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چکیده
تأثیر اسانس درمنه خزری و باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر عملکرد ،میکروبیولوژی ،مورفولوژی و قابلیت هضم ایلئومی
مواد مغذی در بلدرچینهای تخمگذار ژاپنی با استفاده از تعداد  180قطعه بلدرچین تخمگذار  46روزه در قالب طرح کامالً
تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار (نه قطعه جوجه در هر تکرار) بررسی شد .تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه بهعنوان گروه
شاهد (فاقد افزودنی) ،جیره پایه +اُکسیتتراسایکلین ( 200میلیگرم در کیلوگرم) ،جیره پایه +اسانس درمنه خزری ( 250میلیگرم
در کیلوگرم) و جیره پایه +الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( 4/02×1011 cfuدر کیلوگرم جیره) بودند .نتایج نشان داد که استفاده از
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مقایسه با تیمارهای شاهد و اسانس درمنه خزری سبب افزایش توده تخم بر اساس مرغ خانه شد
( .)P<0/05همچنین استفاده از تیمارهای الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اسانس درمنه خزری در مقایسه با تیمار شاهد سبب
افزایش الکتوباسیلهای موجود در محتویات ایلئوم پرندگان شد ( .)P<0/05افزون بر این ،پرندگان تغذیه شده با جیرههای حاوی
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اُکسیتتراسایکلین از نظر صفات ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در مقایسه با گروه
شاهد افزایش معنیداری را نشان دادند ( .)P<0/05نتیجهگیری میشود که استفاده از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بهعنوان یک
جایگزین برای آنتیبیوتیک مناسبتر از اسانس درمنه خزری است.
کلیدواژهها :اسانس درمنه خزری ،بلدرچین تخمگذار ،قابلیت هضم ایلئومی ،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،مورفولوژی،
میکروبیولوژی.

* نویسنده مسئول

Email: h.shirzadi@ilam.ac.ir

حسن شیرزادی ،حسین ناصرمنش ،علی خطیبجو ،کامران طاهرپور ،محمد اکبری قرایی

مقدمه

جوجههای گوشتی شده است [ .]7همچنین گزارش شده

امروزه بهدلیل افزایش تقاضا برای تولید گوشت و

است که گیاه درمنه سبب کاهش غلظت باکتریهای

تخممرغ ،پیشرفتهای چشمگیری در صنعت طیور

کلیفرم و اشریشیا کالی در سکوم جوجههای گوشتی

حاصل شده به گونهای که این امکان را فراهم نموده تا

شده است [ .]15بیشترین میزان ترکیبات موجود در

پرورشهندگان طیور بتوانند میزان گوشت و تخممرغ

اسانس درمنه خزری مربوط به کامفور ( 48درصد)-1،8 ،

بیشتری بهازای هر واحد از سطح سالن تولید کنند.

سینئول ( 9/39درصد) و کامفن ( 6/98درصد) میباشد

ازآنجاییکه در سیستم مدرن پرندگان بهصورت متراکم

[ .]4خواص ضدمیکروبی ،تقویتکنندگی سیستم ایمنی و

پرورش مییابند ،لذا هرگونه آلودگی باکتریایی به راحتی

آنتیاکسیدانی گیاه درمنه خزری به ترکیبات فوق نسبت

میتواند در گله گسترش یابد .از مرسومترین آلودگیهای

داده شده است [.]4

باکتریایی میتوان به کلیباسیلوز و سالمونلوز اشاره کرد.

باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جزو باکتریهای

آلودگی گله به این بیماریها بهدلیل اسهال منجر به

اسید الکتیکی بوده و در زمره باکتریهای پروبیوتیکی قرار

افزایش سرعت دفع مواد هضمی و در نتیجه کاهش جذب

دارد ،بهطوریکه از طریق تغییر ترکیب میکروفلورای

مواد مغذی میشود .جهت جلوگیری از زیان اقتصادی که

دستگاه گوارش نقش مهمی را در تنظیم فلور میکروبی

اشاعه این آلودگیها را به دنبال دارد ،پرورشدهندگان

روده ایفا میکند .ضمن اینکه درصورتیکه منشأ آن پنیر

طیور اقدام به استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد

باشد زندهمانی آن در مقابل آنزیم الیزوزوم و صفرا

میکنند ،که متأسفانه در بیشتر موارد بهصورت بیرویه

بهترتیب  68/43و  58/64درصد و درصورتیکه منشأ آن

استفاده میشود .استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها ضمن

ماست باشد زندهمانی آن بهترتیب  71/81و  26/54درصد

تجمع بافتی منجر به افزایش شمار باکتریهای مقاوم به

گزارش شده است [ .]21گزارش شده است که افزودن

مواد ضد میکروبی میشود و نهایتاً درمان عفونتهای

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به جیره جوجههای گوشتی

باکتریایی را در انسانها به خطر میاندازد .بههمین دلیل

چالشیافته با کلستریدیوم پرفرینجنس ضمن کاهش تعداد

قریب به  13سال است که استفاده از آنتیبیوتیک در

پاتوژنها و افزایش شمار باکتریهای مفید دستگاه

خوراک دام و طیور توسط اتحادیه اروپا ممنوع شده است

گوارش،

کلستریدیوم

و ایاالت متحده نیز استفاده از آنتیبیوتیکهای مشترک

پرفرینجنس را به حالت طبیعی برگردانده است [.]4

انسان و دام را بدون نسخه دامپزشکی در جیره طیور

همچنین گزارش شده است که الکتوباسیلوس

ممنوع کرده است [.]3

اسیدوفیلوس در تنظیم ژنهای مرتبط با پاسخ ایمنی،

دیسباکتریوزیس

ناشی

از

گیاه درمنه خزری بهعنوان یک داروی گیاهی مرسوم

تنظیم هورمونی رشد و نمو بافت و هموستاز یونی دخیل

برای درمان خونریزی ،آسم ،بیماریهای گردش خون و

است [ .]4افزون بر این گزارش شده است که استفاده از

مشکالت گوارشی در بسیاری از کشورها استفاده میشود.

