزها و تعداد

گالی،رو ،حاوی اس،ور باسیلوس سابتیلیا هممراه بما کربنمات

سلولهای باهت پوشری میباشد ] ۵و  .[۲۹اهزودن بعومی

کلسی به عنوان ماده حامل و پری بیوتی

مواد محرک رشد به اهزایش سرعت تکامل دست اه گوارش
کم

گالی،رو ا۲ک ۰گمرم در کیلموگرمو ،پمریبیوتیم

تکنوموس ،عصماره

استخراج شده از دیواره سلولی مخمر ساکارومیسا سروزیه،

میکند و از این طریق بر بازده هو ممواد خموراکی

غنی از مانان الی وساکاریدها اموسو و بتا ۱-و  ۲-گلوکانهما

تأثیر میگاارد ] ۱۷و .[۲3

است که توسط کارخانه بیوش آلمان تولید میشوند ].[۸

تممماکنون گزارشمممی درخصمممود تمممأثیر اسمممتفاده از

جیرههای آزمایری بر پایه ذرت  -سویا و با اسمتفاده از

پروبیوتیم همما و پممریبیوتیم همما و یمما مخلمموط آنهمما بممه

احتیاجممات مممواد غمماایی توصممیه شممده بمما اسممتفاده از

جیرههایی با کمبود مواد مغای در بلدرچین ژاپنی گزارش

نرماهمزار  UFFDAتنیمی شمد اجمدول ۱و ] .[۱6اهمزایش

نرده است .باتوجه به تأثیرات مببمت ایمن اهزودنمیهما بمر

وزن ،خمموراک مصممرهی و تلفممات بممه صممورت هفت ممی

مواد مغای در سمایر طیمور ،بمه

اندازهگیمری و ضمریب تبمدیل محاسمبه شمد .در سمن 3۸

نیر میرسد که بتوان با اهزودن این ترکیبات به جیرههمایی

روزگی ،پا از اعمال سه ساعت گرسن ی ،از هر تکرار به

با کمبود پروتئین در بلدرچین ،ضمن کماهش منفمی اثمرات

صورت تصادهی سه قطعه انتخا

و به منیور بررسی بازده

کمبممود پممروتئین ،امکممان تولیممد محصممو)ت عمماری از

)شه و وزن نسبی اندامهای داخلی کرتار شدند .وزن کمل

را هراه نمود .بنابراین هدف از انجام پ وهش

دست اه گموارش اروده کوچم  ،رودههمای کمور ،رکتموم،

گالی،رو اباسمیلوس

سن دان و پیشمعده و اندامهمای ضممیمه گموارشو ،کبمد،

تکنومموس و مخلموط اگمالی،رو +

اندازهگیمری و

بهبود بازده هو و جا

آنتیبیوتی

حاضر ،بررسی تأثیر اهزودن پروبیوتی
سابتیلیاو ،پریبیوتی

رودههای کور و طحال و طول روده کوچ

وزن نسبی آنها محاسبه شد .س،ا ،قطعات دو سانتیمتمری

تکنوموسو به جیره دارای کمبمود پمروتئین بمر عملکمرد و
هیستومورهولوژی روده باری

از دوازدهه ،ژژونوم و ایلئوم برداشته شد و پا از شسترمو

بلدرچین بود.

با سرم هیزیولوژی ،در هرمالین  ۱۰درصد تببیت شدند .پا
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از طی مراحل پاساژ باهتی و تهیمه بلموکهمای پماراهینی ،از

پرزها ،عمق کری،تها و ضخامت کری،تهما بما اسمتفاده از

نمونهها مقاطع  ۵-6میکرونی تهیه شد .در نمونههمای روده

ابممزار میکروسممکوپی دینولیممت  Dino-Liteو نممرماهممزر

شاخصهای هیستومورهومتری نییر طول پرزها ،ضمخامت

دینوک،چر انسخه ۲و اندازهگیری شد ] ۲۱و .[۲۸

جدول  . 1مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیرههای آزمایشی
جیره

