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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،پردیس بین الملل ،مشهد ،ایران
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تاریخ پذیرش مقاله1395/12/29 :

تاریخ وصول مقاله1395/06/15:

چكيده
اثر مصر ف سطوح مختلف مکم نوکلئوتید در جیره بر عملکرد ،خصوصفیا

الشفه ،وضفعیت سفامانه ایمنفی ،ریخفت شناسفی رود

کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم با استااده از  308قطعه جوجة گوشتی یکروزه سویة تجاری راس  308مخلفوط هفر دو جفنس در
قالب طرح کامالً تصادفی با  4تیمار 7 ،تکرار و  11قطعه جوجه در هرتکرار به مد
جیر پایه براساس ذر

 42روز بررسی شد .تیمارهفای آزمایرفی شفام

و کنجالة سویا (شاهد) و جیر پایه حاوی سطوح  0/1 ،0/05و  0/2درصد مکم نوکلئوتیفد بودنفد .مصفرف

خوراک ،افزایش وزن بدن و ضریب تبدی غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایری قرار نارفتند .نتایج پاسش سامانة ایمنفی هومفورال در
 35روزگی نران داد که غلظت  IgMسرم خون در تیمار  0/2درصد نوکلئوتید نسفبت بفه تیمفار  0/05درصفد بیرفتر بفود (.)p<0/05
غلظت  IgGسرم خون در  35روزگی در تیمار  0/05درصد نوکلئوتید بیرتر از تیمار  0/2درصد بود ( .)p<0/05در  42روزگی ،غلظت
 IgGدر تیمار  0/1درصد مکم نوکلئوتید نسبت به تیمار شاهد کمتر بود ( .)p<0/05پاسش ایمنی سلولی در تیمار حفاوی  0/1درصفد
مکم نوکلئوتید در  48ساعت پس از تزریق فیتوهماگلوتینین باالتر از تیمار شاهد بود( .)p<0/05براساس نتایج این آزمایش ،استااده از
مکم نوکلئوتیدی پاسش ایمنی سلولی جوجههای گوشتی را بهبود میبخرد؛ اما تأثیری بر سایر فراسنجهها ندارد.
كلیدواژهها :افزایش وزن ،اندامهای لنااوی ،ایمنوگلوبولین ،بازده الشه ،پرزهای روده.

* نویسنده مسئول

Email: hassanabadi@um.ac.ir

محمد صاائی ،احمد حسنآبادی و مجتبی طهمورثپور
مقدمه

حاظ حداکثر عملکرد رشد جوجههفای گوشفتی در شفرایط

نوکلئوتیدها از جمله ترکیبا

داخ سلولی با وزن ملکولی

تنش مانند تراکم باال همراه با بستر کثیف باشد [ 7و  .]15در

پایین هستند که از یک بنیان پورین یا پیریمیدین ،یک قنفد
پنج کربنی و یک یا تعدادی گروه فساا

