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 چکیده     

عنوان جایگزینی برای  و پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بهآرتمیزیا آنوا اسانس گیاه  تأثیربررسی  هدف از این آزمایش

 روزه در قالب طرح کامالً 46 ژاپنی ذارقطعه بلدرچین تخمگ 180تعداد ژاپنی بود. تخمگذار   های در تغذیه بلدرچین  بیوتیک آنتی

 :شاملتیمارهای آزمایشی  ند.استفاده شدروزگی  109تا سن قطعه جوجه در هر تکرار(  نهتکرار ) پنجتیمار و  چهارتصادفی با 

اسانس گیاه + جیره پایه  (3، (ppm 200) تتراسایکلین اکسی+ ( جیره پایه 2عنوان گروه شاهد )فاقد افزودنی(،  ( جیره پایه به1

پرورش،  دورهدر کل  .بودند در کیلوگرم جیره( CFU 1011  ×02/4) پروبیوتیک+ ( جیره پایه 4( و ppm 200) آنوا آرتمیزیا

پرندگان شد توده تخم در  داری معنی در مقایسه با تیمارهای شاهد و آرتمیزیا سبب افزایش در جیره، استفاده از پروبیوتیک

(05/0P<.) گلوکزبیوتیک از نظر غلظت  کننده آنتی شده با پروبیوتیک و آرتمیزیا در مقایسه با گروه دریافت تغذیههای  گروه ،

آرتمیزیا در جیره حاوی شده با  روه تغذیهگ در لمفوسیت (. تعداد>05/0Pنشان دادند )را  داری معنی کاهش LDLکلسترل و 

تعداد . (>05/0P)ها بیشتری داشتند هتروفیلوتیک کمتر بود ولی تعداد بی کننده پروبیوتیک و آنتی های دریافت با گروهمقایسه 

بر  .(>05/0Pها بود ) از سایر گروه پرندگانی که آرتمیزیا دریافت کردند بیشتر ازو نسبت هتروفیل به لمفوسیت در  گلبول سفید

در تغذیه یک محرک رشد عنوان  بهتواند  می الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسپروبیوتیک  اساس نتایج حاصل از این تحقیق،

 .ژاپنی مورد استفاده قرار گیردتخمگذار های  بلدرچین

 

 .الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسهای خونی،  ، بلدرچین تخمگذار، عملکرد تولیدی، فراسنجهآرتمیزیا آنوا :هاکلیدواژه
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 مقدمه

  گوشت و تخم توسعه تقاضا برای  حال در کشورهای در

پیوسته در حال افزایش است و برای برآورده نمودن  طیور

های بیشتری در فضاهای محدودتر  تقاضای مشتریان، پرنده

شوند که این عامل فشار زیادی روی  پرورش داده می

در حقیقت افزایش تراکم نماید.  سالمت طیور اعمال می

 های ساز شیوع و گسترش بیماری تواند زمینه گله می

تواند ضمن کاهش  عفونی در گله باشد که این عامل می

های روده در جذب مواد مغذی که عموماً  توان انتروسیت

ناشی از افزایش سرعت دفع مواد هضمی است، از طریق 

تضعیف سیستم ایمنی نیز سبب کاهش عملکرد گله شود. 

چرا که در این شرایط پرنده مقدار بیشتری از مواد مغذی 

کند. اگرچه  صرف تقویت سیستم ایمنی میدریافتی را 

های عفونی،  جهت جلوگیری از گسترش بیماری

های محرک رشد  بیوتیک دهندگان طیور از آنتی پرورش

دلیل  بهکنند، اما بیش از یک دهه است که  استفاده می

بیوتیک و متعاقب آن  های مقاوم به آنتی گسترش باکتری

دی باکتری و های بع های مقاومت به نسل انتقال ژن

 انسان،خصوص افزایش مقاومت به چنین ترکیباتی در  به

توسط اتحادیه اروپا خوراک دام و طیور استفاده از آنها در 

اعمال ممنوعیت استفاده از از طرفی هم  ممنوع شده است.

های محرک رشد، ممکن است موجب افزایش  بیوتیک آنتی

 . [1]ود ها و کاهش تولید در صنعت طیور ش بروز بیماری

ها  بیوتیک بنابراین، یافتن جایگزین مناسب برای آنتی

ها،  بیوتیک ها، پری ها، اسیدهای آلی، پروبیوتیک آنزیم نظیر

 باشد. گیاهان )اسانس، عصاره و پودر خشک( ضروری می

بیوتیکی یک  های آنتی در این تحقیق از میان جایگزین

پروبیوتیک و یک اسانس گیاهی به دالیل زیر انتخاب و 

مورد ارزیابی قرار گرفتند. گزارش شده است که در 

 یافته با کلستریدیوم پرفرینجنس، گوشتی چالش های جوجه

 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسسویه  مکمل کردن جیره با

دستگاه گوارش  مفید های باکتریار ضمن افزایش شم

ای که  گونهها شده است. به سبب کاهش تعداد پاتوژن

باکتریوز ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس را به  دیس

گزارش شده . همچنین [13]حالت طبیعی برگردانده است 

های  تنظیم ژندر  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوساست که 

ی رشد و نمو بافت و مرتبط با پاسخ ایمنی، تنظیم هورمون

افزون بر این، تحقیقات  .[8]هموستاز یونی دخیل است 

از نظر  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دهد که نشان می

سرم خون نسبت به سایر  LDLکاهش غلظت کلسترول و 

 .[21]باشد  تر میمؤثرهای پروبیوتیکی  سویه

بیشترین میزان ترکیبات موجود در اسانس گیاه 

سینئول -1،8درصد(،  48مربوط به کامفور ) آرتمیزیا آنوا

. [23]باشد  درصد( می 98/6درصد( و کامفن ) 39/9)