ماده خوراکی ا%و

معمولی

با کمبود پروتئین

دانه ذرت
کنجاله سویا ا ۴۴درصد پروتئینو

۱۵ک۴۵
۸۷ک۴۴

۸3ک۵۰
6۱ک۴۲

گلوتن ذرت

۲۵ک۴

6۵ک۰

دیکلسی هسفات

36ک۲

۴۱ک۲

سنگ آه

۸6ک۱

۸۵ک۱

6ک۰

6ک۰

روغن سویا
۱

۲۵ک۰

۲۵ک۰

مکمل مواد معدنی

۲۵ک۰

۲۵ک۰

نم

۲۵ک۰

۲۵ک۰

 -DLمتیونین

۱۷ک۰

۲3ک۰

۲

مکمل ویتامینی

انرژی و مواد مغای امحاسبه شدهو
۲۸۵۰

۲۸۵۰

انرژی قابل متابولیس
کیلون ا%و
اپروتئی
کالری در کیلوگرمو
کلسی ا%و

۲6

۴ک۲3

3ک۱

3ک۱

هسفر قابل دسترس ا%و

6۵ک۰

6۵ک۰

سدی ا%و

۱۵ک۰

۱۵ک۰

)یزین ا%و

۴ک۱

36ک۱

متیونین ا%و

6ک۰

6ک۰

متیونین  +سیستئین ا%و

۹6ک۰

۹۲ک۰

 - ۱مکمل ویتامینی ،این ویتامینها را در هر کیلوگرم جیره تأمین نممود :ویتمامین  Aااز vitamin A acetateو۱۱۵۰۰ IU ،؛ کولمه کلسمیفرول،

IU

۲۱۰۰؛ ویتامین  Eااز DL-α-alpha- tocopheryl acetateو۲۲ IU ،؛ ویتامین 6۰ mg ،B12ک۰؛ ریبوهالوین۴ mg ،ک۴؛ نیکوتینآمیمد۴۰ mg ،؛ کلسمی
پنتوتنات3۵ mg ،؛ منادیون امنادیون دیمتیل پیریمیدینولو۵۰ mg ،ک۱؛ هولی

اسید۸۰ mg ،ک۰؛ تیامین3 mg ،؛ پیریدوکسین۱۰ mg ،؛ بیوتین،

mg

۱؛ کولین کلراید ۵6۰ mg ،و اتوکسیکو ین.۱۲۵ mg ،
 - ۲مکمل معدنی ،این ترکیبات را در همر کیلموگرم جیمره تمأمین نممود :من نمز ااز MnSo4.H2Oو6۵ mg ،؛ روی ااز ZnOو۵۵ mg ،؛ آهمن ااز
FeSo4.7H2Oو۵۰ mg ،؛ ممما ااز CuSO4.5H2Oو۸ mg ،؛ یممد [از ۸ mg ،]Ca(IO3)2.H2Oک۱؛ سمملنی 3۰ mg ،ک۰؛ کبالممت اCo2O3و۲۰ mg ،ک ۰و
مولیبدن۱6 mg ،ک۰
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تأثیر افزودن پروبیوتیک ،پریبیوتیک و مخلوط آنها به جیرههای با كاهش پروتئین بر عملکرد و هیستومورفومتری روده بلدرچینهای ژاپنی

دادههای حاصل بما اسمتفاده از نمرماهمزار آمماری SAS

ولی پرندگان دارای جیرههای ک پروتئین به مقدار بیرتری

انسخه 3ک۱۰و برای مدل آماری  ۱تجزیه و میمان ینهما بما

خوراک مصرف نمودند و ضریب تبمدیل بما)تری داشمتند

آزمون چنددامنهای دانکن مقایسه شدند:

کم

رابطه ا۱و

ا۰۵کP <۰و اجمدول ۲و .میمزان مصمرف خموراک بیرمتر و

Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + Eijk

ضریب تبدیل با)تر میتواند ناشی از جبران کمبود پروتئین

در این رابطه Yijk ،مقدار صفت µ ،میان ین صفت Ai ،اثمر

در گروههای دریاهتکننده جیره بما کمبمود پمروتئین باشمد

سطح پروتئین Bj ،اثر اهزودنی و  Eijkخطای آزمایش است.

] .[۱۹پروبیوتی ها میتوانند اثرات کمبودهای جز ی ممواد
مغای را با ایجماد بهبمود در بمازدهی خموراک و همچنمین

نتایج و بحث

اهزایش هو و جا

اثر سطح پروتئین جیره بر میزان اهزایش وزن معنیدار نبود،

برطرف کنند [.]۱

جدول  . 2تأثیر سطح پروتئین جیره و نوع افزودنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در سن 38روزگی
منابع تغییرات

مصرف خوراک

افزایش وزن

(گرم)

(گرم در روز)

ضریب تبدیل

وزن زنده پایانی
(گرم)