پروبیوتیکها تأثیری سودمندی روی عملکرد ،بهبود تعادل

گزارش شده است که گیاه درمنه خزری سبب افزایش

میکروبی ،سنتز ویتامینها ،کاهش  ،pHرهاسازی

عملکرد رشد جوجههای گوشتی ،مرغان تخمگذار و

باکتریسینها و بهبود مصرف غذا در جوجههای گوشتی و

خوکها ،بهبود وضعیت آنتیاکسیدانی و پاسخ ایمنی

مرغهای تخمگذار دارد [.]10
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بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اسانس

لبنی آلمان (شیر خام) جداسازی و از لحاظ توالی

درمنه خزری و سوپر دوز باکتری الکتوباسیلوس

نوکلئوتیدی مشخص شد که الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

اسیدوفیلوس بر عملکرد رشد ،میکروبیولوژی ،مورفولوژی

 92284میباشد .پس از جداسازی ،محصول فوق در

و قابلیت هضم مواد مغذی و مقایسه آن با آنتیبیوتیک

ویالهای استریل بهصورت لیپوفیلیزه فریز خشک شد.

تتراسایکلین در بلدرچینهای تخمگذار ژاپنی بود.

براساس ارزیابی اولیهای که روی این محصول صورت
گرفت ،مشخص شد که در حضور نمکهای صفراوی

مواد و روشها

(صفرای گاوی  0/3درصد) قادر به رشد بوده و توانایی

در این تحقیق از تعداد  180قطعه بلدرچین تخمگذار 46

زندهمانی آن در اسیدیته پایین ( )pH=3/5بیش از 30

روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و پنج

درصد میباشد .مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه

تکرار (نه قطعه در هر تکرار) استفاده شد .تیمارهای

در جدول  1نشان داده شده است .الزم به ذکر است که در

آزمایشی شامل جیره پایه بهعنوان گروه شاهد (فاقد

جیره نویسی مقادیر انرژی و پروتئین ،اسیدهای آمینه قابل

افزودنی) ،جیره پایه به اضافه اُکسیتتراسایکلین (200

هضم و کلسیم و فسفر از منابع مختلف استخراج شدند.

میلیگرم در کیلوگرم) ،جیره پایه به اضافه اسانس درمنه

همچنین پرندهها به گونهای به واحدهای آزمایشی

خزری ( 250میلیگرم در کیلوگرم) و جیره پایه به اضافه

(قفسهایی با ابعاد  1×0/8×0/4متر) اختصاص داده شدند

باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( 4/02×1011 CFUدر

که در شروع آزمایش وزن پرندههای هر واحد آزمایشی

کیلوگرم جیره) بودند .سویه باکتری مذکور از محصوالت

تقریباً یکسان باشد.

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه
ترکیب شیمیایی (درصد؛ در غیر اینصورت گزارش شده است)

ماده خوراکی (گرم در کیلوگرم)
ذرت

481

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم)

2900

کنجالة سویا

329

پروتئین خام

23/77

گلوتن ذرت

90

لیزین قابل هضم

1/28

روغن گیاهی

14/6

متیونین قابل هضم

0/6

دیال -متیونین

2/5

متیونین  +سیستئین قابل هضم

0/92

ال= لیزین

3/7

ترئونین قابل هضم

0/80

ال -ترئونین

0/7

کلسیم

2/7

دی کلسیم فسفات

7/1

فسفر قابل استفاده

0/35

صدف

62

سدیم

0/17

بیکربنات سدیم

2/4

کلر

0/22

تعادل آنیون -کاتیون (میلیاکیواالن در کیلوگرم)

226

نمک

مخلوط ویتامینی – معدنی
جمع

2
1

5
1000

اسید لینولئیک
فیبر خام

1/17
5

 .1مقدار ویتامینها در هر کیلوگرم جیره :ویتامین آ  9000واحد بینالمللی ،ویتامین دی (کوله کلسیفرول)  2000واحد بینالمللی ،ویتامینای  18واحد بینالمللی،
ویتامین کا  2میلیگرم ،ریبوفالوین  6/6میلیگرم ،نیاسین  30میلیگرم ،اسید پانتوتنیک  10میلیگرم ،پیریدوکسین  3میلیگرم ،اسید فولیک  1میلیگرم ،تیامین 1/8
میلیگرم ،سیانوکباالمین  15میکروگرم ،بیوتین  0/1میلیگرم ،کولین کلراید  500میلیگرم و اتوکسی کوئین  0/1میلیگرم .مقدار مواد معدنی در هر کیلو گرم جیره :سلنیم
 0/2میلیگرم ،ید  1میلیگرم ،مس  10میلیگرم ،آهن  50میلیگرم ،روی  85میلیگرم و منگنز  100میلیگرم.
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قبل از شروع آزمایش یک دوره عادتدهی بهمدت