و  کنندگی سیستم ایمنی خواص ضدمیکروبی، تقویت

. [20] اکسیدانی ترکیبات فوق به اثبات رسیده است آنتی

ترکیبات فوق توسط محققین زیادی به اثبات رسیده است 

عنوان یک جایگزین  هتواند ب و لذا اسانس مذکور می

بیوتیک مدنظر قرار گیرد. بنابراین هدف از این تحقیق  آنتی

تتراسایکلین با  بیوتیک اُکسی  امکان جایگزینی آنتی

و یا اسانس گیاه  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوسپروبیوتیک 

آنها روی عملکرد رشد،  تأثیرو بررسی  آرتمیزیا آنوا

پاسخ ایمنی  های کبدی و های خونی، آنزیم فراسنجه

 های تخمگذار ژاپنی بود. بلدرچین

 

 ها مواد و روش

 46قطعه بلدرچین تخمگذار  180تعداد در این تحقیق از 

 پنجتیمار و  چهارتصادفی با  روزه در قالب طرح کامالً

روزگی  109تا سن قطعه جوجه در هر تکرار(  نهتکرار )

( جیره پایه 1 :شاملاستفاده شد. تیمارهای آزمایشی 

ترکیب و ارزش عنوان گروه شاهد )فاقد افزودنی(،  به

( 2؛ نشان داده شده است 1فوق در جدول  ای جیرهتغذیه



 یتخمگذار ژاپن یها نیبلدرچ یمنیو پاسخ ا یکبد یها میآنز ،یخون یها فراسنجه ،یدیآنوا بر عملکرد تول ایزیآرتم اهیو اسانس گ کیوتیپروب ریتأث
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جیره پایه  (3، (ppm 200) تتراسایکلین اکسی+ جیره پایه 

+ ( جیره پایه 4( و ppm 200) آنوا آرتمیزیااسانس گیاه + 

 .بودند م جیره(در کیلوگر CFU 1011  ×02/4) پروبیوتیک

 دهی یک دوره عادتها  رکوردگیری و ثبت دادهقبل از 

هفته در نظر  سهبه مدت  های آزمایشی( )تغذیه با جیره

ادامه تغذیه  روزگی 67سن  ازگرفته شد و بعد از آن یعنی 

و آزمایش  رکوردگیری شروع شد های آزمایشی وبا جیره

صفات  روزگی ادامه داشت. 109تا سن  روز 42مدت  به

 89روزگی،  88تا  67های  در دوره ها عملکردی بلدرچین

روزگی(  109تا  67روزگی و کل دوره ) 109تا 

ها در کل دوره  الزم به ذکر است که پرنده گیری شد. اندازه

 پرورش به آب و خوراک دسترسی آزاد داشتند.

خوراک  توده تخم،درصد تولید تخم، وزن تخم، 

کل بار و در ه هفته یکهر سضریب تبدیل  ومصرفی 

 و بر اساس روز مرغ تصحیح شدند. گیری شد دوره اندازه

دو پرنده انتخاب  هر واحد آزمایشی، از در پایان دوره

گیری های هپارینه از آنها خون و با استفاده از سرنگ

شده به  های خون استحصال عمل آمد. هر یک از نمونه به

یکی از دو میکروتیوب مجزا انتقال داده شد. 

مورد های خونی  شمارش سلولها برای  میکروتیوب

دقیقه با سرعت  10 مدت بهاستفاده قرار گرفت و دیگری 

آن پالسمای دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. پس از  3000

گیری بیوشیمی خون تا زمان اندازه خون جداسازی شد و

گراد سانتیدرجه  -20فریزر های کبدی در  و آنزیم

گلیسرید،  ، تریگلوکزگیری  نگهداری شد. جهت اندازه

های  طور آنزیم و همین VLDLو  HDL ،LDLکلسترول، 

 آالنین آمینوترانسفراز ،(AST) آسپارتات آمینوترانسفراز

(ALT) آلکالین فسفاتاز و (ALP)  از دستگاه

( و UV 1600 PC, Shimadzu, Japanاسپکتروفتومتر )

 .استفاده شد آزمونهای شرکت پارس  کیت

 

 شیمیائی جیره پایهترکیب مواد خوراکی و  .1 جدول
 ترکیب شیمیایی )گرم در کیلوگرم( ماده خوراکی

 2900 کیلوگرم( انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در  481 ذرت

 77/23   )درصد(  پروتئین خام  329 درصد پروتئین( 44کنجالة سویا )