اثرات اصلی
پروتئین
توصیه شده

۵۰bک۱۷

۲۵ک۵

33bک3

۵ک۱۹۹

 ۱۰درصد کمتر از توصیه

6۸aک۱۸

۰۹ک۵

6۹aک3

۲ک۲۰۲

SEM

۷۸۷ک۰

۱۸3ک۰

۱6۷ک۰

۹ک3

افزودنی
بدون اهزودنی

۴۵ک۱۸

۹۴ک۴

۷۴aک3

۹ک۱۹۴

پروبیوتی

۹۱ک۱۷

۲3ک۵

b

۴3ک3

۵ک۲۰۰

پریبیوتی

۱۱ک۱۸

۲6ک۵

۴۵bک3

۸ک۲۰۴

۸۹ک۱۷

۲۴ک۵

۴۲bک3

۲ک۲۰3

۷۸۷ک۰

۱۸۵ک۰

۱6۸ک۰

6۲ک3

مخلوط پروبیوتی

و پریبیوتی

SEM

اثرات متقابل
پروتئین× افزودنی
توصیه شده × بدون اهزودنی

۲۰ک۱۸

۲۰ک۵

۵۰ک3

6ک۱۹3

توصیه شده × پروبیوتی

۱۲ک۱۷

۲۰ک۵

۲۹ک3

۹ک۱۹۴

توصیه شده × پری بیوتی

۲۴ک۱۷

3۰ک۵

۲۵ک3

6ک۲۱۱

توصیه شده × مخلوط

۴۵ک۱۷

3۱ک۵

۲۸ک3

6ک۱۹۸

کمتر از توصیه × بدون اهزودنی

۷۰ک۱۸

6۹ک۴

۹۹ک3

۲ک۱۹6

کمتر از توصیه × پروبیوتی

۷۰ک۱۸

۲۷ک۵

۵6ک3

۲ک۲۰6
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ادامه جدول  . 2تأثیر سطح پروتئین جیره و نوع افزودنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در سن 38روزگی
منابع تغییرات

مصرف خوراک

افزایش وزن

(گرم)

(گرم در روز)

ضریب تبدیل

وزن زنده پایانی
(گرم)

کمتر از توصیه × پریبیوتی

۹۸ک۱۸

۲۲ک۵

6۵ک3

3ک۱۹۸

کمتر از توصیه × مخلوط

33ک۱۸

۱۷ک۵

۵6ک3

۲ک۲۰۸

SEM

۱۲ک۱

۲6ک۰

۲۴ک۰

63ک۷

P- value

پروتئین

۰۰۸6ک۰

۰۹6۰ک۰

۰۰۰۴ک۰

۷۹۰۴ک۰

اهزودنی

۷۲6۲ک۰

۰6۷۰ک۰

۰3۱6ک۰

۵۸33ک۰

پروتئین × اهزودنی

6۴۹۲ک۰

۱۷۱۱ک۰

۷۷۲6ک۰

3۱۲۲ک۰

 :a-bتفاوت میان ینها با حروف غیرمرابه در هر ستون ،معنیدار است ا۰۵کP<۰و.
 : SEMخطای استاندارد میان ینها

پرندگانی که در جیره خود اهزودنی دریاهت کرده بودند

نسبت به تغییرات جز ی مواد مغای جیره ندارند ،لاا نتمایج

و مخلموط آنهماو ضمریب تبمدیل

این آزمایش بما گمزارشهمای ارا مه شمده در جوجمههمای

اپریبیوتی  ،پروبیوتی

گوشتی ه خوانی ندارد [ ۱۰و .]۱۴

خمموراک کمتممری داشممتند ا۰۵کP <۰و .اثممر متقابممل سممطح
پروتئین × اهزودنمی بمر مصمرف خموراک ،اهمزایش وزن و

در مطالعهای عملکرد رشد جوجههای گوشتی با تغایه

ضریب تبدیل و وزن زنده پایمانی معنمیدار نبمود .بما ایمن

جیره حاوی سینبیوتی

امانان الی وسماکارید و باسمیلوس

حال ،پرندگانی که با جیرههایی با سمطح کمتمر پمروتئین و

سابتیلیاو در مقایسه با جیره حاوی پروبیوتی

حاوی اهزودنیها تغایمه شمدند ،بمهطمور غیمر معنمیداری

سابتیلیاو و یا پریبیوتی

اباسیلوس

امانان الی وسماکاریدو بررسمی

اهزایش وزن بیرتری نسبت به پرندگانی که با جیره با سطح

شد و اثمر مطلمو

ک پروتئین و بدون اهزودنی تغایه شدند ،داشتند .در همین

گزارش شد ] .[۱۸اثر مببت استفاده از ترکیبات پروبیوتیکی

رابطه ،بهبود قابل توجه در اهزایش وزن جوجههای گوشمتی،

مختلف برعملکرد بلدرچین ژاپنی گزارش شده است ].[۲۷

به جیرههای

در این تحقیق ،اثر اهزودنیها بر اهزایش وزن معنیدار نبمود

آغازین و پایانی که از نیر پروتئین کمبمود داشمتند ،گمزارش

و از این لحاظ با گزارشهای پیرین ه خوانی نداشت [۱۸

شده است ] .[۲۱در این آزمایش ،هرچنمد بهبمود در صمفات

و  .]۲۱احتما) تفاوت در جیرههای پایه ،ژنوتیپ پرنمدگان،

مربوط به عملکرد معنیدار نرده است ،ولمی دادههما بیمان ر

نمموع پروبیوتی م

مممورد اسممتفاده و مممدیریت

عملکرد بهتر پرندگانی است که جیره حاوی پروتئین کمتر و

پممرورش مممیتواننممد از د)یممل تفمماوت در نتممایج مطالعممات

با اهزودن پری بیوتی  ،پروبیوتی

مخلوط پروبیوتی

و پریبیوتیم

و سینبیوتی

مختلف باشند.