ایلئومی آنها جمعآوری و در طول شب داخل آون فندار با

سه هفته در نظر گرفته شد و بعد از آن یعنی در سن 67

دمای  70درجه سانتیگراد قرار داده شد .سپس نمونهها با

روزگی جیرههای آزمایشی در اختیار پرندهها قرار گرفت

عبور از الک  0/5میلیمتر آسیاب شدند و تا زمان آنالیز در

و آزمایش بهمدت  42روز تا سن  109روزگی ادامه

دمای منفی  20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .در نهایت

داشت .در پایان دوره ،صفات عملکردی شامل میانگین

پس از اندازهگیری مقادیر کروم ،چربیخام و پروتئینخام در

وزن هر دو جین تخم ( 12عدد) ،توده تخم براساس مرغ

نمونههای خوراک و ایلئوم ،قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد

خانه ،درصد تخمگذاری بر اساس مرغ خانه ،خوراک

مغذی مطابق رابطه  7محاسبه شد [.]11

مصرفی بهازای هر دو جین تخم ،بازده غذایی بهازای هر

()7

دو جین تخم و هزینه تغذیه برای تولید هر دو جین تخم

(

بهترتیب مطابق روابط  1تا  6محاسبه شدند [.]9
()1

ماده مغذی موجود در نمونههای ایلئومی
ماده مغذی موجود در نمونههای خوراک

( × 12میانگین وزن تخم) = میانگین وزن هر دو جین تخم

()2

= توده تخم بر اساس مرغ خانه

([ ×100

طول دوره× (میانگین وزن تخم × درصد تخمگذاری بر اساس مرغ خانه)

()3

) – ]1

نشانگر موجود در نمونههای خوراکی
نشانگر موجود در نمونههای ایلئومی

)×

= درصد تخمگذاری بر اساس مرغ خانه

×100
()4

= قابلیت هضم ایلئومی ظاهری (درصد)

جهت شمارش باکتریهای ایلئوم از نمونههای

(طول دوره × تعداد مرغهای موجود در اول دوره تولید)

ایلئومی استحصالشده برای قابلیت هضم استفاده شد .به

تعداد تخم تولیدی در کل دوره

اینصورتکه بالفاصله پس از استحصال و هموژن کردن

= خوراک مصرفی بهازای هر دو جین تخم

درصد تخمگذاری بر اساس مرغ خانه  × 12( /میانگین خوراک

محتویات ایلئومی هر چهار پرنده بهازای هر تکرار ،یک

مصرفی روزانه)

نمونه یک گرمی از محتویات تازه ایلئومی درون یک

= بازده غذایی بهازای هر دو جین تخم

فالکون ریخته شد و به آن نه میلیلیتر  PBSو تعدادی

خوراک مصرفی بهازای هر دو جین تخم /میانگین وزن هر دو جین تخم

گوی شیشهای اضافه و جهت یکنواخت شدن نمونه

()5
()6

ورتکس شد .پس از آن سری رقتهای همگنشده از

= هزینه تغذیه برای تولید هر دو جین تخم

103

هزینه هر کیلوگرم خوراک × خوراک مصرفی بهازای هر دو جین

تا  107تهیه شد و برای تعیین تعداد کلونی از روش

تخم به کیلوگرم

قطرهای استفاده شد .به اینصورتکه مقدار  10میکرولیتر
از هریک از رقتهای تهیهشده روی نقاط مشخصشدهای

جهت اندازهگیری قابلیت هضم ایلئومی ظاهری چربی

از پلیت کشت داده شد .شمارش تعداد کلونیهای

خام و پروتئین خام از اکسید کروم بهعنوان نشانگر

سالمونال و شیگال ،الکتوباسیلوسها ،کل باکتریهای

استفاده شد .در سن  107روزگی مقدار  0/4درصد اکسید

هوازی و اشریشیای کالی بهترتیب در محیط کشتهای

کروم به جیرهها افزوده شد و استفاده از آن تا  48ساعت

 EMBآگار MRS ،آگار ،پلیت کانت آگار SS ،آگار بعد از

ادامه یافت .بنابراین در سن  109روزگی از هر واحد

انکوبه کردن در دمای  37سانتیگراد بهمدت  24ساعت

آزمایشی چهار پرنده کشتار شد و بالفاصله محتویات

انجام شد .نتایج بهصورت  log10واحد تشکیل کلونی
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بهازای هر گرم محتویات سکوم گزارش شد (

()10

log10

𝑗𝑖𝑒 Yij = μ + Ti +

 .)CFU/gتعداد باکتری در هر گرم نمونه با در نظر گرفتن

در این رابطه  ،Yijمقدار مشاهده تیمار iام در تکرار

وزن نمونه ،عامل رقت و حجم قطره کشت شده مطابق

jام؛  ،μمیانگین جامعه؛ ،Tiاثر تیمار iام و  ،eijاثر خطای

رابطه  8محاسبه شد [.]3

آزمایش مربوط به تیمار iام در تکرار jام میباشد.