 28/1  )درصد( لیزین قابل هضم  90 گلوتن ذرت

 6/0 )درصد( قابل هضممتیونین   6/14 روغن گیاهی

 92/0 )درصد( قابل هضم متیونین + سیستئین  5/2 متیونین -ال دی

 80/0   )درصد( قابل هضم ترئونین  7/3 لیزینال= 

 7/2   )درصد( کلسیم  7/0 ترئونین -ال

 35/0   )درصد( فسفر قابل استفاده  1/7 فسفاتدی کلسیم 

 17/0   )درصد( سدیم  62 صدف

 22/0 )درصد( کلر  4/2 بیکربنات سدیم

 226 واالن در کیلوگرم(اکیکاتیون )میلی-تعادل آنیون  2 نمک

 17/1   )درصد( اسید لینولئیک  5 1معدنی –مخلوط ویتامینی 

 5  )درصد( فیبر خام  1000 جمع

المللی،  واحد بین 2000)کوله کلسیفرول(  Dالمللی، ویتامین  واحد بین A 9000: ویتامین تأمین نمود جیرهمکمل ویتامینی و معدنی مقادیر زیر را در هر کیلوگرم . 1

گرم، اسید  میلی 3گرم، پیریدوکسین  میلی 10نیک گرم، اسید پانتوت میلی 30گرم، نیاسین  میلی 6/6گرم، ریبوفالوین  میلی K 2المللی، ویتامین  واحد بین E 18  ویتامین

 2/0گرم. سلنیم  میلی 1/0گرم و اتوکسی کوئین  میلی 500گرم، کولین کلراید  میلی 1/0گرم، بیوتین  میکرو 15گرم، سیانوکباالمین  میلی 8/1گرم، تیامین  میلی 1فولیک 

 گرم. میلی 100گرم و منگنز  میلی 85روی گرم،  میلی 50گرم، آهن  میلی 10گرم، مس  میلی 1گرم، ید  میلی
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بر علیه بررسی پاسخ ثانویه ایمنی هومورال  جهت

روش آزمایش مهار ژن گلبون قرمز گوسفندی از  آنتی

 بدین طریق که دو .[10]شد  استفادههماگلوتیناسیون 

 انتخاب و پس ازصورت تصادفی بهپرنده از هر تکرار 

 5/0آزمایش میزان  35و  28گذاری، در روزهای  عالمت

درصد در عضله سینه  5/2لیتر گلبول قرمز گوسفندی  میلی

گیری میزان کل تیتر ثانویه منظور اندازه تزریق گردید. بهآنها 

روز بعد از تزریق  هفت (SRBCگلبول قرمز گوسفند ) علیه

با ال ، از طریق ورید ب یعنی در روز پایانی آزمایشدوم 

از پرندگان مذکور دار  های هپارین استفاده از سرنگ

دقیقه با  10 مدت بههای خون  عمل آمد. نمونه گیری بهخون

ند و پالسمای دور در دقیقه سانتریفیوژ شد 3000سرعت 

عیار پادتن تولیدشده آنها جدا شد. در نهایت جهت تعیین 

 شد. دهاستفااز روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر  SRBCعلیه 

طورکه در بخش قبلی گزارش شد،  همچنین همان

های خونی از هر تکرار دو پرنده  جهت شمارش سلول

گیری  های هپارینه از آنها خون انتخاب و با استفاده از سرنگ

شده از نظر تعداد  های استحصال ونهعمل آمد. سپس نم به

لنفوسیت، ائوزینوفیل و های قرمز و سفید، هتروفیل،  گلبول

 مورد شمارش قرار گرفتند. نسبت هتروفیل به لنفوسیت

ترتیب با  ها به ها  و همگنی واریانس نرمال بودن داده

اسمیرنوف و لیون  -استفاده از آزمون  کولموگروف

)نسخه  SASافزار با استفاده از نرم ها بررسی شدند. داده

تجزیه  1 مدل آماری برایرویه مدل خطی عمومی، ( 1/9

در ای دانکن  ها با استفاده از آزمون چند دامنه و میانگین

 مقایسه شدند.سطح پنج درصد 

 eij +Ti   +µ =Yij         (1رابطه 

ام در تکرار iتیمار مشاهده ، مقدار  Yij:رابطهدر این 

j ام؛μ ، جامعه؛میانگینTi  ، اثر تیمارi و امeij ، اثر خطای

 میباشد.ام jام در تکرار iمربوط به تیمار آزمایش 

 

 نتایج و بحث

، خوراک مصرفی توده تخمدرصد تولید تخم، وزن تخم، 

تا  89روزگی،  88تا  67های  دورهدر ضریب تبدیل  و

ترتیب در  بهروزگی(  109تا  67روزگی و کل دوره ) 109

 آمده است. 4تا  2 های جدول

 

 (روزگی 88تا  67های تخمگذار ) عملکرد بلدرچین برتأثیر تیمارهای مختلف . 2جدول 

 1های آزمایشی جیره (درصد) تولید تخم )گرم( وزن تخم توده تخم )گرم( )گرم در روز(خوراک مصرف  ضریب تبدیل

23/5 30/41 96/7 b 94/10 80/72b شاهد 

42/4 20/42 58/9 a 25/11 12/85 a پروبیوتیک 

24/5 80/40 89/7 b 89/10 50/72b آرتمیزیا 

77/4 82/41 79/8 ab 04/11 64/79 ab بیوتیکآنتی 

255/0 849/0 295/0 109/0 724/2 SEM
 

10/0 68/0 01/0> 13/0 01/0 P-Value
 

a- b نشانه وجود تفاوت معنی ستون: حروف غیرمشابه در هر ( 05/0دارP<بین گروه ) باشد. های آزمایشی می 

SEMها : خطای استاندارد میانگین. 