دریاهمت کردنمد .احتمما)

بلدرچینها برخالف جوجههای گوشمتی حساسمیت بما)یی
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سمین بیوتیم

و پربیوتی م

در بهبمود اهمزایش وزن

تأثیر افزودن پروبیوتیک ،پریبیوتیک و مخلوط آنها به جیرههای با كاهش پروتئین بر عملکرد و هیستومورفومتری روده بلدرچینهای ژاپنی

جدول  . 3اثر سطح پروتئین جیره و نوع افزودنی بر بازده الشه و وزن نسبی اندامهای داخلی و نسبت طول روده :وزن زنده
(سانتیمتر به ازای هر  100گرم وزن زنده)
منابع تغییرات

بازده )شه

دست اه گوارش

کبد

رودههای کور

طول روده:

طحال

ا%و

ا%و

ا%و

ا%و

وزن زنده

ا%و

اثرات اصلی
پروتئین جیره
توصیه شده

۲۷ک6۱

6۴ک۱3

۲۱ک3

۷۹bک3

۵6ک3۴

 ۱۰درصد کمتر از توصیه

۰۰ک6۱

۴3ک۱۴

۹۱ک۲

a

3۵ک۴

۷۹ک3۴

۰۸6ک۰

SEM

۱3ک۱

۴۹ک۰

۱۵ک۰

۱۷ک۰

۲۰ک۱

۰۰6ک۰

۰۷۸ک۰

اهزودنی
بدون اهزودنی

۰۹ک6۰

3۸ک۱3

۸6ک۲

6۱ک3

33ک33

۰6۸ک۰

پروبیوتی

۰۴ک6۱

۵6ک۱۴

۰۹ک3

۴3ک۴

۷۲ک3۴

۰۷۸ک۰

پری بیوتی

۸۸ک۵۹

۸۴ک۱3

۱۴ک3

۰۰ک۴

۴3ک3۵

۰۸۸ک۰

۵۵ک6۱

3۵ک۱۴

۱۵ک3

۲۵ک۴

۲3ک3۵

۰۹۴ک۰

6۰ک۱

6۹ک۰

۲۱ک۰

۲۴ک۰

۷۰ک۱

۰۰۹ک۰

مخلوط پروبیوتی

و پریبیوتی

SEM

اثرات متقابل
پروتئین × اهزودنی
توصیه شده × بدون اهزودنی

۱۷ک6۱

6۹ک۱۲

۵۵ک۲

۴۵ک3

۵۹ک3۲

۰6ک۰

توصیه شده × پروبیوتی

۹6ک6۱

۰۵ک۱۴

۰3ک3

۲۷ک۴

۱6ک3۵

۰۸ک۰

توصیه شده × پری بیوتی

۱۷ک۵۸

۱۲ک۱۴

6۸ک۲

۵۹ک3

۷۵ک3۵

۰۸ک۰

توصیه شده × مخلوط

۸۱ک63

6۸ک۱3

3۹ک3

۸6ک3

۷۴ک3۴

۰۸۵ک۰

کمتر از توصیه × بدون اهزودنی

۰۰ک۵۹

۰۷ک۱۴

۱۷ک3

۷۸ک3

۰۷ک3۴

۰۷۵ک۰

کمتر از توصیه × پروبیوتی

۱۲ک6۰

۰6ک۱۵

۱6ک3

۵۹ک۴

۲۸ک3۴

۰۷3ک۰

کمتر از توصیه × پری بیوتی

۵۹ک6۱

۵6ک۱3

6۰ک3

۴۲ک۴

۱۰ک3۵

۰۹۲ک۰

کمتر از توصیه × مخلوط

۲۹ک۵۹

۰3ک۱۵

۹۱ک۲

6۴ک۴

۷3ک3۵

۰۱۰ک۰

SEM

۲6ک۲

۹۸ک۰

3۰ک۰

3۴ک۰

۴۰ک۲

۰۱۲ک۰

پروتئین

۴۲۹ک۰

۲۵۹ک۰

۱6۲ک۰

۰۲۵ک۰

۸6۰ک۰

3۴3ک۰

اهزودنی

۸6۵ک۰

63۱ک۰

۷3۵ک۰

۱۱۴ک۰

۸۱6ک۰

۱6۲ک۰

پروتئین × اهزودنی

36۲ک۰

۷۲۹ک۰

۱۱۸ک۰

۸۰۴ک۰

۹۴۸ک۰

۷۰۹ک۰

P- value

 :a-bتفاوت میان ینها با حروف غیرمرابه در هر ستون معنیدار است ا۰۵کP <۰و.
 : SEMخطای استاندارد میان ینها
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اثر سطح پروتئین و نوع اهزودنمی بمر بمازده )شمه و وزن

