
 

 1
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  های گوشتی وجه جۀرودی نجس بر ریختهای نیمه خالص  در جیرهای   غیرنشاستهیدهایرساکا تاثیر پلی

  میرداریوش شکوری، حسن کرمانشاهی و محسن ملکی
  

به ترتیب استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه 
  ردوسی مشهد و دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهدف

  

  چکیده
روده سنجی  بر ریختو سلولز  ) CMC(سلولز  متیل  پکتین، کربوکسی) NSPs(ای ساکاریدهای غیر نشاسته ر پلییثدر این آزمایش، تأ

 .سنجی در روز دهم آزمایش صورت گرفت روده برای ریختهای مختلف  نمونه برداری از بخش. شد بررسی های گوشتی جوجه
 ارتفاع پرز را CMC.  نشان دادیکاهشبا نزدیک شدن به انتهای روده روند ها  ارتفاع و سطح پرزها ونسبت ارتفاع پرزها به عمق کریپت

افزایش به استفاده از سلولز ). >05/0P(در بخش باالیی ژژنوم و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت را در این بخش و دوازدهه کاهش داد 
 ،ها  بقیۀ بخشدرمقایسه باهای بخش پایینی ایلئوم  اندازۀ فراسنجه). >05/0P(د ش جرنم باالیی و پایینی ژژنوم های عمق کریپت بخش

ت متفاوتی را بر توانند اثرا های مختلف میNSPها،  طبق این یافته. فتگرقرار جیره  تیمارها و مخصوصاً پکتین تحت تأثیربیشتر 
  .شناسی مخاط روده نشان دهند ریخت
  های گوشتی جوجهسنجی مخاط،  ریخت، سلولز، CMC پکتین، :های کلیدی واژه

  مقدمه
با  .شود های گوشتی گامۀ حیاتی در جهت استفاده از مواد مغذی با منشاء خارجی محسوب می رشد و توسعۀ دستگاه گوارش جوجه

آن شود، اما به دنبال دریافت خوراک تغییرات قابل توجهی در سطح  ناتومیکی در مرحلۀ جنینی کامل میدستگاه از نظر آاینکه این 
صورت گرفته های گوشتی  جوجهسنجی مخاط رودۀ  بر ریختهای محلول جیره NSPکمتری راجع به اثرات های  بررسی .افتد اتفاق می

های ویسکوز به جیرۀ NSPهش ارتفاع پرزهای ایلئومی را با افزودن های ژژنومی و کا ایجی و همکاران افزایش عمق کریپت. است
های گابلت  در مطالعۀ انجام شده توسط النگ اوت و همکاران، افزایش تعداد سلول. )2( روزه گزارش نمودند 14های گوشتی  جوجه

های دقیق سازگاری دستگاه گوارش در هرچند که سازوکار. )3( شدهای گوشتی مشاهده  در اثر افزودن پکتینِ ویسکوز به جیرۀ جوجه
با جود . )4(گردد  اشاره می پاسخ به الیاف جیره به خوبی روشن نشده، اما به درگیر بودن ویسکوزیته شیرابه گوارشی در این خصوص

تروگلوکاگن ها گزارش نمودند که در دورۀ سازگاری به این الیاف، ان های مختلف به جیرۀ موشNSPجی و همکاران با گنجاندن این، 
در این بررسی وابسته بودن بیشتر تغییرات . یابد شود، افزایش می پالسمای خون که یک عامل محرک رشد برای مخاط روده تلقی می

پکتین،  تأثیر داردقصد حاضر مطالعه  .)1(های مورد استفاده در مقایسه با ویسکوزیته آنها نشان داده شد NSPاین پپتید به قابلیت تخمیر 
CMC  دهد قرار بررسی مورد ی گوشتیها جوجهروده ای مختلف ه سنجی بخش بر ریخترا و سلولز.  

   

  ها مواد و روش
چهار تیمار آزمایشی در ،  واحد قفسی16در ) Ross(هشتاد قطعه جوجه خروس یک روزۀ گوشتی از سویه تجارتی راس پس از توزیع 

اطمینان از وجود حصول  طی مدت دو هفته آزمایش، جهت. العه قرار گرفتقالب یک طرح کامالً تصادفی و با چهار تکرار مورد مط
پکتینِ با درجه متیله شدگی باالی مرکبات،  درصد 3حاوی که ) شاهد(جیرۀ پایه نیمه خالص  از های آزمایشی  در جیرهNSPحداقل 
CMC های   برای تعیین فراسنجه،با روش قطع گردنی های انتخاب جوجهپس از کشتار  در روز دهم آزمایش. استفاده شدبود، سلولز یا  و
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متر از قسمت وسطی دوازدهه و یا از قسمتهای باالیی و پایینی ژژنوم و ایلئوم نمونه   به مقدار دو تا سه سانتی،شناسی مخاط روده ریخت
 با استفاده از ،پارافین داخل درآنها تثبیت و اه خودکار فرآوری کنندۀ بافت کمک دستگبه ها  پس از فرآوری بافت. بافتی تهیه شد

از هماتوکسیلین و ائوسین  ها آمیزی بافت رنگبرای .  میکرومتر تهیه شد5های عرضی به ضخامت  دستگاه میکروتوم چرخان برش
مقادیر . شناسی از روی تصاویر تهیه شده با کامپیوتر و به کمک میکروسکوپ نوری تعیین گردید های ریخت فراسنجه. استفاده شد

های حاصل  داده . مورد استفاده قرار گرفتبعدی پرز سالم و مستقیم به ازای هر تکرار برای محاسبات 9های حاصل از  بوط به میانگینمر
دار موجود   اختالفات معنی. مورد تجزیۀ آماری قرار گرفتندSASافزار آماری  نرم) GLM(از آزمایش به کمک رویۀ مدل عمومی خطی 