 ،تفنشهفای

طول دور رشد سریع ،بروز بیماریهای خا

ترکی شدهاند و

فیزیولوژیکی و بیولوژیکی ،محدودیت مصرف مواد مغذی و

در بسففیاری از فرآینففدهای فیزیولففوژیکی و بیوشففیمیایی

یا اختالل در سفنتز درونزادی نوکلئوتیفدها ،اسفتااده از ایفن

ضروری برای سوختوساز سلولی نقفش دارنفد .همچنفین

ترکیب بهصور

مکم در جیره توصیه شده است .همچنین

نوکلئوتیدها بهعنوان واحفدهای اصفلی سفازند اسفیدهای

در برخی از شرایط خا

نوکلئیک در مسیرهای بیوسفنتز ،انتقفال انفرژی شفیمیایی و

آسیبهای فیزیولوژیکی ،آثار سودمند وجود نوکلئوتیفدها در

تنظیمکنندهای بیولوژیکی هستند [ 16 ،8و .]24

جیر غذایی حیوانا

ماننفد تولیفدمث و یفا بهبفودی از

گفزارش شفده اسفت [ 16 ،10و .]23

در گذشته بهدلی عدم مراهد عالئم نقفص یفا کمبفود

بررسیها نران دادهانفد کفه مصفرف نوکلئوتیفدها در جیفر

نوکلئوتیدها ،این مواد بهعنفوان مفاد مغففذی غیرضفروری

غذایی جوجههای گوشفتی و سفایر موجفودا

نظیفر مفاهی

در نظر گرفته میشدند .امروزه مرفخص شففده اسفت کفه

نهتنها باعث افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبفدی غفذایی

برخی از سففلولهفای مهفففم دسفففتااه ایمنفففی نظیفففر

می شود ،بلکه تغییرا

چرمایری در توسعة مخاط دسفتااه

لناوسیتها ،گلبفولهفای قرمفز ،سفلولهفای خفونسفاز و

گوارش ،رشد پرزهای رود کوچک و بلوت سلولهفای روده

سلولهای مخاطی روده بفهدلیف سفوختوسفاز سفلولی و

بهوجود میآورد [ 13 ،11و .]14

حجم واکنش های سریع باال ،نیاز باالیی به نوکلئوتید دارند،

آثار ماید مصفرف نوکلئوتیفدها در بهبفود آسفیبهفای

ولففی دارای ظرفیففت بسفففیار محففدودی بفففرای سفففنتز

رودهای ناشی از سوءتغذیه یا اسهال مفزمن گفزارش شفده

نوکلئوتیدها هستند .بنفابراین ،تفأمین نوکلئوتیففد از منبففع

اسفففت [ 4و  .]18تعفففدادی از مطالعفففا

آثفففار مصفففرف

خفارجی بفرای این سلول ها به انجام وظفایف عفادی آنهفا

مکم های نوکلئوتید در رژیم غذایی بر تنظیم پاسش ایمنفی

انجفام شفده

و انسان را نران دادهاند [ 4و  .]6از آنجفا کفه

کمک میکند [ 5 ،1و  .]9با توجه به تحقیقا
در حیوانا

در حیوانا

مختلف ،نوکلئوتیدهای افزوده شفده بفه جیفر

سلول های ایمنی مانند لناوسیت ها برای مقابله با عاونت به

غذایی دارای آثار متابولیکی متعددی هستند که میتفوان بفه

طور مداوم تولید و منترر می شوند ،وجود نوکلئوتید کفافی

بهبود شفاخصهفای ایمنفی بفدن ،اففزایش رشفد ،توسفعة

در غدد لنااوی نقش مایدی بفرای دففاع در برابفر عاونفت

جمعیت میکروبفی روده ،بهبفود کیایفت گوشفت ،اففزایش

باکتریایی یا قارچی ایاا میکند [ .]7در جوجههای گوشفتی

مقاومت به بیماریها ،افزایش سط جذ

دستااه گوارش،

تغذیه شده با جیر غذایی حاوی مکم نوکلئوتیفد حاصف

تنظیم فرار اسمزی ،دخالت در سوختوساز چربفیهفا و
پروتئینها ،افزایش جفذ
تنش ها ،کاهش ضایعا

از عصار مخمر در سنین  7تا  14روزگفی ،بهبفود اففزایش

آهفن از روده ،بهبفود پاسفش بفه

وزن بدن و ضریب تبدی غذایی در مقایسه با جیر غفذایی

کبدی ،اصالح عملکرد کبد و بیان

فاقد مکم نوکلئوتید مراهده شده اسفت .اففزودن مکمف

ژنهای دخی در ایمنی اشاره کرد [ 17 ،5و .]25

نوکلئوتید به جیر غفذایی جوجفههفا در دور آغفازین کفه

براساس نتفایج پفژوهشهفای انجفام شفده ،اسفتااده از

اندام های گوارشی آنها به سرعت در حال توسفعه هسفتند،

مکم نوکلئوتید در جیره ممکن است عامف مهمفی بفرای

اهمیت بیرتری دارد [.]10
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کیلوگرم ( 0/1درصد) نوکلئوتید و  .4جیر پایه بهعالوه دو

مصرف مکم نوکلئوتید باعث توسفعة بیرفتر دسفتااه
گوارش انسان شده است [ .]20بهطور مرابه ،در برخفی از
مطالعا

گرم در کیلفوگرم ( 0/2درصفد) نوکلئوتیفد بودنفد .مکمف

که در مفوشهفای صفحرایی انجفام شفده اسفت،

نوکلئوتید بهصور

سرک به جیره ها اففزوده شفد .شفرایط

مصرف مکم نوکلئوتید در جیره ،ارتااع پرزهفای روده را

محیطی پرورش برای همة گروه هفای آزمایرفففی یکسفان

به بررسفی

بود .مکم نوکلئوتید مورد آزمایش با نام تجاری اوجیفک-

آثار مصرف مکم نوکلئوتید در انسان پرداخته شده اسفت

 )Augic-15(15بود .میزان پروتئین خام آن  38درصد ،فیبر

افزایش داده است [ .]17در بسیاری از مطالعا
و اطالعا

کمی در زمینة آثفار آن در تغذیفه جوجفههفای

خام  1درصد ،خاکستر  4درصد و رطوبت آن  7درصد بود

گوشتی وجود دارد [ .]13بفا توجفه بفه آثفار بسفیار متنفوع

که از شرکت اتاق بازرگانی بین المللی برزیف ( )ICCتهیفه

نوکلئوتیدهای اففزوده شفده بفه جیفر غفذایی بفر سفامانة

شد.