()8

= تعداد کلونی بهازای هر گرم از محتویات ایلئوم

] /1000حجم کشت داده شده( ) /عکس رقت× تعداد

کلونی([

نتایج و بحث
نتایج مربوط به صفات عملکردی بلدرچینهای تخمگذار

در سن  109روزگی از هر پن دو پرنده کشتار و

در جدول  2گزارش شده است .استفاده از الکتوباسیلوس

قطعاتی به طول یک سانتیمتر از ایلئوم جدا و با استفاده از

اسیدوفیلوس در مقایسه با تیمارهای شاهد و درمنه خزری

 PBSشستشو شدند و به داخل ظروف پالستیکی حاوی

سبب افزایش توده تخم شد ( .)P<0/05با این حال درصد

فرمالین  10درصد انتقال یافتند .در نهایت پس از آبگیری،

تخمگذاری ،میانگین وزن هر دو جین تخم ،خوراک

شفافسازی و قالبگیری نمونهها ،با استفاده از دستگاه

مصرفی بهازای هر دو جین تخم ،بازده غذایی بهازای هر

میکروتوم (مدل  ،3004Mساخت آلمان) اسالیدهایی به

دو جین تخم و هزینه تغذیه برای تولید هر دو جین تخم

ضخامت حدود شش میکرومتر از آنها تهیه و با استفاده از

تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند.

هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی شد .سپس تعداد

در رابطه با تأثیر پروبیوتیک روی عملکرد مرغهای

سلولهای گابلت ،ارتفاع پُرز (از رأس پُرز تا قاعده آن)،

تخمگذار نتایج ضد و نقیضی وجود دارد بهطوریکه استفاده

عرض پُرز (عرض پُرز در پایینترین مقطع در محل

از سطوح مختلف پروبیوتیک ( 0/050 ،0/025و 0/075

اتصال به کریپت) و عمق کریپت (از قاعده پُرز تا انتهای

درصد) تأثیری روی وزن تخممرغ ،تولید تخممرغ ،توده

غدد) هر یک از اسالیدها با استفاده از میکروسکوپ

تخممرغ و ضریب تبدیل نداشته است ،اما خوراک مصرفی را

نوری (مدل  BX41المپیوس ،ساخت ژاپن) اندازهگیری

کاهش داده است [ .]6در تحقیق دیگری استفاده از

شد .همچنین نسبت ارتفاع پُرز به عمق کریپت و مساحت

پروبیوتیک در سطوح  0/02و  0/04درصد تأثیری روی

سطح پُرز با استفاده از رابطه  9تعیین محاسبه شد [.]11

فراسنجههای فوقالذکر و همینطور هزینه هر کیلوگرم

= مساحت سطح تخم

()9

تخممرغ نداشته است ،اما استفاده از سطح  0/06درصد سبب

](ارتفاع پُرز) × ( ÷ 2پهنای پُرز) × ([)π 2

افزایش خوراک مصرفی و ضریب تبدیل شده است [.]8
افزون بر این گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک با

نرمال بودن و همگنی واریانس دادهها بهترتیب با

سطح  0/07درصد علیرغم عدم تأثیر بر تولید تخممرغ،

استفاده از تستهای کولموگروف -اسمیرنوف و لیون

خوراک مصرفی و ضریب تبدیل سبب افزایش وزن تخممرغ

SAS

و توده تخممرغ شده است و این در حالی است که سطح

(نسخه  )9/1و رویه مدل خطی عمومی ،برای مدل 10

 0/1درصد آن تأثیری بر فراسنجههای مذکور نداشته است

تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن

[ .]2عالوه بر این گزارش شده است که استفاده از

در سطح پنج درصد مقایسه شدند.

پروبیوتیک سبب بهبود توده تخم ،وزن تخم ،تولید تخم و

بررسی شدند .سپس دادهها با استفاده از نرمافزار
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ضریب تبدیل شده است ،اما تأثیری روی خوراک مصرفی و

گزارش شده است .نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای

بازده نسبی اقتصادی نداشته است [ .]25در برخی تحقیقات

حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اسانس درمنه خزری

نیز هیچگونه تأثیری روی صفات عملکردی مرغهای

در مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش معنیداری در

تخمگذار مشاهده نشده است [.]1

شمار الکتوباسیلهای موجود در محتویات ایلئوم پرندگان
شد ( .)P<0/05با اینحال از نظر شمار سایر باکتریها

دلیل ضد و نقیض بودن نتایج مربوط به استفاده از

تفاوت معنیداری بین گروهها مشاهده نشد.