ام  پی پی 200بیوتیک )حاوی  (، تیمار آنتیامپیپی 250(، تیمار آرتمیزیا )حاوی کیلوگرم جیرههر در  CFU 1011×4تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار پروبیوتیک )حاوی  .1

 (تتراسایکلین کسیاُ
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 (روزگی 109تا  89های تخمگذار ) عملکرد بلدرچین برتأثیر تیمارهای مختلف  .3جدول 

 1های آزمایشی جیره (درصد) تولید تخم )گرم( وزن تخم توده تخم )گرم( )گرم در روز(خوراک مصرف  ضریب تبدیل

 شاهد 48/77 09/11 58/8 62/41 90/4

 پروبیوتیک 50/82 21/11 25/9 28/42 62/4

 آرتمیزیا 04/81 07/11 97/8 84/40 57/4

 بیوتیکآنتی 84/81 03/11 03/9 78/41 65/4

213/0 580/0 408/0 071/0 632/3 
SEM

 

70/0 39/0 71/0 35/0 77/0 
P-Value

 

SEMها : خطای استاندارد میانگین. 

ام  پی پی 200بیوتیک )حاوی  (، تیمار آنتیامپیپی 250(، تیمار آرتمیزیا )حاوی کیلوگرم جیرههر در  CFU 1011×4تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار پروبیوتیک )حاوی  .1

 (تتراسایکلین کسیاُ

 

 (روزگی 109تا  67های تخمگذار ) عملکرد بلدرچین برتأثیر تیمارهای مختلف . 4جدول 

 1های آزمایشی جیره (درصد) تولید تخم )گرم( وزن تخم توده تخم )گرم( )گرم در روز(خوراک مصرف  ضریب تبدیل

09/5 78/41 26/8b 01/11 06/75 شاهد 

52/4 36/42 41/9a 23/11 80/83 پروبیوتیک 

94/4 40/41 42/8b 98/10 70/76 آرتمیزیا 

66/4 44/41 90/8ab 03/11 72/80 بیوتیکآنتی 

206/0 627/0 296/0 065/0 75/2 SEM
 

22/0 68/0 05/0 06/0 14/0 P-Value
 

a- b نشانه وجود تفاوت معنی ستون: حروف غیر مشابه در هر ( 05/0دارP<بین گروه )  باشد. آزمایشی میهای 

SEMها : خطای استاندارد میانگین. 

ام  پی پی 200بیوتیک )حاوی  (، تیمار آنتیامپیپی 250(، تیمار آرتمیزیا )حاوی کیلوگرم جیرههر در  CFU 1011×4تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار پروبیوتیک )حاوی  .1

 (تتراسایکلین کسیاُ

 

شده با جیره  گروه تغذیه، روزگی 88تا  67دوره در 

کننده  های دریافت حاوی پروبیوتیک در مقایسه با گروه

جیره شاهد و آرتمیزیا از نظر صفات عملکردی نظیر 

داری را نشان  افزایش معنیتوده تخم  ودرصد تولید تخم 

، روزگی 109تا  89با این حال در دوره  (.>05/0Pد )دندا

داری بین تیمارها  ات عملکردی تفاوت معنیاز نظر صف

در قیاس با در کل دوره پرورش نیز،  .مشاهده نشد

تیمارهای شاهد و آرتمیزیا استفاده از پروبیوتیک سبب 

 ها شد بلدرچینتوده تخم  داری در میزان افزایش معنی

(05/0P<.) 

گزارش شده  روزگی 88تا  67دوره یید نتایج أدر ت

های تخمگذار  است که استفاده از پروبیوتیک در جیره مرغ

 توده تخممرغ و مرغ، وزن تخمسبب بهبود تولید تخم

که  گزارش شده است افزون بر این .[24] شده است

 های کیلوگرم پروبیوتیک به جیره بلدرچین 5/0افزودن 

. همچنین [12]شود  مرغ میمادر سبب افزایش تولید تخم

های حاوی  پروبیوتیک ارش شده است که افزودنگز

طور و همین فاسیوم انتروکوکوسو  سوبتیلیس باسیلوس

های مادر سبب  به جیره مرغ فورمیس لیشنی باسیلوس

ه نشان داددر این راستا،  .[1] شود بهبود عملکرد تولید می
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 3/2×108) بتلیسوباسیلوس سکه استفاده از  شده است