فیزیولوژیک بدن ،مطالعة حاضفر بفهمنظفور بررسفی تفأثیر

بهمنظفور بررسفی عملکفرد رشفد ،در پایفان هفر دور

مصففرف سففطوح مختلففف مکمف نوکلئوتیففد در جیففره بففر
عملکرد رشد ،خصوصیا

آزمایری وزن جوجهها و خوراک مصرفی آنها اندازهگیفری

الشه ،وضفعیت سفامانه ایمنفی،

و میاناین مصرف خوراک روزانه ،اففزایش وزن روزانفه و

ریختشناسی رود کوچفک و جمعیفت میکروبفی ایلئفوم

ضریب تبدی غذایی محاسفبه شفدند .بفرای انفدازهگیفری

جوجههای گوشتی انجام شد.

میاناین وزن نسبی اجفزای الشفه و انفدامهفای داخلفی در
سنین  24و  42روزگی ،از هر تکرار یک قطعه جوجفه بفه

مواد و روشها

تصادفی با وزن بدن نزدیک به میاناین وزن واحفد

تعداد  308قطعه جوجة گوشفتی یفکروزه سفویة تجفاری

صور

راس  308مخلوطی از هر دو جنس در قالفب طفرح کفامالً

آزمایری مربوطه انتخا  ،وزن کری و کرتار شد.
به منظور بررسی تغییرا

تصادفی با  4تیمفار 7 ،تکفرار و  11قطعفه جوجفه در هفر

ریخت شناسی رود کوچفک

دام و طیفور

جوجه های گوشتی ،در سن  24روزگی از هر تکرار یفک

دانرااه فردوسی مرهد استااده شدند .جیر پایفه براسفاس

تصادفی بفا وزن بفدن نزدیفک بفه

تکرار به مد

 42روز در ایسفتااه تحقیقفا

قطعه جوجه به صور

و کنجالة سویا با توجه به نیازمندی های توصیه شفده

میففاناین گففروه مربوطففه انتخففا  ،کرففتار و پففس از

در دفترچة راهنمفای پفرورش سفویة راس  ]3[ 308بفرای

اندازه گیری وزن و طفول دوازدهفه ،ژژنفوم و ایلئفوم ،دو

دورههای مختلف شام آغازین ( 1تفا  10روزگفی) ،رشفد

سانتیمتر از میانه روده نمونهبرداری شفد [ .]15نمونفههفا

( 11تا  24روزگی) و پایانی ( 25تا  42روزگی) با اسفتااده

پس از شسترو با محلول بافر نمکی فساا

برای تثبیفت

از نرم افزار جیرهنویسی [ ]21تنظیم شد (جفدول  .)1بفرای

به داخ ظروف پالسففتیکی حفاوی فرمفالین  10درصفد

ش فیمیایی خففوراک از جففداول متففداول

انتقال یافتند .پارامترهای ارتااع پرز ،عفرض پفرز و عمفق

استااده شد [ .]19تیمارهای آزمایری شام ر  .1جیفر پایفه

کریپت بفا اسفتااده از میکروسفففکوپ نفوری متصف بفه

(شاهد)؛  .2جیر پایه بهعالوه  0/5گرم در کیلفوگرم (0/05

کامپیوتر ،اندازه گیری و نسبت ارتااع پرز به عمق کریپفت

درصد) نوکلئوتیفد؛  .3جیفر پایفه بفهعفالوه یفک گفرم در

محاسبه شد [.]15

ذر

محاسففبة ترکیبففا

دوره   19شماره   3پاییز 1396
673

محمد صاائی ،احمد حسنآبادی و مجتبی طهمورثپور

جدول  .1مواد خوراكی و تركیب مواد مغذی جیرههای آزمایشی در دورة آغازین ،رشد و پایانی جوجههای گوشتی
آغازین( 1تا  10روزگی)

رشد( 11تا  24روزگی)

پایانی( 25تا  42روزگی)

اجزای جیره (درصد)
ذر

51/07

54/09

58/80

کنجالة سویا (پروتئین خام  44درصد)

42/19

38/47

33/11

روغن سویا

2/38

3/50

4/40

1/44

1/32

1/22

دی کلسیم فساا

1/52

1/34

1/19

1

کربنا

کلسیم

0/25

0/25

0/25

مکم ویتامینی

0/25

0/25

0/25

دی ال – متیونین

0/42

0/36

0/34

ال -لیزین هیدروکلرید

0/19

0/13

0/15

نمک طعام

0/29

0/29

0/29

2

مکم مواد معدنی

ترکیبا

شیمیایی (محاسبه شده)

انرژی قاب سوختوساز

3000

3100

3200

23

21/50

19/50

لیزین (درصد)

1/44

1/29

1/16

متیونین (درصد)

0/77

0/69

0/65

متیونین +سیستین (درصد)