پروبیوتیک در مرغهای تخمگذار ممکن است مربوط به
تنوع باکتریهای پروبیوتیکی باشد ،بهطوریکه گزارش

اگرچه گزارش شده است که استفاده از درمنه خزری

شده است که اثرات مفید پروبیوتیکها وابسته به سویه یا

سبب کاهش غلظت باکتریهای اشریشیا کالی در سکوم

گونههای باکتریهای موجود در پروبیوتیکها است [.]12

جوجههای گوشتی شده است [ ،]15اما در تحقیق حاضر

در تحقیق حاضر نیز استفاده از پروبیوتیک تنها منجر

کلونیزاسیون این باکتری تحت تأثیر درمنه خزری قرار

به افزایش توده تخم شد و روی سایر صفات عملکردی

نگرفت .این موضوع ممکن است بهدلیل متفاوت بودن

مورد بررسی تأثیری نداشت .با توجه به اینکه برای

ناحیهای از دستگاه گوارش باشد که برای کشت میکروبی

محاسبه توده تخم از دادههای درصد تولید و وزن تخم

انتخاب شده است .این پژوهشگران از محتویات سکوم برای

استفاده میشود و تیمار الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس باعث

کشت میکروبی استفاده کردند حال آنکه در تحقیق حاضر از

افزایش غیرمعنیدار این دو فراسنجه شده است ،لذا دلیل

محتویات ایلئوم استفاده شد .ازآنجاییکه بهدلیل ُکندبودن

افزایش توده تخم در پرندگان تغذیه شده با تیمار مذکور

حرکات سکوم و سرعت پایینتر تخلیه محتویات آن در

مربوط به تجمیع اختالف هر یک از این دو فراسنجه در

قیاس با ایلئوم ،مواد آنتیمیکروبیال مدت زمان بیشتری در

مقایسه با تیمار شاهد میباشد.

مجاورت باکتریها قرار میگیرند ،لذا بهنظر میرسد مواد
آنتیمیکروبیال از نظر کاهش کلونیزاسیون پاتوژنها در این

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف روی جمعیت

ناحیه مؤثرتر از سایر نواحی روده واقع شوند.

میکروبی ایلئوم بلدرچینهای تخمگذار در جدول 3

جدول  .2تأثیر تیمارهای مختلف بر صفات عملکردی بلدرچینهای تخمگذار در کل دوره تولید ( 67الی  109روزگی)
جیرههای
آزمایشی

1

میانگین وزن هر
دو جین تخم
(گرم)

توده تخم بر
اساس مرغ
خانه (گرم)

تخمگذاری
براساس مرغ خانه
(درصد)

خوراک مصرفی
بهازای هر دو جین
تخم (گرم)

بازده غذایی بهازای
هر دو جین تخم
(گرم/گرم)

هزینه تغذیه برای
تولید هر دو جین
تخم (تومان)

341b
132
شاهد
a
390
135
ل .اسیدوفیلوس
b
351
132
درمنه خزری
368ab
132
اُکسیتتراسایکلین
12
1
SEM
0/05
0/06
P-value
 .1تیمار شاهد (فاقد افزودنی) ،تیمار الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (حاوی  4×1011 CFUدر هر کیلوگرم جیره) ،تیمار درمنه خزری (حاوی  250میلیگرم در کیلوگرم)،
674
609
652
618
28
0/35

73/7
82/5
76/1
79/5
2/7
0/16

تیمار اُکسیتتراسایکلین (حاوی  200میلیگرم در کیلوگرم)
 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ستون معنیدار است.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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0/198
0/223
0/204
0/215
0/009
0/24

1079
975
1044
988
45
0/45
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جدول  .3تأثیر تیمارهای مختلف بر جمعیت میکروبی ایلئوم بلدرچینهای تخمگذار
جیرههای آزمایشی

1

الکتوباسیلها

سالمونال و شیگال

c

)(log10 CFU/g

کل باکتریهای هوازی

اشریشیای کالی

شاهد

9/62

8/92

10/55

9/84

ل .اسیدوفیلوس

9/58

10/00a

10/37

9/71

درمنه خزری

9/63

9/75ab

10/66

9/82

اُکسیتتراسایکلین

9/37

bc

9/25

10/49

SEM

0/17

0/19

140

0/33

0/01

0/55

0/83

9/45

0/70
P-value
11
 .1تیمار شاهد (فاقد افزودنی) ،تیمار الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (حاوی  4×10 CFUدر هر کیلوگرم جیره) ،تیمار درمنه خزری (حاوی  250میلیگرم در کیلوگرم)،
تیمار اُکسیتتراسایکلین (حاوی  200میلیگرم در کیلوگرم)
 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