های  خوراک( در جیره مرغ واحد کلنی در هر گرم

تخمگذار عالوه بر بهبود مورفولوژی روده و تنظیم 

مرغ تولید تخمافزایش  جمعیت میکروفلورای روده سبب

شده گزارش  همچنین در تحقیق دیگری. [1]شود  می نیز

 باسیلوس سابتلیساستفاده از پروبیوتیک حاوی که است 

 .[10] شود مرغ میتولید تخم سبب بهبود

روزگی  109تا  89طورکه گزارش شد در دوره همان

دار تیمارها قرار  معنی تأثیرصفات عملکردی تحت 

نگرفتند. دلیل این امر مشخص نیست، با این حال ممکن 

است به این دلیل باشد که احتماالً در دوره مذکور تمام 

پرندگان از نظر جنسی و تکامل سیستم هورمونی به بلوغ 

ای که نقش  گونهاند، به رسیدهکامل و حداکثر تولید 

واسطه تکامل سیستم  تیمارها در تحریک تولید تخم به

هورمونی و بلوغ جنسی به حداقل رسیده است و بدین 

داری بین آنها مشاهده نشده است.  ترتیب تفاوت معنی

علت تفاوت بین تیمارها در کل دوره پرورش نیز به 

)یعنی دوره  گردد که در نیمه اول کل دوره تفاوتی برمی

 روزگی( اتفاق افتاده است. 88تا  67

 های فراسنجهنتایج تأثیر تیمارهای مختلف روی 

های تخمگذار  بلدرچین های کبدی و آنزیم خون پالسمای

گزارش شده است. در قیاس با گروه شاهد  5 در جدول

گذاری تیمارهای حاوی افزودنی ثیرأنتایج حاکی از عدم ت

طورکه باشد. با این حال همان می های خونیبر متابولیت

های  گروه ،باشد نیز گویای این امر می زیرجدول 

شده با پروبیوتیک و آرتمیزیا در مقایسه با گروه  تغذیه

بیوتیک از نظر غلظت گلوکز، کلسترل و  کننده آنتی دریافت

LDL را  داری معنی کاهش( 05/0نشان دادندP<.) 

شده توسط محققان،  اگرچه در بسیاری از کارهای انجام

گزارش شده که مصرف پروبیوتیک تأثیری بر غلظت 

های گوشتی و و کلسترول سرم خون جوجه گلیسرید تری

، اما گزارشاتی مبنی بر کاهش کلسترول و [1] بلدرچین ندارد

های گوشتی در نتیجه گلیسیرید سرم خون جوجهتری

 .[17 و 9] مصرف پروبیوتیک وجود دارد

 

در  )واحد در لیتر( های کبدی آنزیملیتر( و  گرم در دسی های پالسمای خون )میلی بر فراسنجهتأثیر تیمارهای مختلف  .5جدول 

 های تخمگذار بلدرچین

آلکالین 

 فسفاتاز

آالنین 

 آمینوترانسفراز

آسپارتات 

 آمینوترانسفراز
VLDL LDL HDL گلوکز گلیسرید تری کلسترول 

های  جیره

 1آزمایشی

60/661  80/8 a 60/381  22/31  27/102 ab 28/71  78/204 ab 12/156  55/205 ab شاهد 

20/646  20/5 b 60/347  36/30  91/72 b 73/70  00/174 b 82/151  55/165 b پروبیوتیک 

40/673  80/5 b 40/373  04/33  03/69 b 91/79  99/181 b 19/165  80/178 b آرتمیزیا 

80/722  60/5 b 00/292  89/31  11/125 a 89/68  90/225 a 46/159  98/238 a بیوتیکآنتی 

77/56  972/0  88/34  90/3  67/13  45/6  45/11  51/19  31/18  SEM
 

79/0  06/0  29/0  96/0  04/0  63/0  03/0  96/0  05/0  P-Value
 

a- b نشانه وجود تفاوت معنی ستون: حروف غیرمشابه در هر ( 05/0دارP< بین )باشد. های آزمایشی می گروه 

SEMها؛  : خطای استاندارد میانگینHDLچگالی باال؛  با های : لیپوپروتئینLDLچگالی کم؛  با های : لیپوپروتئینVLDLچگالی بسیار کم با های : لیپوپروتئین. 

 200بیوتیک )حاوی  (، تیمار آنتیامپیپی 250یمار آرتمیزیا )حاوی (، تکیلوگرم جیرههر در  CFU 1011  ×4تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار پروبیوتیک )حاوی  .1

 (تتراسایکلین کسیاُام  پی پی
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محققین علت کاهش غلظت کلسترول سرم خون را به 