1/08

0/99

0/91

ترئونین (درصد)

0/97

0/88

0/78

کلسیم (درصد)

0/96

0/87

0/79

فسار قاب دسترس (درصد)

0/48

0/44

0/40

(کیلوکالری/کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)

 .1در هر کیلوگرم از جیر مواد مغذی زیر را تأمین میکردر ویتامین  11000 ،Aواحد بینالمللی؛ کوله کلسیارول 2300 ،واحد بین المللی؛ ویتامین،E
 121واحد بین المللی؛ ویتامین 2 ،K3میلیگرم؛ ویتامین  0/02 ،B12میلیگرم؛ تیامین 4 ،میلیگرم؛ ریبوفالوین 4 ،میلیگرم؛ اسید فولیک 1 ،میلیگرم؛
بیوتین 0/03 ،میلیگرم؛ پیریدوکسین 4 ،میلیگرم؛ کلرید کولین 840 ،میلیگرم؛ اتوکسی کوئین 0/125 ،میلیگرم.
 .2در هرکیلوگرم از جیر مواد مغذی زیر را تأمین میکردر منانز 100 ،میلیگرم؛ سلنیوم 0/2 ،میلیگرم؛ ید 1 ،میلیگرم؛ مس 100 ،میلیگرم؛ آهن50 ،
میلیگرم.

بهمنظور بررسی وضفعیت سفامانه ایمنفی همفورال ،دو

شد .برای اندازهگیری پاسش پفادتن علیفه  SRBCبفه روش

تصفادفی

هماگلوتیناسیون ،در سن  35روزگی (پاسش ایمنی اولیفه) و

و در سن  28روزگی (تزریق اولیفه) و  35روزگفی

 42روزگی (پاسش ایمنی ثانویه) خونگیری شفد [ 2و .]12

(تزریق ثانویه) یکدهم میلیلیتر از محلول 10درصد گلبول

بففرای بررسففی فعالیففت سففامانه ایمنففی سففلولی از واکففنش

قرمز خون گوساندی ( )SRBCدر داخ ورید بفال تزریفق

حساسیت پوستی بازوفیلیک استااده شفد .بفدینمنظفور در

قطعه جوجه از هفر واحفد آزمایرفی بفهصفور
انتخا
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سطوح مختلف مکم نوکلئوتید تأثیر معنفاداری بفر میفزان

سن  38روزگی یک قطعه جوجفه از هفر تکفرار بصفور
و ضفخامت پفرده بفین انارفت سفوم و

مصرف خفوراک روزانفه ،اففزایش وزن روزانفه و ضفریب

تصادفی انتخفا

چهارم پای راست آنها توسط ریزسنج دیجیتال اندازهگیفری

تبففدی غففذایی در دورههففای آغففازین ،رشففد و پایففانی و

و بالفاصله  100میکروگرم محلول فیتوهماگلوتینین در 0/1

همچنین در ک دوره پرورش نداشتند .گزارش شده اسفت

اسفتری تزریفق شفد .پاسفش

که تااوتی در عملکرد تیمارهای آزمایرفی حفاوی سفطوح

التهابی پرندگان (اختالف تورم ایجاد شده) بهعنفوان پاسفش

 0/06 ،0/05 ،0/04و  0/07درصففد مکمفف نوکلئوتیففد در

میلیلیتر بافر نمکفی فسفاا

ایمنی سلولی با اندازهگیفری دوبفار ضفخامت پفرده پفا در

سنین  21 ،7و  42روزگی تااو

زمان های  24 ،12و  48ساعت پس از تزریق انفدازهگیفری

وجود ندارد [ .]20نتایج یک پژوهش دیار نیز نران داد که

شد [.]12

برای بررسففی تغییرا

جمعیت میکروبی در سن 42

روزگی یک گرم از محتویا

ایلئوم نمونفه بفرداری و بفه

افزودن  0/25یا  0/5درصد مکم نوکلئوتید به جیره ،اثری
بر عملکرد جوجههای گوشتی در سفنین  1تفا  16روزگفی
ندارد [ .]15با این حال ،گزارش شده اسفت کفه تیمارهفای