همانطورکه اشاره شد استفاده از الکتوباسیلوس

مولکولهای کوچک ضدباکتری به نام باکتریوسین را تولید

اسیدوفیلوس سبب افزایش کلونیزاسیون الکتوباسیلها در

میکنند .این مولکولها در واقع پروتئینها و یا کمپلکسهای

ایلئوم پرندگان شد .الکتوباسیلوسها با تولید اسید الکتیک

پروتئینی هستند که در برابر پاتوژنها کنش متقابل دارند و

شرایط را برای رشد خود مهیا میکنند و در موکوس روده

میتوانند آنها را از بین برده و یا اینکه مانع از تشکیل

استقرار پیدا میکنند .در حقیقت اسید الکتیک با اسیدی

کلونیزاسیون آنها در دستگاه گوارش شوند [ .]16عالوه بر

نمودن محیط روده شرایط را برای کلونیزاسیون

این گزارش شده است که پروبیوتیکها با تجزیه اسیدهای

باکتریهای گرم منفی دشوار میسازد ،لذا رقابت را برای

آمینه منجر به تولید پُلیآمینهایی میشوند که تحت شرایط

الکتوباسیلها کاهش میدهد و به این ترتیب سبب بهتر

آزمایشگاهی از رشد شیگال و سالمونال ممانعت بهعمل

شدن رشد آنها میشود .در تأیید نتایج این تحقیق گزارش

میآورند [ .]13با این حال الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

شده است که استفاده از پروبیوتیک در تغذیه جوجههای

تأثیری بر کلونیزاسیون پاتوژنهای کشت شده در این تحقیق

گوشتی تأثیر معنیداری روی شمار کل باکتریهای هوازی

نداشت .اگرچه ممکن است از کلونیزاسیون سایر پاتوژنهای

و غیرهوازی ،کلیفرمها و گونههای باکتروئید ندارد ،اما

بررسینشده در این تحقیق نظیر کلیفرمها و کلستریدیومها

بیفیدوباکتریوم،

جلوگیری کرده باشد ،اما این موضوع ممکن است به شرایط

الکتوباسیلوس و کوکسیهای گرم مثبت میشود [.]19

پرورش این پرندگان برگردد .بهطوریکه گزارش شده است

همچنین گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک

که کلونیزاسیون باکتریها تا حد زیادی وابسته به پروفایل

CFU

غذا و فاکتورهای محیطی (نظیر وضعیت بهداشت) میباشد

 4×1010در هر کیلوگرم جیره سبب افزایش معنیدار شمار

[ .]24تحت شرایط غیر بهداشتی تعادل میکروفلورای روده به

بیفیدوباکترها و الکتوباسیلها و کاهش معنیدار شمار

سمت باکتریهای مضر نظیر کلیفرم و سایر پاتوژنهای

اشریشیاکالی موجود در ایلئوم و سکوم جوجههای ماده

بیماریزا تغییر مییابد .از اینرو تحت این شرایط شاید بهتر

هایالین در سنین  21و  42روزگی شده است [.]17

بتوانیم تأثیر مثبت باکتریهای پروبیوتیکی در کلونیزاسیون

سبب

افزایش

معنیدار

گونههای

حاوی الکتوباسیلوس و باسیلوس سرئوس به میزان

پاتوژنها را مشاهده کنیم.

گزارش شده است که باکتریهای پروبیوتیکی تعدادی از
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همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،عالوه بر

اگرچه در تحقیق فوق شمار پاتوژنهای مورد بررسی

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس استفاده از اسانس درمنه

تحت تأثیر اسانس قرار نگرفت ،اما ممکن است تعداد

خزری نیز سبب افزایش کلونیزاسیون الکتوباسیلها شد.

یکسری از پاتوژنهایی که در این مطالعه تحت بررسی

خواص ضدمیکروبی درمنه خزری به کامفور-1،8 ،سینئول

قرار نگرفتهاند ،کاهش یافته باشد.

و کامفن نسبت داده شده است [ .]4گزارش شده است که

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف روی

هنگام استفاده از فیتوبیوتیکهای با توان ضدمیکروبی،

مورفولوژی ایلئوم بلدرچینهای تخمگذار در جدول 4

جمعیت انتروپاتوژنهایی که مقاومت کمتری در برابر

گزارش شده است .پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی

آنها دارند کاهش خواهد یافت ،درحالیکه تعداد زیادی

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اُکسیتتراسایکلین از نظر

از گونههای میکروبی مفید نظیر گونههای بیفیدوباکتریوم

صفات ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در

و الکتوباسیلوس در برابر فیتوبیوتیکها نسبتاً مقاوم هستند

مقایسه با گروه شاهد افزایش معنیداری را نشان دادند

و جمعیت آنها دچار تنزل نمیشود [ .]3حتی برخی از

( .)P<0/05با این حال عمق کریپت ،پهنای پرز و

پژوهشگران گزارش کردهاند که استفاده از عصارههای

مساحت سطح پرز تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند.

گیاهی سبب افزایش شمار الکتوباسیلوسها میشود [.]3

دلیل افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در

بنابراین دلیل افزایش الکتوباسیلها در گروه تغذیهشده با

گروههای تغذیهشده با الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و

اسانس درمنه خزری ممکن ناشی کاهش کلی پاتوژنهای

اُکسیتتراسایکلین میتواند ناشی از افزایش معنیدار ارتفاع

مقیم دستگاه گوارش باشد ،که در اینصورت ضمن عدم

پرز و کاهش غیرمعنیدار عمق کریپت در این دو تیمار

تخریب الکتوباسیلها توسط اسانس ،با تخریب پاتوژنها

باشد ،که توأماً سبب افزایش معنیدار نسبت این دو

زمینه برای افزایش رشد الکتوباسیلها فراهم شده است.

فراسنجه به هم شدهاند.

جدول  .4تأثیر تیمارهای مختلف بر مورفولوژی ایلئوم بلدرچینهای تخمگذار
ارتفاع پرز

عمق کریپت

پهنای پرز

نسبت ارتفاع پرز به

مساحت سطح پرز

(میکرومتر)

(میکرومتر)

(میکرومتر)

عمق کریپت

(میلیمتر مربع)

شاهد

467b

106/5

97/3

4/42c

0/148

ل .اسیدوفیلوس

603a

89/7

107/2

6/88a

0/206

درمنه خزری

533ab

98/0

96/7

5/44bc

0/160

اُکسیتتراسایکلین

587a

94/0

97/3

6/27ab

0/174

32

6/2

10/5

0/39

0/018

0/03

0/29

0/88

>0/01

0/196

جیرههای آزمایشی

1

SEM
P-value

 .1تیمار شاهد (فاقد افزودنی) ،تیمار الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (حاوی

1011 CFU

×  4در هر کیلوگرم جیره) ،تیمار درمنه خزری (حاوی  250میلیگرم در کیلوگرم)،

تیمار اُکسیتتراسایکلین (حاوی  200میلیگرم در کیلوگرم).
 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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همچنین علت افزایش ارتفاع پرز در ایلئوم پرندگان

افزایش ارتفاع پرز در گروه تغذیهشده با اُکسیتتراسایکلین

تغذیهشده با الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس میتواند ناشی از

میتواند ناشی از موارد فوق باشد که احتماالً منجر به کاهش

بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش باشد ،بهطوریکه شمار

توکسین و بهبود رشد پرزها شده است.