. [17]اند  ها در تجزیه صفرا ربط دادهقابلیت الکتوباسیل

الکتوباسیلوس که است همچنین پیشنهاد شده 

های صفراوی از طریق دکونژگه کردن نمک اسیدیفیلوس

که طوریه. ب[3]شود  سبب کاهش کلسترول سرم خون می

با دکنژوگه نمودن این ترکیبات باعث عدم کارایی آنها در 

شود،  ایجاد میسل و نهایتاً جذب مواد محلول در چربی می

لذا سیستم فیزیولوژیک بدن جهت حفظ هموستاز، 

ساز عنوان پیش های بیشتری از کلسترول )بهولکولم

اسیدهای صفراوی( را در راستای تولید اسیدهای صفراوی 

گیرد که این عامل سبب کاهش غلظت کلسترول  کار می هب

است شود. افزون بر این گزارش شده  خون می پالسمای

طور مستقیم از طریق گرفتن کلسترول هها بکه پروبیوتیک

های ی باکتری، فعالیت هیدرولیز نمکهاتوسط سلول

متیل گلوتاریل  -3هیدروکسی  -3صفراوی و ممانعت از 

 .[1] شودکوآ ردوکتاز سبب کاهش کلسترول پالسما می

در این تحقیق استفاده از آرتمیزیا نیز سبب کاهش 

 در ها شد. خون پرنده پالسمای LDLغلظت کلسترول و 

 آرتمیزیا از استفاده که است شده گزارش نتایج این ییدأت

 و کلسترول کاهش سبب آزمایشگاهی سفید های موش در

 نتایج تحقیقهمچنین  [.14] شود می خون گلیسریدتری

های ژاپنی حاکی از این است که تغذیه بلدرچیندیگری 

با تیمول سبب کاهش غلظت لیپیدها و کلسترول خون 

ایی حداقل سه مکانیسم مختلف مبنی بر توان .[11]شود  می

 LDLها در کاهش کلسترول و بالطبع آن  فیتوبیوتیک

های  گونهبا توجه به اینکه  خون وجود دارد. پالسمای

های  فیتوبیوتیکدر برابر الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم 

ها  برخالف پاتوژننسبتاً مقاوم هستند و  باکتریال آنتی

و حتی گزارشاتی  شود ها دچار تنزل نمی جمعیت آن

. بنابراین [18]حاکی از افزایش میزان آنها نیز وجود دارد 

خون  پالسمای LDLعلت کاهش غلظت کلسترول و 

های  ممکن است ناشی از افزایش شمار باکتری

ها و  کننده اسیدهای صفراوی نظیر الکتوباسیل دکنژوگه

 بیفیدوباکترها توسط اسانس آرتمیزیا باشد.

های گیاهی  ارش شده است که اسانسزافزون بر این گ

متیل گلوتاریل  -3 -هیدروکسی -3منجر به مهار آنزیم 

. با توجه [1]شوند  کوآنزیم آ ردوکتاز موجود در کبد می

به اینکه آنزیم فوق در سنتز کُلسترول نقش کلیدی دارد، 

ل در تیمارهای حاوی ودار کُلستر لذا دلیل کاهش معنی

عالوه گزارش ه. بنیز باشدلیل به این د تواند عصاره می

ها در  شده است که سیستم ایمنی از طریق سایتوکین

که میزان لیپوژنز و  طوریمتابولیسم لیپیدها نقش دارد به

عنوان مثال   کند، به ها تنظیم می لیپولیز را از طریق هورمون

تحت شرایط فیزیولوژیکی از طریق تنظیم  1-اینترلوکین

ی را در متابولیسم لیپیدها بازی سطوح انسولین نقش مهم

. بنابراین کاهش کُلسترول ناشی از [15]کند  می

گیاهی ممکن است با بهبود پاسخ ایمنی نیز های  اسانس

 مرتبط باشد.

محققان در پژوهشی گزارش نمودند که همچنین 

مکانیسم احتمالی کاهش عملکرد گلوکز خون توسط 

ش ترشح انسولین عصاره آرتمیزیای اتانولی از طریق افزای

دلیل کاهش . [19]دهد های بتا پانکراس رخ میاز سلول

شده با پروبیوتیک  گلوکز پالسمای خون در گروه تغذیه

تواند ناشی از افزایش سرعت متابولیسم گلوکز  نیز می

سیاری که ب طوری هبواسطه افزایش غلظت انسولین باشد.  به

پروبیوتیک در جیره دهند که مصرف از تحقیقات نشان می

لبه  یغشا ةوسیل گلوکز به-سبب افزایش میزان جذب دی

با افزایش غلظت گلوکز . [6]شود ها میبرسی روده موش

در خون، سیستم هموستازی بدن جهت تنظیم سطح آن 

احتماالً ترشح انسولین را افزایش و لذا منجر به کاهش 

 شود. سطح گلوکز خون می

شود تمام  اهده میمش 5در جدول طورکه همان
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تیمارهای حاوی افزودنی در مقایسه با تیمار شاهد سبب 

ی بر میزان تأثیر(، اما =06/0Pشدند ) ALTکاهش میزان 

  نداشتند. ALPو  ASTهای  آنزیم

های  آنزیمهای باالیی از  های کبدی حاوی غلظتسلول

ALT  وAST باشند، که  میALT  در سیتوپالسم وAST 

های کبدی وجود دارند. چنانچه ولدر میتوکندری سل

دهنده  ها از حدود طبیعی فراتر رود نشانمقادیر این آنزیم

هرچند  .[1]باشد افزایش تخریبی بافت کبد می

های داخل سلولی مانع از تخریب سلول های مکانیسم

چون تنش و شوند، اما برخی عوامل همکبدی می

فوق های داخلی مسمومیت سبب ناکارآمدی مکانیسم

اکسیدانی  شوند. بر این اساس استفاده از ترکیبات آنتی می

های بدن ضروری جهت جلوگیری از تخریب سلول

که ترکیبات فعال گیاهی مانند  گزارش شده استباشد.  می

جات های موجود در سبزیجات، میوهفالونوئیدها و فنول

اکسیدانی دلیل خواص آنتیهو برخی گیاهان دارویی ب

 های کبدی نقش داشته باشنددر حفاظت سلول توانند می

استفاده از در نتیجه  ALTکاهش غلظت آنزیم علت  .[22]

