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 محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتیتاثیر استفاده از 
   عبدالمنصور طهماسبیو حسن نصیری مقدم ، حسن کرمانشاهی،علی حسین پیرای

   علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه ارشد، دانشیار، استاد و استادیار آموخته کارشناسیدانش

  چکیده
 تقسیم شدند، به  آزمایشی گروه3 قطعه جوجه گوشتی یک روزه نر از سویه تجاری راس به طور تصادفی به 144تعداد 

به هر .  بدون محتویات سکومی تغذیه شدند آشامیدنیگروه شاهد با آب. ای بود قطعه12 تکرار 4 ،گروه شامل طوری که هر
طول .  روزگی اضافه گردید7لیتر محتویات سکومی تا سن ی میل10 و5شامیدنی گروه های دوم و سوم به ترتیب آب آلیتر 

داری بر  از مراحل رکوردگیری تاثیر معنی یک مصرف سطوح مختلف محتویات سکومی در هیچ. روز بود42دوره آزمایش 
. ادنشان ندها  گروهداری را در میانبورو تفاوت معنی تیتر گام.ن بدن و ضریب تبدیل غذایی نداشتخوراک مصرفی، وز

داری  میلی لیتر محتویات سکومی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی5کننده  در گروه مصرف IgG وIgA ،IgM مقادیر
  ).>01/0P(داشت 

 های گوشتیمحتویات سکومی، عملکرد، پاسخ ایمنی، جوجه :واژه های کلیدی
  

 مقدمه
 با ایجاد تغییر در ترکیب میکروفلور روده، ، متنوعهای مصرفی  جیرههمراه با پرورش حیوانات  مختلفهای ه روشزامرو

ها بیوتیکتاکنون آنتی. ممکن است زندگی آنها را به مخاطره اندازد مقاومت حیوانات به عفونت و آلودگی را کاهش داده و
وم باکتری در های مقاشدند، اما استفاده مداوم ازآنها منجر به ظهور سویهها استفاده میای برای کاهش این تنشبطور گسترده

های دامی بقایای آنتی بیوتیکی در فراوردهوجود عالوه هب. دستگاه گوارش و به هم زدن فلور طبیعی و مفید روده شده است
ها به عنوان برای جلوگیری از این مشکالت، استفاده از پروبیوتیک.  استگردیده هایی نگرانی ایجاد انسان موجبیمصرف

ای های غذایی میکروبی زندهها مکملپروبیوتیک. ه استه متخصصین تغذیه دام قرار گرفتترکیبات جایگزین مورد توج
هدف از این تحقیق بررسی اثرات ). 1(یکروبی روده تاثیرات سودمندی برای میزبان دارند هستند که از طریق بهبود تعادل م

  .های گوشتی می باشداسخ ایمنی جوجه بر عملکرد و پ،پروبیوتیکبه عنوان های مادر گوشتی محتویات سکومی مرغ
  

  مواد و روش ها
آوری شده و به ظرف حاوی یخ منتقل های مادر گوشتی بالغ سالم با استفاده از وسایل استریل جمعمحتویات سکومی مرغ

 درجه سانتیگراد -70مخلوط و تا زمان مصرف در دمای  % 50 با گلیسرول 3 به1سپس این محتویات به نسبت . گردید
تصادفی با   قطعه جوجه گوشتی یکروزه نر از سویه تجاری راس در قالب طرح کامال144ً در این آزمایش از .نگهداری شدند

 قطعه جوجه در هر 12(تکرار  4در )  روزگی7 لیتر آب آشامیدنی تا سن میلی لیتر در 10 و 5، 0 (سه سطح محتویات سکومی
-ی اندازهآزمایشدوره ن و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی در طول مصرف خوراک، افزایش وز. شداستفاده ) تکرار

 میلی لیتر سلولهای 2/0 روزگی 28 روزگی واکسن گامبورو را دریافت کردند و در 20 و 11ها در سن جوجه. گیری شدند
 جهت تعیین تیتر نمونه خونی روزگی 42 هر تیمار تزریق شد و در در  درصد به یک جوجه از هر تکرار5قرمز گوسفندی 
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نرم ) GLM(های حاصل از آزمایش، با استفاده از روش مدلهای خطی عمومی  یافته. شدگرفته یتولید بادیگامبورو و آنتی
  .با هم مقایسه شدند  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین ها از طریق آزمون توکیMinitabافزار 