الکتوباسیلها در محتویات ایلئوم این گروه افزایش

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف روی قابلیت

چشمگیری نشان داد .افزایش این باکتریها رشد برخی از

هضم ایلئومی بلدرچینهای تخمگذار در جدول  5نشان

باکتریهای پاتوژن را به مخاطره میاندازد و با کاهش تعداد

داده شده است .همانطورکه مالحظه میشود تیمارها تأثیر

این پاتوژنها مانع از تولید متابولیتهای سمی میشود ،لذا از

معنیداری روی قابلیت هضم ایلئومی چربی و پروتئین

طریق کاهش توکسین به افزایش ارتفاع پرزهای روده کمک

نداشتند ،با این حال یک روند افزایشی غیرمعنیدار در هر

میکند .اگرچه در تحقیق فوق شمار پاتوژنهای مورد بررسی

دو صفت به هنگام استفاده از افزودنیها در مقایسه با

تحت تأثیر الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس قرار نگرفت ،اما

تیمار شاهد مشاهده شد.

ممکن است تعداد یکسری از پاتوژنهایی که در این مطالعه
تحت بررسی قرار نگرفتهاند ،کاهش یافته باشد .همچنین بیان

جدول  .5تأثیر تیمارهای مختلف بر قابلیت هضم ایلئومی

شده که افزایش ارتفاع پرزهای ایلئوم ،ممکن است در ارتباط

بلدرچینهای تخمگذار (درصد)

با افزایش ترشح آمیالز و تکثیر سلول اپیتلیال در جوجههای

شاهد

73/6

68/9

ل .اسیدوفیلوس

77/2

75/2

درمنه خزری

76/8

71/6

عمق کریپت در دئودنوم جوجههای گوشتی شده است،

اُکسیتتراسایکلین

78/2

72/3

SEM

اما تأثیری روی پهنای پرزها نداشته است [ .]22همچنین

1/3

1/4

P-value

0/12

0/06

تغذیهشده با پروبیوتیک باشد [.]20
استفاده از آنتیبیوتیک فالوومایسین سبب افزایش
ارتفاع پُرز و نسبت ارتفاع پُرز به عمق کریپت و کاهش

جیرههای آزمایشی

1

قابلیت هضم چربی

قابلیت هضم پروتئین

در تحقیق دیگری گزارش شده است که استفاده از

 .1تیمار شاهد (فاقد افزودنی) ،تیمار الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (حاوی

آنتیبیوتیکها منجر به افزایش ارتفاع و پهنای پُرزها و

 4×1011در هر کیلوگرم جیره) ،تیمار درمنه خزری (حاوی  250میلیگرم در

CFU

کیلوگرم) ،تیمار اُکسیتتراسایکلین (حاوی  200میلیگرم در کیلوگرم).

کاهش عمق کریپتهای روده میشود [ .]18این

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف غیر مشابه در هر ستون معنیدار است.

پژوهشگران بیان کردند که این موضوع ممکن است با

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

کاهش کل جمعیت میکروبی و تغییر ترکیب میکروفلورای
روده به سمت یک جمعیت مفیدتر در ارتباط باشد .اگرچه

گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک در جیره

در این تحقیق اُکسیتتراسایکلین تأثیر معنیداری روی

مرغهای تخمگذار سبب افزایش قابلیت هضم ماده آلی،

کلونیزاسیون الکتوباسیلها نداشت ،با اینحال ممکن است

پروتئین ،فیبر و عصاره عاری از ازت شده است ،اما

با تغییری که در اکوسیستم روده ایجاد میکند تعداد

تأثیری روی قابلیت هضم چربی نداشته است [.]23

باکتریهای مفید نظیر بیفیدوباکترها افزایش یافته باشد یا

همچنین در تحقیق دیگری نیز گزارش شده است که

اینکه تعداد یکسری از پاتوژنهایی که در این مطالعه

استفاده از پروبیوتیک ،آنتیبیوتیک و گیاهان دارویی سبب

مورد بررسی قرار نگرفتهاند ،کاهش یافته باشد .بنابراین علت

افزایش قابلیت هضم انرژی و پروتئین میشود ،اما تأثیری
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روی قابلیت هضم چربی ندارد [ .]5افزون بر این استفاده

جایگزین برای آنتیبیوتیک محرک رشد مناسبتر از

از پروبیوتیک و آویشن تأثیری روی قابلیت هضم عصاره

اسانس درمنه خزری باشد.