پنج میلی لیتر محلول گلیسرین اضافه شد .سپس نمونه هفا

دریافت کننده مکمف نوکلئوتیفد ،وزن نهفایی بیرفتری در

تففا زمففان انجففام آزمففایش هففای میکروبففی در آزمایرففااه

مقایسه با سایر تیمارهفا داشفتند؛ امفا تافاو

میکروبیولففوژی ،منجمففد و سففپس فراوانففی گونففه هففای

نتففایج

حاص از آزمایشهای ذکر شفده در بفاال احتمفاالً بفه نفوع

الکتوباسی و محیط کرت  VRBبفرای اشریرفیاکلی در

نوکلئوتید موجفود در مکمف هفای مختلفف ،سفط مفورد

ایلئفوم براسفاس واحفد کلنفی شفک یافتفه در

محلول بافر نمکی فساا

معنفاداری در

ضفریب تبففدی غففذایی مرفاهده نرففد [ .]4تاففاو

الکتوباسی و بفا اسفتااده از محفیط کرفت  MRSبفرای
محت ویا

معنا داری با تیمار شفاهد

استااده مکم نوکلئوتید در جیر غذایی و وجفود یفا عفدم

شمارش شد [.]13

وجود تنش در پرندگان مربوط میشود [.]7

دادههای بدست آمده از ایفن آزمفایش در قالفب طفرح
کامالً تصادفی با استااده از رویة مدلهفای خطفی عمفومی

از عواملی که می تواند میزان خوراک مصرفی را تحت

نرم افزار آماری  SASنسفخه  9/1بفرای مفدل  1تجزیفه و

تأثیر قرار دهد وضعیت فیزیولوژیک بدن ،سالمتی ،میفزان

مقایسة میاناینهفا بفا اسفتااده از آزمفون تفوکی در سفط

تول ید پرنده و تعادل انرژی و پروتئین است که اگر به هفر

احتمال پنج درصد انجام شد [.]22

دلیلففی تغییففر یابنففد ،بففر مقففدار خففوراک مصففرفی تففأثیر
Yij=µ+αi+eij

می گذارند [ .] 23در مورد استااده از مکم نوکلئوتیفد در

در این رابطه ، Yij،مقدار هر مراهده؛  ،µمیفاناین جامعفه؛

تغذیة جوجه های گوشتی تحقیقا

قاب مالحظه ای انجام

 ،αiاثر تیمار و ، eijخطای آزمایش است.

نرده است .سطوح مکم نوکلئوتید در ایفن آزمفایش بفه

()1

گونهای ان تخا

نتایج و بحث

تحقیقا

اثر سطوح مختلف مکم نوکلئوتید در جیفره بفر عملکفرد

شد که بیرتر از سطوح مورد اسفتااده در

پیرین [ ]20باشد؛ در عفین حفال ،ایفن سفطوح

افزایش یافته نیز تأثیر معنا داری بر عملکفرد جوجفه هفای

رشففد در دورههففای آغففازین ،رشففد و پایففانی پففرورش

گوشتی نداشت.

جوجههای گوشفتی در جفدول  2نرفان داده شفده اسفت.
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اثر سطوح مختلف مکم نوکلئوتیفد در جیفره بفر وزن

روزگی نداشت [ .]20میزان تأثیر مواد افزودنی به جیره بفر

نسبی اندام های داخلی (نسفبت بفه وزن زنفد جوجفههفا)

اندامهای داخلی ،بستای بفه اثفری دارد کفه ایفن مفواد بفر

شام کبد ،قلب ،شش ها ،طحال ،پیش معده و اجزای الشه

دستااه گوارش و غدد ضفمیمه گوارشفی مفیگذارنفد؛ بفه

شام محصول سینه و چربی بطنی جوجه های گوشفتی در

طوریکه اگر مواد افزودنی باعث بروز تغییراتی در جمعیت

سنین  24و  42روزگی در جفداول  3و  4نرفان داده شفده

میکروبی روده ،سوختوساز کبد ،ترشفحا

آنزیمفی و یفا

اسففت .مکمف نوکلئوتیففد تففأثیر معنفاداری بففر وزن نسففبی

میزان تکثیر سلولی در دیوار روده شوند ،میتوانند بر وزن

اندامهای داخلی در این سن نداشت (جدول  .)3همچنفین،

نسبی برخی از اندامهای داخلی نیز مفؤثر باشفند [ .]7عفدم

مکم نوکلئوتید تأثیر معناداری بر وزن نسبی هفیچ یفک از

تأثیر معنفادار مکمف نوکلئوتیفد بفر عملکفرد جوجفههفای

اندامهای داخلی در سن  42روزگی نداشت (جدول .)4

گوشتی در این آزمایش ،احتماالً به دلیف شفرایط بهداشفتی

در آزمایری افزودن سطوح  0/06 ،0/05 ،0/04و 0/07

موجود در محیط انجام آزمایش ،تراکم استاندارد جوجه هفا

درصد مکم نوکلئوتید به جیر جوجه هفای گوشفتی ،اثفر
معناداری بر خصوصیا

و بهطور کلی وجودنداشتن تنش بوده است [.]7

الشفه آنهفا در سفنین  21 ،7و 42

جدول  .3اثر سطوح مختلف مکمل نوكلئوتید بر خصوصیات الشه جوجههای گوشتی در سن  24روزگی (درصدی از وزن زنده)
1