ضخامت کری،ت را در دوازدهمه اهمزایش داد ،ولمی تغایمه

نسبی رودهها ،کبد ،طحال و سکوم در جمدول  3آورده شمده

پرندگان با جیره حماوی پروبیوتیم  ،سمبب کماهش عممق

است .اثر سطح پروتئین تنهما بمر وزن نسمبی رودههمای کمور

کری،تها در دوازدهمه شمد ا۰۵کP<۰و .اثمر متقابمل سمطح

معنمیدار بمود ،بمهطموریکمه وزن نسمبی رودههمای کمور در

پروتئین × اهزودنی بر طول پرز و عمق کری،ت در دوازدهه

پرندگانی که با جیرههای با پروتئین کمتر تغایه شدند ،بیرمتر

معنیدار بود ا۰۵کP<۰و ،بهطوریکه طول پمرز در دوازدهمه

بود ا۰۵کP <۰و .اثر نوع اهزودنی و اثر متقابل سطح پروتئین ×

پرندگانی کمه جیمره حماوی سمطح کم پمروتئین و بمدون

اهزودنی بر بازده )شه و وزن نسبی اندامهای داخلی معنمیدار

اهزودنی کمتر از پرندگانی بود که جیره با پمروتئین توصمیه

نبود ،با اینحال پرندگانی که با جیرههای حاوی سطح پروتئین

یا پریبیوتی و و

توصیه شده و مخلوط پروبیوتی

و پریبیوتی

شده ابدون اهزودنی ،یا حاوی پروبیوتی

یا پرندگانی که جیره با پروتئین کمتر حاوی پریبیوتی

تغایه شدند،

مخلوط پروبیوتی

بهطور غیرمعنیداری بازده )شه بیرتری داشتند.

و پمریبیوتیم

یما

بمود ا۰۵کP<۰و .عممق

اثممر سممطح پممروتئین و اهزودنممی بممر هراسممنجههممای

کری،ت در دوازدهه پرندگانی که جیمره بما سمطح پمروتئین

هیستومورهومتری دوازدهمه و ژژونموم در جمدول  ۴آورده

توصیه شده و بمدون اهزودنمی دریاهمت نمودنمد ،بیرمتر از

شده است .عمق کری،ت در دوازدهمه پرنمدگانی کمه جیمره

پرندگان تغایه شده با جیره حاوی سمطح پمروتئین توصمیه

حاوی سطح کمتر پمروتئین دریاهمت نمودنمد ،بیرمتر بمود

شده و پروبیوتی

و

ا۰۵کP<۰و .طول پرز در دوازدهه پرندگانی که جیمره هاقمد

جیممره حمماوی سممطح کمتممر پممروتئین و پروبیوتیمم

اهزودنی دریاهت کردند ،کمتر از پرنمدگان تغایمه شمده بما
جیرههمای حماوی پمریبیوتیم
پری بیوتی

و مخلموط پروبیوتیم

بود ا۰۵کP<۰و .اهزودن پریبیوتیم

یا مخلوط پروبیوتی

ا۰۵کP<۰و .اهزودن پریبیوتی

و

و پمریبیوتیم

بممود

به جیرههای حماوی سمطح

کمتر پمروتئین ،عممق کری،مت را در دوازدهمه اهمزایش داد
ا۰۵کP<۰و اشکل ۱و.

بمه جیمره

شکل  . 1مقاطع بافتی مربوط به قسمت دوزادهه بلدرچین در گروههای شاهد و گروههای دریافتكننده
جیره حاوی پریبیوتیک ،پروبیوتیک و مخلوط آنها
الفو گروه دریاهتکننده پروتئین توصیه شده بدون اهزودنی ،و گروه دریاهتکننده پروتئین توصیه شده حاوی پروبیوتی  ،و گمروه دریاهمتکننمده
پروتئین توصیه شده حاوی پربیوتی  ،تو گروه دریاهتکننده پروتئین توصیه شده با مخلوطی از پروبیوتی و پربیوتی  ،جو گروه دریاهتکننده جیمره
با کمبود پروتئین بدون اهزودنی ،و گروه دریاهتکننده جیره با کمبود پروتئین حاوی پروبیوتی  ،و گروه دریاهتکننده جیره کمبود پمروتئین حماوی
پربیوتی  ،تو گروه دریاهتکننده جیره با کمبود پروتئین با مخلوطی از پروبیوتی و پربیوتی .
 - ۱طول پرز - ۲ ،ضخامت پرز - 3 ،عمق کری،ت و  - ۴ضخامت کری،ت
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در گروه دریاهتکننده جیره با سمطح پمروتئین توصمیه
شده به همراه مخلموط پروبیوتیم
اهزایش سطح جا

و پمریبیوتیم

پرندگانی که در جیره خود پروبیوتیم

باعمث

و یما پمریبیوتیم

دریاهت نمودند ،کاهش یاهت ا۰۵کP<۰و .اثر متقابل سمطح
پروتئین × اهزودنی بر ضخامت و عممق کری،مت در ایلئموم

شده است.