اتری ،فیبر خام ،ماده عالی و عصاره عاری از ازت
نداشتهاند ،اما پروبیوتیک سبب افزایش قابلیت هضم

منابع

پروتئین شده است [.]25

 .1سیدپیران ع ،نوبخت ع و خدایی ص ( )1390اثرات

همانطورکه پیش از این نیز گزارش شد استفاده از

استفاده از پروبیوتیک ،اسید آلی و مخلوط چند گیاه

تیمار الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس سبب افزایش ارتفاع

دارویی بر عملکرد ،کیفیت تخممرغ و فراسنجههای

پرزهای ایلئوم شد ،لذا افزایش غیرمعنیدار قابلیت هضم

بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغهای تخمگذار .جله

چربی و پروتئین توسط این تیمار میتواند مربوط به

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز:)1(5 .

افزایش تعداد انتروسیتهای پرزهای ایلئوم باشد .همچنین

.1111-1122

گزارش شده است که استفاده از الکتوباسیلوس در جیره

 .2شهیر م ح ،محمدی م ،قاضی ش ،افسریان ا و مرادی

جوجههای گوشتی سبب افزایش فعالیت آنزیم آمیالز

س ( )1391تأثیر پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر

باکتریایی در روده میشود [ .]14ازآنجاییکه فرایند هضم

عملکرد تولید ،کیفیت تخم ،فراسنجههای خونی و

و جذب یک فرایند انرژیخواه می باشد ،لذا افزایش

پاسخ ایمنی مرغهای تخمگذار .مجله تحقیقات

فعالیت این آنزیم میتواند از طریق افزایش تجزیه آمیلوز

دامپزشکی.313-323 :)4( 67 .
 .3شیرزادی ح ( )1393بررسی اثرات عصارههای دو

و بهبود بازده انرژی بخشی از انرژی مورد نیاز این فرایند

گیاه سماق ( )Rhus coriaria L.و جغجغه

را تأمین کند و متعاقباً به بهبود قابلیت هضم کمک نماید.
بهبود غیرمعنیداری که در قابلیت هضم ایلئومی چربی

( )Prosopis farctaبر جمعیت میکروبی روده و

و پروتئین بلدرچینهای تغذیهشده با اُکسیتتراسایکلین

کنترل سندرم آسیت در جوجههای گوشتی .پایاننامه

مشاهده شد ممکن است نتیجه تغییر در ساختار پُرزهای

دکتری .دانشگاه تربیت مدرس.

روده بهعنوان یک سطح گوارشی و جذبی باشد

 .4شیرزادی ح ،ناصرمنش ح ،خطیبجو ع ،طاهرپور ک

بهطوریکه استفاده از تیمار مذکور سبب افزایش ارتفاع

و اکبری قرایی م ( )1397تأثیر پروبیوتیک و اسانس

پرزهای ایلئوم شد .همچنین بهبود غیرمعنیداری که در

گیاه آرتمیزیاآنوا برعملکردتولیدی ،فراسنجههای خونی،

هنگام استفاده از درمنه خزری روی صفات مذکور

آنزیمهای کبدی و پاسخ ایمنی بلدرچینهای تخمگذار

مشاهده شد ممکن است ناشی از افزایش شیرابههای

ژاپنی .مجله تولیدات دامی.462-451 :)3(20 .

گوارشی و یا افزایش فعالیت آنزیمهای هاضم باشد.

 .5ضیایی ح ،باشتنی م ،کریمی ترشیزی م ا ،نعیمیپور ح

بهطوریکه گزارش شده است که استفاده از گیاهان

و فرهنگفر ه ( )1390اثرات مکمل جیرهای

دارویی سبب افزایش ترشح اسیدهای صفراوی و افزایش

آنتیبیوتیک ،پروبیوتیک ،پربیوتیک و اسید آلی بهعنوان

فعالیت آنزیمهای پانکراس نظیر لیپاز و آمیالز باشد [.]7

ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت
هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجههای گوشتی سویه

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،بهنظر میرسد

تجاری راس .نشریه دامپزشکی.24-14 :91 .

که استفاده از الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بهعنوان یک
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Abstract
The effect of sweet wormwood essence (SWE) and Lactobacillus acidophilus on performance, ileal microbiology,
ileal morphology and ileal nutrient digestibility of laying Japanese quails was investigated in 180 46-d-old female
Japanese quail that were randomly allocated to 4 dietary treatments in a completely random design with 4 replicates
and 9 birds per each. The experimental diets were as follows: basal diet as control group (without additive), basal diet
plus Oxytetracycline (200mg/kg), basal diet plus SWE (250mg/kg), and basal diet plus lactobacillus acidophilus
(4. 02 × 1011 CFU per kg diet). Results showed that the use of Lactobacillus acidophilus increased the egg mass
per hen-housed compared to control and SWE treatments (P<0.05). The number of lactobacilli in the ileal digest was
also significantly increased by Lactobacillus acidophilus and SWE treatments, when compared with control treatment
(P<0.05). In addition, birds fed with diets containing Lactobacillus acidophilus and Oxytetracycline showed a
significant increase in villous height and villous height:crypt depth, when compared with those on the control diet
(P<0.05). It can be concluded that the use of Lactobacillus acidophilus as an alternative to antibiotics is more
appropriate than SWE.
Keywords: Ileal digestibility, Lactobacillus acidophilus, laying quail, microbiology, morphology, sweet wormwood
essence.
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