قلب

کبد

ششها

طحال

پیش معده

چربی بطنی

محصول سینه

تیمار

بازده الشه

2/727

0/712

0/102

0/635

1/35

22/64

شاهد (پایة بدون نوکلئوتید)

62/50

0/795

0/732

0/102

0/510

1/20

20/75

پایه 0/05 +درصد نوکلئوتید

59/25

0/642

2/677

0/102

0/547

1/05

21/90

پایه 0/1 +درصد نوکلئوتید

58/25

0/667

2/445

0/667

0/792

1/04

17/93

پایه 0/2 +درصد نوکلئوتید

54/25

0/680

2/467

0/665

0/095

0/083

0/181

1/256

خطای معیار میاناینها

3/09

0/071

0/171

0/053

0/016

 .1الشه بدون پوست ،پر و کلیه اندامهای داخلی توزین شد.

جدول  .4اثر سطوح مختلف مکمل نوكلئوتید بر خصوصیات الشه جوجههای گوشتی در سن  42روزگی (درصدی از وزن زنده)
تیمار

بازده الشه

*

قلب

کبد

ششها

طحال

پیش معده

چربی
محوطه شکمی

محصول سینه

شاهد (پایة بدون نوکلئوتید)

64/50

0/527

2/337

0/425

0/137

0/417

1/01

27/08

پایه 0/05 +درصد نوکلئوتید

65/25

0/560

2/415

0/427

0/185

0/415

1/10

29/89

پایه 0/1 +درصد نوکلئوتید

55/75

0/552

2/325

0/485

0/137

0/392

1/43

25/72

پایه 0/2 +درصد نوکلئوتید

48/75

0/495

2/042

0/330

0/152

0/360

0/92

20/57

خطای معیار میاناینها

7/63

0/088

0/318

0/062

0/029

0/056

0/202

3/093

 .1الشه بدون پوست ،پر و کلیه اندامهای داخلی اندازه گیری شد.
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ارائه شده در جدول  5نران میدهفد کفه اثفر

نداده است [ .]15دربار آثفار مایفد نوکلئوتیفدها در جیفر

اطالعا

سطوح مختلف مکمف نوکلئوتیفد بفر وزن و طفول نسفبی

ماهیها نیز بیان شده است که در شرایط تنشزای محیطفی

بخشهای مختلف رود کوچک (دوازدهه ،ژژنوم و ایلئوم)

نظیر کیایت بد آ

و تراکم باالی پرورش ،میفزان تقاضفای

معنادار نبود .مرابه با نتایج این تحقیق ،گزارش شده اسفت

بدن برای نوکلئوتیدها باال اسفت و وجفود آنهفا در جیفره،

که مکم نوکلئوتید تأثیر معناداری بر بخفشهفای مختلفف

تحم شرایط تنشزا را افزایش میدهد [.]6

قدر

اثر سطوح مختلف مکم نوکلئوتیفد در جیفره بفر وزن

رود کوچک ندارد [.]23
ریختشناسی ژژنوم جوجههفای گوشفتی

نسبی اندامهای لنااوی و عیار پادتنها در جفدول  6نرفان

در سن  24روزگی نیز در جفدول  5گفزارش شفده اسفت.

داده شده است .به طفوریکفه دیفده مفیشفود ،وزن نسفبی

نتایج نران داد که ارتااع پرز ،عرض پرز ،عمفق کریپفت و

اندام های لنااوی شام طحال و غفد بفورس فابریسفیوس

نسبت ارتااع پفرز بفه عمفق کریپفت تحفت تفأثیر سفطوح

تحت تأثیر سطوح مختلف مکم نوکلئوتید در جیر غذایی

مختلف مکم نوکلئوتید در جیر غذایی قرار نارفتند.

قرار نارفت .طحال و بورس فابریسیوس جفزء انفدامهفای

خصوصیا

افزایش ارتااع پرز هفای رود کوچفک باعفث اففزایش

لناوئیدی نخستین هستند که در سامانه ایمنی نقفش دارنفد.

مواد مغذی و بهبود کفارایی مصفرف خفوراک

عملکرد طحال و بورس فابریسیوس در اثر کمبودهای مواد

بهویژه در اوای زندگی جوجهها مفیشفود و بفهدنبفال آن،

مغذی و تنشهای شدید ،دچار تغییر میشود و ارتباط بفین

عملکرد پرندگان بهبود می یابد .همچنفین ،بهبفود عملکفرد

رسیده است [ .]2از

سط جذ

رشد جوجهها میتواند ناشی از افزایش ظرفیت جذ

تحلی این اعضا با سوء تغذیه به اثبا

آنجایی که در این آزمایش شرایط بفدون تنرفی طفی دور

مواد

پرورش برای جوجهها وجفود داشفت ،لفذا نبفود اخفتالف

مغذی در دسفتااه گفوارش بفهعلفت اففزایش طفول رود

معنادار در وزن اندامهای لنااوی را میتوان بفه عفدم تفأثیر

کوچک ،افزایش ارتااع پرزها و نمفو پرزهفای روده در اثفر
تولید بیرتر بوتیرا

مکم نوکلئوتید در شرایط طبیعی دانست.