اکسیدانی  تواند ناشی از خواص آنتی می اسانس آرتمیزیا

آن باشد، به نحوی که با حفاظت غشای سلول مانع از 

تخریب آن و در نتیجه تراوش سیتوپالسم و بالطبع آن 

  خون شده است. به پالسمای ALTآنزیم 

اند که استفاده از  اگرچه برخی از محققین گزارش کرده

های های کبدی جوجهداری روی آنزیم پروبیوتیک تأثیر معنی

که اضافه  گزارش شده است، با این حال [4]گوشتی ندارد 

های گوشتی به جیره جوجهالکتوباسیلوس  های کشت نمودن

 . [9]شود می ASTو  ALTسبب کاهش غلظت 

های بافتی ناشی از  ها به آسیب که نوتروفیل از آنجایی

ها سریعاً پاسخ داده و پس از فاگوسیت نمودن  باکتری

پاتوژن اقدام به رهاسازی آنزیم لیزوزیم و تولید 

های سوپراکسید و  های قویی نظیر آنیون رادیکال

. [2]کنند  هیپوکلرایت و همچنین پراکسید هیدروژن می

ها در روده و در  افزایش شمار پاتوژن بنابراین در صورت

نتیجه نفوذ باکتری به بافت، رهاسازی عوامل فوق افزایش 

یافته و سبب تخریب غشای سلول و در نتیجه افزایش 

در پالسما و در موارد شدیدتر تخریب  ALTغلظت آنزیم 

هایی نظیر میتوکندری و بالطبع افزایش  غشای اندامک

ها به دنبال دارد.  مای پرندهرا در پالس ASTغلظت آنزیم 

الکتوباسیلوس بنابراین تیمارهای حاوی پروبیوتیک 
بیوتیک احتماالً از طریق بهبود فلور  و آنتی اسیدوفیلوس

ها را کاهش داده و نفوذ  میکروبی روده، جمعیت پاتوژن

اند و  این اجرام به داخل بافت را به حداقل ممکن رسانده

غشای سلول و  از این طریق سبب کاهش تخریب

  اند. به پالسما شده ALTآنزیم  رهاسازی

دهنده  نشان 6 شود جدول طورکه مشاهده میهمان

های  سلولایمنی همورال و تأثیر تیمارهای مختلف روی 

از نظر ایمنی  باشد. خمگذار میت های خونی بلدرچین

هیچ یک از تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه همورال 

حال تیمار مکمل  داری نداشت، با این معنیشاهد تفاوت 

در قیاس با تیمارهای حاوی آرتمیزیا و  پروبیوتیکشده با 

بادی باالتری در پرندگان شد بیوتیک منجر به تیتر آنتی آنتی

(05/0>P.) 

 ها مستقیماً به واسطه تأثیر متقابل با  پروبیوتیک

توانند ایمنی ذاتی یا  سیستم ایمنی موکوس روده می

عالوه اثرات هتسابی یا هر دو را تغییر دهند. باک

ها، وابسته به سویه  پروبیوتیکاز تغییردهندگی ایمنی ناشی 

ها است  های موجود در پروبیوتیک های باکتری یا گونه

های مورد مطالعه در  ترین گونه ها مهم. الکتوباسیلوس[7]

باشند که جهت افزایش فعالیت برخی  حیوان و انسان می

ویژه فعالیت ماکروفاژها و  عملکردهای ایمنی ذاتی بهاز 

کار هب (Natural killer cells) های کشنده طبیعی سلول

 اند.  شده  گرفته
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 های تخمگذار های خونی در بلدرچین سلولایمنی همورال و تأثیر تیمارهای مختلف روی . 6جدول 

نسبت 

هتروفیل به 

 یتلمفوس

ائوزینوفیل 

 )درصد(

لمفوسیت 

 )درصد(

 هتروفیل

 )درصد(

های سفید  گلبول

(103
در هر  ×

 میکرولیتر(

های قرمز  گلبول

(106
در هر  ×

 میکرولیتر(

بادی  تیتر آنتی

 SRBCبر علیه 

 های  جیره

 1آزمایشی

61/1 b 39/1  00/38 ab 00/61 ab 90/10 b 00/2  b 80/2 ab شاهد 

34/1 b 85/1  80/41 a 60/55 b 60/10 b 40/2 b 40/3 a پروبیوتیک 

04/2 a 37/1  80/32 b 20/66 a 00/15 a 08/2 b 20/2 b آرتمیزیا 

30/1 b 52/1  00/43 a 60/55 b 86/11 b 04/3 a 40/2 b
 بیوتیکآنتی 

092/0  151/0  330/1  513/1  469/0  101/0  273/0  
SEM   

0001/0  12/0  0002/0  0003/0  0001/0  0001/0  03/0  
P-Value

 

a- b نشانه وجود تفاوت معنی ستون: حروف غیرمشابه در هر ( 05/0دارP<بین گروه ) باشد. های آزمایشی می 

SEMها : خطای استاندارد میانگین. 