نسبت طول پرز به عمق کری،ت در دوازدهمه و ژژنموم

معنیدار بود ا۰۵کP<۰و ،به طوریکمه ضمخامت کری،مت در

در پرندگانی که جیره دارای پروتئین توصیه شمده دریاهمت

ایلئوم پرندگانی که با جیره حاوی پمروتئین کمتمر و بمدون

کردند ،بیرتر از پرندگان تغایه شده با جیره حاوی پروتئین

اهزودنی تغایه شدند ،کمتر از پرندگانی بمود کمه بما جیمره

کمتر بود ا۰۵کP<۰و .این نسبت در دوازدهه پرنمدگانی کمه

حاوی سطح توصیه شده پروتئین و پروبیوتیم

یما پمری-

دریاهت کردند ،با)تر از پرنمدگان

بیوتی  ،یا جیره با کمبود پروتئین و پروبیوتی

یا مخلموط

در جیره خود پروبیوتی

تغایه شده با جیرههای بدون اهزودنی و یا حاوی مخلموط
پروبیوتی

و پریبیوتیم

پروبیوتی

و پری بیوتیم

تغایمه شمدند ،بمود ا۰۵کP<۰و.

بمود ا۰۵کP <۰و .اثمرات متقابمل

بیرترین عمق کری،ت نیز در ایلئوم پرندگانی مرماهده شمد

پروتئین جیره × اهزودنی بر نسبت طول پرز به عمق کری،ت

که با جیره حاوی پروتئین کمتر و پروبیوتی

تغایه شمدند

در دوازدهه معنیدار نبود .نسبت طول پرز به عمق کری،مت

و از این نیر با پرندگانی که جیره حاوی سطح توصیه شده

و

دریاهممت کردنممد ،تفمماوت داشممت

در ژژنوم پرندگانی که با جیره حاوی مخلوط پروبیوتی
پریبیوتی

پممروتئین و پروبوتیمم

تغایه شدند ،بیرتر از پرندگان تغایمه شمده بما

جیمرههمای بمدون اهزودنمی و یما حماوی پروبیوتیم

ا۰۵کP<۰و.

بممود

اثر سطح پروتئین و نوع اهزودنی بر نسبت طول پرز به

ا۰۵کP<۰و .اثرات متقابل پروتئین × اهزودنی بر نسبت طول

عمق کری،ت در ایلئوم معنیدار نبمود ،ولمی ایمن نسمبت در

پرز به عمق کری،ت ژوژونوم معنیدار بود به نحوی که ایمن

پرندگانی کمه جیمره حماوی پمروتئین کمتمر و پروبیوتیم

نسبت در پرندگان تغایمه شمده بما جیمره حماوی پمروتئین

دریاهت کردند ،کمتر از پرنمدگانی بمود کمه بما جیمرههمای

و پریبیوتیم  ،بما)تر از

حاوی پروتئین توصیه شمده و بمدون اهزودنمی یما حماوی

سایر پرندگان بود ا۰۵کP<۰و .کمترین نسبت طول پمرز بمه

آنتیبیوتی

و یما جیمرههمایی بما پمروتئین کمتمر و حماوی

عمق کری،ت در ژژنوم مربوط به پرندگانی بود که بما جیمره

پروبیوتی

بمود

حاوی پروتئین توصیه شده و بدون اهزودنی تغایه شدند و

ا۰۵کP <۰و.

توصیه شده و مخلوط پروبیوتی

و یا مخلموطی از پروبیوتیم

و پربیوتیم

از این نیر با پرندگانی که جیرههای حاوی سمطح پمروتئین

اهمیممت بمماکتریهمما بممرای کنتممرل و یما ارتقمماء شممرایط

و مخلموط آنهما را

زیستمحیطی مناسب جهمت اسمتقرار جمعیمت میکروبمی

توصیه شده با پروبیوتی  ،پری بیوتیم

ایدهآل در دست اه گوارش حیوانات گزارش شده است .این

دریاهت کردند ،تفاوت داشتند ا۰۵کP <۰و.
سممطح پممروتئین جیممره ،اثممری بممر هراسممنجههممای

موجودات بما کمم

در سموختوسماز و سمرکو

هیستومورهومتری ایلئوم نداشت اجمدول ۵و .اثمر اهزودنمی

باکتریهای نامطلو

عمل میکنند ] .[6

سمایر

بر طول پرز و عمق کری،ت در ایلئوم معنمیدار نبمود ،ولمی

برخی پ وهر ران پروبیوتی ها را مکملهمای غماایی

را دریاهمت

میدانند که محتوی انواع باکتریهای زندهای هستند که بمه

ضخامت پمرز در پرنمدگانی کمه سمینبیوتیم

کردند ،کمتر از پرندگانی بود که در جیره خود پروبیوتیم

طور طبیعی در برخی نواحی روده حیوانات سال نیز یاهت

مصممرف کردنممد ا۰۵کP<۰و .ضممخامت کری،ممت در ایلئمموم

میشوند.