باشد [ .]23همسو بفا نتفایفج تحقیفق

اثر سطوح مختلف مکم نوکلئوتید در جیفره بفر عیفار

حاضففر ،گففزارش شففد کففه وزن و طففول رود کوچففک

پادتن ک در سن  35و  42روزگی معنفادار نبفود .میفاناین

جوجههای گوشتی با مصفرف  0/25و  0/5درصفد مکمف

عیار  IgGدر سن  35روزگی در تیمار حاوی  0/05درصفد

نوکلئوتید بهدست آمده از مخمر تفوروالبفهطفور معنفاداری

مکم نوکلئوتید بیرتر از سایر تیمارها بود ولی اختالف آن

تغییر نیافت .اما در آزمایری دیار بفا ایجفاد شفرایط تفنش

تنها بفا تیمفار  0/2درصفد مکمف نوکلئوتیفد معنفادار بفود

(تراکم زیاد و بستر نامناسب) همراه با مصرف نوکلئوتیفدها

( .)p<0/05میاناین عیار  IgGدر سن  42روزگی در تیمفار

در جیره جوجه های گوشتی ،بهبود ضریب تبفدی غفذایی،

دارای  0/1درصد مکم نوکلئوتید کمتر از تیمار شاهد بود

افزایش وزن نهایی و افزایش ارتااع پرزهای روده گفزارش

( )p<0/05و سایر تیمارها اختالف معنا داری با تیمار شاهد

و بیان شد که وجود نوکلئوتیدها در جیر غذایی در شرایط

نداشتند .میاناین عیار  IgMدر سفن  35روزگفی در تیمفار

تنش عاملی مهم در حاظ عملکرد مناسب و حفداکثر نمفو

حاوی  0/2درصد مکم نوکلئوتیفد بیرفتر از تیمفار 0/05

دستااه گوارش است [ .]15در آزمایش حاضر نیز احتمفاالً

درصد مکم نوکلئوتید بفود ()p<0/05؛ ولفی هیچکفدام از

به دلی عدم وجود شرایط تنشزا ،افزودن مکم نوکلئوتید

تیمارها اختالف معناداری با تیمار شفاهد نداشفتند .تافاو

به جیر جوجههای گوشتی ریخفتشناسفی روده را بهبفود

عیار  IgMدر سن  42روزگی در بین تیمارها معنادار نبود.
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در آزمایری که بر روی سپرماهی انجام شد ،این حیوان

بهعنوان سلولهای اصلی برای پاسشهای ایمنی اختصاصفی

را با خوراک حاوی مکم نوکلئوتید تغذیه کردنفد و بیفان

علیه همة پادتن ها عم میکنند .آزمون التهفا

پفرده پفای

نسبی تعدادی از ژنهای دخی در ایمنفی را مفورد بررسفی

پرندگان بهعنوان شاخصی از توانایی سامانة ایمنی با واسطة

قرار دادند .نتایج نران داد که بیان ژن  IgMبهطور در خور

سففلولی اسففت [ .]26گففزارش شففده اسففت کففه اثففر مثبففت

توجهی در آبرشها افزایش یافته است [ .]17در موشهای

مکم های نوکلئوتیفدی در اففزایش پاسفش ایمنفی سفلولی

تغذیه شده با مکم نوکلئوتید ،سفط  IgGکفاهش یاففت

ناشی از سلولهای  Tکمکفی اسفت .تحقیقفا

نرفان داده

ولی غلظت اینترفرونها نسبت به گروه شاهد افزایش یافت

است که مکم نوکلئوتید نقش مؤثری در تنظیم پاسشهفای

[ .]7به هفر حفال ،بفرای مقایسفه نتفایج آزمفایش حاضفر،

ایمنی دارد .بافتهای لناوئیدی بدن با کمفک گلبفول هفای

اطالعا

ساید در برابر عاونت ها محافظت مفی شفوند .سفلول هفای

زیادی در زمینه مصرف نوکلئوتیدها و تأثیر آن بر

ایمنی نظیر لناوسیتها بهطفور مرتفب تولیفد و بفه جریفان

ایمنی هومورال جوجههای گوشتی در دسترس نیست.