  

  نتایج
-ایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجهداری بر مصرف خوراک، افزافزودن محتویات سکومی به آب آشامیدنی تاثیر معنی

 میلی لیتر محتویات 5افزودن . )4جدول (نداشتند  تیتر گامبورو داری بر تیمارها تاثیر معنی.)3 و 2، 1جداول  (ها نداشت
اما میان  ،)>01/0P( را کاهش داد سرمی  IgG وIgA ،IgM میزانری دا لیتر آب آشامیدنی بصورت معنی هرسکومی به

-بطور کلی می). 4جدول  (داری مشاهده نشد میلی لیتر محتویات سکومی تفاوت معنی10کننده گروه شاهد و گروه دریافت

  .نداشته استگیری کرد که محتویات سکومی اثر مثبتی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی توان چنین نتیجه

  

  منابع

1- Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animals: A review. J. Appl. Bacteriol. 66: 365-378. 
  

  .)گرم(اثر محتویات سکومی بر مصرف خوراک  -1جدول 
میلی ( محتویات سکومی )روز(سن 

 0-42 21-42 0-21 35-42 28-35 21-28 14-21 7-14 0-7 )لیتر/لیتر

0 6/137  4/299 4/413 4/647 4/704 8/917 4/850 5/2269 9/3119 

5  1/141 5/337 6/444 7/627 4/742 4/975 2/923 5/2345 7/3268 

10 7/149 5/314 1/421 7/649 9/694 0/951 3/885 6/2295 9/3180 

±SEM 37/3 89/15 05/15 68/30 66/22 78/24 18/19 41/54 49/51 

p-value 08/0 28/0 35/0 85/0 33/0 3/0 07/0 62/0 17/0 

  ).>05/0P(داری دارند اند اختالف معنیهایی که با حروف متفاوت مشخص شدهدر هر ستون میانگین
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  .)گرم( اثر محتویات سکومی بر افزایش وزن -2جدول 

 )روز(سن 
)لیتر/میلی لیتر( محتویات سکومی

7-0 14-7 21-1428-2135-2842-3521-0 42-2142-0 

0 9/73 8/143 6/256 5/265 4/254 9/270 4/474 9/790 3/1265 

5  1/78 9/148 0/265 1/237 0/289 3/369 1/494 5/895 6/1389 

10 2/76 6/142 0/249 1/244 0/252 5/323 8/456 7/819 6/1276 

±SEM 21/2 91/3 00/10 88/13 37/18 35/31 77/12 69/33 34/40 

p-value 42/0 07/0 55/0 36/0 32/0 14/0 17/0 13/0 10/0 

  ).>05/0P(داری دارند اند اختالف معنیهایی که با حروف متفاوت مشخص شدهدر هر ستون میانگین
  

  .)گرم/گرم( اثر محتویات سکومی بر ضریب تبدیل غذایی -3جدول 

 )روز(سن 
)لیتر/میلی لیتر( محتویات سکومی

7-0 14-7 21-1428-2135-2842-3521-0 42-2142-0 

0 87/1 09/2  61/1 44/2 79/2 60/3 79/1 89/2 48/2 

5  81/1 23/2 68/1 65/2 57/2 65/2 87/1 62/2 36/2 

10 85/1 41/2 71/1 68/2 85/2 06/3 94/1 82/2 50/2 

±SEM 030/0 130/0 090/0 070/0 200/0 360/0 050/0 120/0 080/0 

p-value 10/0 28/0 77/0 07/0 57/0 22/0 16/0 32/0 43/0 

  ).>05/0P(داری دارند اند اختالف معنیهایی که با حروف متفاوت مشخص شدهدر هر ستون میانگین
  

  .گامبورو  و تیتر)دسی لیتر/میلی گرم ( اثر محتویات سکومی بر تولید آنتی بادی–4 جدول

  IgG )لیتر/ میلی لیتر(محتویات سکومی 
 

IgM   IgA   
 

  روتیتر گامبو

0 00/473 a 25/175 a 00/45 a 0/6953  
5 50/386 b 75/110 b 25/30 b 2/3202  

10 25/483 a 25/173 a 75/45 a 2/3499  

±SEM 881/11  181/5  074/1  05/1837  
p-values 0001/0  0001/0  0001/0  33/0  

  ).>05/0P(داری دارند اند اختالف معنیهایی که با حروف متفاوت مشخص شدهدر هر ستون میانگین
 