دوره   18شماره   4زمستان 1395
784

تأثیر افزودن پروبیوتیک ،پریبیوتیک و مخلوط آنها به جیرههای با كاهش پروتئین بر عملکرد و هیستومورفومتری روده بلدرچینهای ژاپنی

جدول  . 5اثر سطح پروتئین جیره و نوع افزودنی بر فراسنجههای هیستومورفومتری ایلئوم (میکرومتر)
منابع تغییرات

طول

ضخامت

پرز

پرز

ضخامت کری،ت

عمق

طول پرز:

کری،ت

عمق کری،ت

اثرات اصلی
پروتئین جیره
توصیه شده

3ک۴3۸

۱ک۱۰۸

۵ک33

۵ک۱۷۹

۵ک۲

 ۱۰درصد کمتر از توصیه

۹ک3۸۵

3ک۱۰۷

6ک36

۰ک۱۹۱

۱ک۲

SEM

۸ک3۴

۹ک۸

۲ک۲

۴ک۹

۱۷ک۰

اهزودنی
بدون اهزودنی

۴ک۴۸۵

۰abک۱۱۲

۰aک۴۵

۷ک۱۸۱

۷ک۲

پروبیوتی

۹ک36۸

۴abک۱۱۴

۸cک۲۵

6ک۱۸۲

۲ک۲

پریبیوتی

۷ک۴۰۸

6aک۱۲۷

۰bcک33

6ک۲۰۹

۰ک۲

۵ک3۸۵

۹bک۷6

6abک36

۱ک۱6۷

3ک۲

۲ک۴۹

6ک۱۲

۱ک3

3ک۱3

 ۲۵ک۰

مخلوط پروبیوتی

و پریبیوتی

SEM

اثرات متفابل
پروتئین × اهزودنی
توصیه شده × بدون اهزودنی

۴ک۴۹۲

۰ک۱۱۹

۹abک36

۱abک۲۰۵

۴abک۲

توصیه شده × پروبیوتی

3ک۴۱۰

6ک۱۱۴

۹bک۲3

۴bک۱3۸

۰aک3

توصیه شده × پریبیوتی

6ک3۸6

۲ک۱۲۱

۴bک3۲

3abک۲۰۰

۹bcک۱

کمتر از توصیه × مخلوط

۸ک۴63

۸ک۷۷

۱abک۴۱

6abک۱۷۴

6abک۲

کمتر از توصیه × بدون اهزودنی

۴ک۴۷۸

۱ک۱۰۵

3aک۵3

3abک۱۵۸

۰aک3

کمتر از توصیه × پروبیوتی

6ک3۲۷

3ک۱۱۴

۷bک۲۷

۸aک۲۲6

۵cک۱

کمتر از توصیه × پریبیوتی

۷ک۴3۰

۹ک۱33

6abک33

۹abک۲۱۸

۹bcک۱

کمتر از توصیه × مخلوط

3ک3۰۷

۹ک۷۵

۰bک3۲

۰abک۱6۰

۰bcک۲

SEM

۵ک6۹

۸ک۱۷

3ک۴

۷ک۱۸

3۵ک۰

P- value

پروتئین

۲۹۸ک۰

۹۱۲ک۰

3۱۴ک۰

3۹3ک۰

۱۲6ک۰

اهزودنی

36۹ک۰

۰۵۲ک۰

۰۰۲ک۰

۱۷۴ک۰

۲۱۷ک۰

پروتئین × اهزودنی

۵۱۸ک۰

۹۰۴ک۰

۰۵۰ک۰

۰۰۹ک۰

۰۴۱ک۰

 :a-bتفاوت میان ینها با حروف غیرمرابه در هر ستون معنیدار است

ا۰۵کP <۰و.

 :SEMخطای استاندارد میان ینها
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بمه میزبانرمان در

گروههای دریاهتکننده جیره کمبود با جیمره توصمیه شمده

ی

راه عمل این بماکتریهما کمم

راستای اگشغال جای اهی در روده آنها است که در غیر ایمن

گروههای

مراهده نرد ،اما در قسمت ژژونوم روده کوچ

صورت جای اه ماکور توسمط میکمر همای مومر اشمغال

دریاهتکننمده پروبیوتیم

خواهد شد .نحوه عمل پروبیوتی ها ممکن است بما تولیمد

کری،ت بودند.