  .تعیین شد) >05/0P(ای دانکن و در سطح احتمال  ا آزمون چند دامنهبنیز ها  بین میانگین
  

  نتایج 
، از ارتفاع و سطح پرزها و نسبت ارتفاع پرزها به کوچکانتهای روده با نزدیک شدن به دهد که  نشان می 1 در جدول ها مالحظۀ یافته
در ، نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت CMC تغذیه شده با های  جوجه و بخش باالیی ژژنومِدر دوازدهه. ودش ها کاسته می عمق کریپت

 در بخش باالیی ژژنوم از نظر CMCکاهش عددی ارتفاع پرز در دوازدهه در اثر ). >05/0P(کاهش نشان داد مقایسه با گروه شاهد 
 به دلیل نقش بارز پرزها در هضم و جذب همخوانی داشته و) 2(ایجی و همکاران این نتایج با گزارش ). >001/0P( دار شد آماری معنی
افزایش سلولز مورد استفاده در جیره . در ارتباط باشد) گزارش نشده(های تغذیه شده  افت شدید عملکرد جوجهبا تواند  میمواد مغذی 

ش هزینه نگهداری افزایش عمق کریپت به جهت افزای). >05/0P(های باالیی و پایینی ژژنوم به همراه داشت  عمق کریپت را در بخش
جیره افزایش در اثر سلولز ی پایینی ژژنوم و ایلئوم ها  بخشرتفاع پرزِا .مطلوب نیستاین بخش سلول های زیاد روده به واسطه تکثیر 

و سطح پرزها را در بخش باالیی ) >01/0P(بخش پایینی ژژنوم در را ها  عمق کریپتمورد استفاده پکتین و سلولز ). >01/0P( یافت
در ) >01/0P(و سطح پرز) >0001/0P(، عمق کریپت )>01/0P(تأثیر پکتین بر افزایش ارتفاع پرز . افزایش دادند) >05/0P(ئوم ایل

نتایج مشابهی .  در ارتباط باشدNSPاین امر ممکن است با قابلیت باالی این . تر بود محسوس پایینی ایلئوم در مقایسه با گروه شاهد  بخش
  ). 1(گزارش شده است نیز در موش فاع پرز در اثر پکتین جیره در خصوص افزایش ارت

  

  گیری نتیجه
آن های  بخش سنجی مخاط های ریخت شاخصبا تغییر تواند  میهای مختلف NSPبه مصرف های گوشتی  ۀ جوجهرودسازگاری 

های انتهایی  بخشمخاط شناسی   تغییر ریخترا درنقش موثرتری بتواند  مصرفی NSPقابلیت تخمیر به نظر می رسد، . پذیردصورت 
  .ایفاء نمایدروده 
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   روزگی10گوشتی در سن های  های مختلف رودۀ جوجه سنجی مخاط بخش تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر ریخت -1 جدول

 Pارزش  SEM  سلولز  CMC1  پکتین  شاهد  
             دوازدهه

mµ(  59/739(ارتفاع پرز   64/676  26/486  75/652  263/68  1413/0  
mµ(  53/110(عمق کریپت   89/112  85/119  69/127  406/5  1469/0  

mm2(  27/0(سطح پرز  a 29/0 a 17/0 b 26/0 a 025/0  0428/0  
70/6  ع پرزارتفا/عمق کریپت a 75/5 ab 09/4 b 37/5 ab 526/0  0400/0  

          بخش باالیی ژژنوم
mµ(  30/535(ارتفاع پرز  b 06/621 a 37/427 c 48/582 ab 873/22  0010/0  

mµ(  92/106(عمق کریپت  b 55/108 b 82/104 b 07/132 a 082/5  0159/0  
mm2(  19/0(سطح پرز   19/0  13/0  17/0  030/0  4802/0  
05/5  فاع پرزارت/عمق کریپت ab 78/5 a 08/4 c 42/4 bc 264/0  0049/0  

          بخش پایینی ژژنوم
mµ(  56/318(ارتفاع پرز  b 46/378 ab 54/341 b 65/433 a 908/25  0523/0  

mµ(  49/76(عمق کریپت  b 73/100 a 52/89 ab 80/101 a 246/4  0035/0  
mm2(  11/0(سطح پرز   12/0  11/0  09/0  017/0  5889/0  
25/4  تفاع پرزار/عمق کریپت  78/3  84/3  33/4  331/0  5574/0  

          بخش باالیی ایلئوم
mµ(  04/343(ارتفاع پرز   70/345  24/281  92/362  526/30  3291/0  

mµ(  30/99(عمق کریپت   50/103  11/86  89/96  172/4  0805/0  
mm2(  07/0(سطح پرز  b 10/0 a 07/0 b 10/0 a 009/0  0238/0  
44/3  ارتفاع پرز/عمق کریپت  34/3  28/3  80/3  269/0  5141/0  

          بخش پایینی ایلئوم
mµ(  89/197(ارتفاع پرز  c 24/351 a 96/270 b 46/297 ab 055/22  0026/0  

mµ(  10/77(عمق کریپت  b 17/135 a 00/92 b 37/94 b 748/5  0001/0<  
mm2(  05/0(سطح پرز  c 11/0 a 08/0 ab 07/0 bc 011/0  0077/0  
58/2  ارتفاع پرز/عمق کریپت  60/2  94/2  17/3  204/0  1630/0  

  کربوکسی متیل سلولز1
a,b 0/ 05(داری دارند  هایی که دارای حروف مشابهی نیستند، اختالف معنی در هر ردیف میانگینP<.(  