خون وارد میشوند .برای ساخته شدن آنهفا در باففتهفای

نتایج حاص از تأثیر مصفرف سفطوح مختلفف مکمف

لنااوی به نوکلئوتید نیاز است [ .]7به هرحال ،گزارشهفای

نوکلئوتید در جیره بر پاسش ایمنی سفلولی در  24 ،12و 48

دقیقی برای مقایسة نتایج آزمایش حاضر در زمینفة مصفرف

ساعت پس از تزریق زیرجلدی فیتوهماگلوتینین در جدول

نوکلئوتیدها و تأثیر آن بفر ایمنفی سفلولی در جوجفههفای

 6ارائه شده است .پاسشهای ایمنفی سفلولی در  48سفاعت

گوشتی یافت نرد.

پس از تزریق فیتوهماگلوتینین در سن  42روزگی در تیمار
حاوی  0/1درصد مکم نوکلئوتید بفه صفور

اثففر تیمارهففای آزمایرففی بففر جمعیففت میکروبففی ایلئففوم

معنفاداری

(الکتوباسی ها و اشریریاکلی) نران داد کفه بفین گفروههفای

بیرتر از تیمار شاهد بود که احتمفاالً نرفاندهنفد اففزایش

مختلف آزمایرففی ،تااو

ایمنی سلولی در اثفر اسفتااده از مکمف نوکلئوتیفد اسفت.

 .)6گزارش شده است که مواد بفا خاصفیت ضفد میکروبفی

افزایش ایمنی سلولی بهدلی اففزایش تعفداد لناوسفیتهفا،

باعث کاهش شفمار میکفرو هفای بیمفاریزای موجفود در

لکوسیتها و فعالیت فاگوسفیتوزی گرانولوسفیتهفا اسفت

روده شده و از تجزیة اسیدهای آمینه توسط آنهفا جلفوگیری

[ .]26فیتوهماگلوتینین یک لکتین جدا شده از دانه لوبیفای

میکند .اسیدهای آمینه در ترکی بافتهای پروتئینی استااده

قرمفففز و بخرفففی از پفففروتئینهفففای آن اسفففت کفففه بفففا

شده و باعث افزایش عضال

گلیکوپروتئینها پیوند برقرار میکند و به سط سلولهای

سینه و سایر باففتهفای بفدن

میشوند [ .]2اما در تحقیق حاضر به نظر میرسد که مکمف

Tمیچسبد و تکثیر این سلولها را تحریک مفیکنفد .ایفن
تحریک از طریق اتصال به سلولهفای  Tصفور

معناداری وجود نداشت (جفدول

نوکلئوتیففدی خاصففیت ضففدمیکروبی نداشففته و بففر شففمار

گرفتفه و

الکتوباسی ها (باکتریهای ماید) و اشریریاکلی (باکتریهفای

لناوکائین تولید می شود .در نتیجه ،ناوذپذیری عروق بیرتر

مضر) تأثیر معناداری نداشته است.

شده و لوکوسیتها به مح هجوم میبرند که در نتیجفه آن

نتففایج ایففن تحقیففق نرففان داد کففه اسففتااده از مکم ف

حساسیت شدید بازوفی های پوستی بوجود میآید و باعث

نوکلئوتیدی در جیر غذایی جوجه های گوشفتی اثفری بفر

تورم پوست می شود .این آزمایش بفهعنفوان روشفی بفرای

عملکرد رشفد ،ریخفت شناسفی رود کوچفک و جمعیفت

بررسی پاسشهای وابسته بفه لناوسفیتهفای  Tو عملکفرد

میکروبی ایلئوم ندارد ،لذا نیاز به مطالعا

ایمنی وابسته به سلول استااده میشود .سلولهای Tکمکفی

دیار مکم نوکلئوتید پیرنهاد میشود.
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Abstract
The effect of different dietary levels of nucleotide supplementation on performance, carcass
characteristics, immune system status, small intestine morphology and ileal microbial population of
broiler chickens was evaluated using 308 one-day-old mixed-sex Ross 308 broilers in a completely
randomized design with four treatments and seven replicates of eleven chicks in each, up to 42 days of
age. Experimental treatments included a corn-soybean meal basal diet (control), and the basal diet
containing 0.05, 0.1 and 0.2 percent nucleotide supplementation. The results showed that feed intake,
body weight gain and feed conversion ratio of the broilers were not significantly affected by experimental
treatments. Results of humeral immune system response at 35 days of age showed that the blood serum
IgM concentration in 0.2% nucleotide group was higher than 0.05% group (p< 0.05). Also, Serum IgG
concentration in this age in 0.05% nucleotide group was higher than 0.2% group (p< 0.05). At 42 days of
age, serum IgG concentration in 0.1% nucleotide treatment was lower than control group (p<0.05). The
cellular immune system response of chicks fed diet supplemented with 0.1% nucleotide at 48 hours after
Phytohemagglutinin-P injection was higher than control treatment (p<0.05). On the basis of current
experiment results, supplementation of broiler diets with nucleotide improves cellular immune system
response but has no significant effect on other parameters of broiler chickens.
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