مواد آنتیبیوتیکی ،مهمار رشمد بماکتریهمای مومر ،تغییمر
متابولیس میکروبی ،کاهش  pHدر روده و تحری

دارای بیرمترین میمان ین عممق

اهزایش عمق کری،تهای ابتدای روده به علمت اهمزودن

سیسمت

و پریبیوتی

مخلوط پروبیوتی

مصرهی در جیره میتواند

ایمنی بدن همراه باشد ] .[۲6از اینرو شاید بتوان بخری از

دلیلی بر تحری

تغییرات مراهده شده در هراسنجه ضریب تبدیل نهمایی در

مخلمموط پروبیوتیم

گروههای دریاهتکننده جیره با سطح پروتئین توصیه شمده

تحقیق حاضمر عممده تغییمرات مرماهده شمده مربموط بمه

و مخلمموط

بود که با گمزارش همای

بممه همممراه اهزودنمی پروبیوتیم  ،پممریبیوتیم
پروبیوتی

و پممریبیوتیم

گروههای دریاهتکننده پروبیوتی

باشممد ] .[۲۷البتممه در

نسمبت بمه گمروه دریاهمتکننمده

ارا ه شده ه خوانی نداشت .در این آزمایش کمبود پروتئین

جیره بدون اهزودنی را تغییرات میکروبی روده و مه تر از

اثر منفی بر نسبت طول پرز به عمق کری،ت در دوازدهمه و

همه تحری

و پریبیوتی

تقسمی سملولی در غمدد مماکور ،توسمط

سیست ایمنی بدن گروههای تیمار دانست.

هر گونه تغییر در طول پرزها باعث اهزایش جا

ژژنوم داشت و استفاده از پروبیوتی
داد .این شاخص از ی

مواد

این نسمبت را بهبمود

طرف بیان ر میزان هرسایش پرزهما

هو شده میشود .بهعبمارت دی مر ،کماهش طمول پرزهما

و هعالیت میتوزی غدد کری،مت در تولیمد انتروسمیتهما از

را نرمان ممیدهمد ] .[۱۴بما مقایسمه

طرف دی ر نراندهنده هزینه ن هداری باهت روده میباشد.

و جوجههای معمولی ،نرمان

بنابراین ،اهزایش نسبت ارتفاع خممل بمه عممق کری،مت در

داده شد که حوور میکرو های غیرآسیبزا سبب اهزایش

ساختار رودهای با هو و جا

بهتر ممواد مغمای ممرتبط

طول پرز ،عمق کری،تها و تکبیمر سملولی ممیگمردد .ایمن

بوده توانایی با)تری را در تمأمین احتیاجمات ممواد مغمای

تأثیرپایری در مناطق با)تر روده نسبت به بخشهای پایینی

برای پرنده ایجاد میکند.

کاهش سمطح جما

جوجههای عاری از میکرو

بیرتر میباشد ] .[۴در تحقیق حاضر ،طول پرز در ژژونموم
گروههای دریاهتکننده مخلوط پروبیوتی

بهطورکلی ،میتوان گفت استفاده از اهزودنمیهما منجمر
به اهزایش طول پرزهمای روده شمده و همچنمین بمر سمایر

و پمریبیوتیم

ساختار باهتشناسی روده خصوصما نسمبت طمول پمرز بمه

در مقایسه با سایر گروهها بیرتر بود که بما مطالعمات ارا مه

عمق کری،ت که در جا

شده در این زمینه ه خوانی داشت.
همچنین ،اعمال محدودیت غاایی در طیمور منجمر بمه

مواد غاایی دخیل هستند ،اثرات

نسبتا مطلوبی دارد درک تأثیرات مفید گالی،رو به عنوان ی

کاهش نوسازی و ترکیل سملولهمای اپمیتلیمالی گرمته و

پروبیوتی  ،تکنوموس به عنوان ی

پرزها کوتاهتر و نازکتر خواهد شد ] .[۷در مطالعمه حاضمر

ایمن دو ،بممر عملکممرد و سممالمت بلممدرچینهمما کممه رابطممه

در جیرههای با کمبود

مستقیمی بما سماختار عملکمردی و باهمتشناسمی دسمت اه

پروتئین کوتاهتر شده بمود و بما مطالعمه قبلمی هم خموانی

گمموارش بممهخصممود روده کوچمم

دارنممد ،مسممتلزم

داشت .در تحقیمق حاضمر تفماوت معنمیداری در بررسمی

پ وهشهای بیرتر در آینده میباشد.

نیز طول پرز در ژژونوم روده باری

هراسنجه هیسمتومورهومتری

عممق کری،مت ژژونموم بمین
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