ام  پی پی 200بیوتیک )حاوی  (، تیمار آنتیامپیپی 250(، تیمار آرتمیزیا )حاوی کیلوگرم جیرههر در  CFU 1011×4تیمار شاهد )فاقد افزودنی(، تیمار پروبیوتیک )حاوی  .1

 (تتراسایکلین کسیاُ

 

بادی را  تواند تیتر آنتی ها می در کل تغذیه پروبیوتیک

های نیوکاسل و گامبرو و یا  بیماری  در برابر ویروس

. با این حال گزارش [25]بهبود بخشد  SRBCژن  آنتی

تواند توسط سن  ها می رات پروبیوتیککه این اثشده است 

. [25]های گوشتی تحت تأثیر قرار گیرد  و سویه جوجه

ی الکتوباسیلوس ممکن  های بر پایه عالوه پروبیوتیکهب

 سازی و افزایش ایمنی سلولی موضعی است از طریق فعال

(Local cell-mediated immunity)  در مقابل برخی

 دفاعی روده را تقویت کنندای، عملکرد  های روده پاتوژن

ها در افزایش  حال مکانیسم دقیق پروبیوتیک بااین .[5]

 عملکرد ایمنی تا حد زیادی ناشناخته است. 

شود تیمار حاوی  مشاهده می 6در جدول طورکه همان

تعداد  در مقایسه با سایر تیمارها از نظربیوتیک  آنتی

 داد را نشانداری  های قرمز خون افزایش معنی گلبول

(05/0P< .) در  های قرمز گلبولدر حقیقت افزایش تعداد

واحد حجم خون یا در نتیجه افزایش ساخت آنها در مغز 

استخوان است یا در نتیجه کاهش پالسمای خون که در 

های گوشتی مورد دوم در زمان وقوع سندرم آسیت  جوجه

های منفذدار  شود، در این سندرم از مویرگ مشاهده می

کند و لذا سبب  ما به حفره بطنی تراوش پیدا میکبد پالس

شود. با توجه  افزایش تعداد گلبول قرمز در واحد حجم می

به اینکه در طرح فوق هیچ مواردی از آسیت مشاهده 

های  نشد، لذا این امر احتماالً به افزایش ساخت گلبول

گردد. گزارش شده است که قرمز در مغز استخوان برمی

ی ناشی از مصرف داروها سندرم ها یکی از سندرم

باشد  های قرمز خون می سیتمی یا افزایش تعداد گلبول پلی

تتراسایکلین  بیوتیک اکسی . بنابراین ممکن است آنتی[16]

 سیتمی باشد.  یکی از داروهای القاکننده پلی

آرتمیزیا در مقایسه جیره حاوی شده با  گروه تغذیه

 ترتیب بیوتیک به آنتی کننده پروبیوتیک و های دریافت گروه

برخوردار تری  باالتر و لمفوسیت پاییناز تعداد هتروفیل 

و نسبت  (، ضمن اینکه تعداد گلبول سفید>05/0Pبودند )

 داری معنیطور  ههتروفیل به لمفوسیت در این گروه ب

. در حقیقت افزایش (>05/0Pها بود ) تر از سایر گروهباال

شاخصی از استرس است و  نسبت هتروفیل به لمفوسیت

باشد.  بیانگر به چالش کشیده شدن سیستم ایمنی پرنده می
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ای که دارند  همؤثردلیل مواد  که گیاهان دارویی به از آنجایی

عموماً سبب کاهش تنش )حتی در پرندگان تحت تنش( 

 نسبت هتروفیل به لمفوسیتشوند، لذا علت افزایش  می

رتمیزیا احتماالً به حامل شده با اسانس آ در پرندگان تغذیه

ای که احتماالً از طریق ایجاد تنش  گونه گردد به آن برمی

 اندازد. اکسیداتیو سیستم ایمنی پرنده را به مخاطره می

الکتوباسیلوس پروبیوتیک حاصل،  جیاساس نتا بر

عنوان یک محرک رشد در تغذیه  به تواند یم اسیدوفیلوس

 یرد.های تخمگذار مدنظر قرار گ بلدرچین
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Abstract  
The purpose of this experiment was to examine the effects of Artemisia Annua L. essential oil (AAEO) and probiotic 

(lactobacillus acidophilus) as an alternative to antibiotic in feeding laying Japanese quails. A total of 180 46-d-old 

laying Japanese quails were randomly allocated to 4 dietary treatments in a completely randomized design with 4 

replicates of 9 birds, and the experiment lasted up to 109 days of age. The experimental diets were: 1–basal diet as 

control group (without additive), 2–basal diet plus oxytetracycline (200 ppm), 3–basal diet plus AAEO (250 ppm) 

and 4– basal diet plus probiotic (4. 02 × 1011 CFU per kg diet). Results showed that the use of probiotic caused an 

increase in the egg mass, when compared with control and AAEO treatments at entire period (P<0.05). The groups 

fed probiotic and AAEO showed a significant decrease in the serum glucose, cholesterol and LDL levels when 

compared with those fed antibiotic (P<0.05). Moreover, the group fed AAEO had low lymphocyte and high 

heterophil counts when compared with those fed diet supplemented with probiotic and antibiotic (P<0.05). In 

addition, the number of white blood cells and heterophil/lymphocyte ratio in AAEO group were higher than other 

groups (P<0.05). It can be concluded that lactobacillus acidophilus could be used as a growth promoter in feeding 

laying Japanese quails. 
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