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های باریك جوجه تاثير اسيد آلی و پروبيوتيك بر هيستومورفومتری روده

 گوشتی

 

 3، حيدر زرقی2، زهره سعادتفر1جواد قدرتی
 ای دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری حرفه -1

 دانشيار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد -2

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد استادیار گروه علوم دامی، -3

 
 چکيده

-بر هيستومورفومتری روده باریک جوجهمصرفی توام با افزودن پروبيوتيک به جيره آشاميدنی به منظور بررسی اثر افزودن اسيد آلی به آب 

به صورت تصادفی بين  033اس قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی سویه ر 033تعداد این آزمایش انجام شد. به این منظور های گوشتی 

 2و  1شامل؛ افزودن سه سطح سرکه )صفرر    2*0تایی تقسيم بندی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل  13های واحدآزمایشی در پن 03

 13ر و تکرا 5تيمار و  6درصد( پروبيوتيک به جيره مصرفی در قالب طرح کامالً تصادفی با 1/3به آب آشاميدنی و دو سطح )صرر و  درصد(

قطعه از هر تيمار( انتخاب  کشتار  5نده )روزگی از هر واحد آزمایشی یک قطعه پر 22قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. در سن 

تهيه شد. هيسفتومورفومتری روده کوکفک شفامل     نیو ائوز نيليهماتوکس ا رنگ آميزیب یبافت یالم هادئودنوم  ژژنوم و ایلئوم سپس از  و

. نتایج حاصفل  و سطح جذبی پرز محاسبه شدای اندازه گيری ها  عمق کریپت غدد ليبرکوهن  ضخامت الیه ماهيچهپرزها  عرض پرزارتراع 

از این آزمایش نشان داد که افزودن پروبيوتيک به جيره مصرفی و سرکه به آب آشاميدنی باعث بهبود رشد و نمو الیه مخاطی روده کوکک 

وم و ژژنوم می شود به طوری که پرندگان تغذیه شده با جيره حاوی پروبيوتيک و پرنفدگان تغذیفه شفده بفا آب     به خصوص در ناحيه دئودن

  سطح ظاهری ویلفی و عمفق کریپفت بفاالتر و     درصد به طور معنی داری دارای طولی ویلی 1آشاميدنی حاوی سرکه به خصوص در سطح 

های فوق به تغذیه شده با جيره و یا آب آشاميدنی فاقد مکمل بودند. اثر افزودن مکملتر در مقایسه با پرندگان ضخامت الیه عضالنی پایين

هفای تحتفانی مثفل    ئودنوم و ژژنوم در مقایسه با بخشهای فوق در نواحی فوقانی روده کوکک مثل دجيره و آب آشاميدنی بر روی شاخص

 تر بود. ایلئوم بارز

 

 های گوشتی  هيستومورفومتری رودهجهاسيد آلی  پروبيوتيک  جو های کليدی:واژه

 

 مقدمه 1
به علت احساس خطری که بين مصرف کنندگان محصوالت دامی در ارتباط با ایجاد مقاومت ميکروبی به آنتفی بيوتيفک ایجفاد    

 .  بفه ایفن  [1]ها صورت گرفته است  شده است  پژوهش های زیادی به منظور یافتن جایگزین های مناسب برای آنتی بيو تيک

ها در جيفره غفذایی    بيوتيکها و پری  مانند پروبيوتيک ها  اسيد های آلی  عصاره های گياهی  آنزیم متعددی ترکيبات ظور من

  .[2] طيور مورد ارزیابی قرار گرفته است

 رهایکشفو  توسط که هستند غذایی جيره های افزودنی جمله از و قرارگرفته توجه مورد بقيه از بيش ها پروبيوتيک ميان دراین

 رشفد  بفرای  روده شفرایط  بهبفود  از طریفق  هسفتند کفه   هاییارگانيسم پروبيوتيک ها .[0]اند  شده شناخته رسميت به اروپایی

بفه   آنتاگونيسفتی  اثفر  ایفن  مفی کننفد.   اعمال را خود اثر مضر های باکتری برابر در آنتاگونيستی اثرات ایجاد و های مريدباکتری

 هفای  رشفد بفاکتری   بازدارنده ی ترکيبات دیگر و استيک اسيد اسيد الکتيک  توليد ش گوار دستگاه محيطpH کاهش  صورت

 بفه  شفوند  می مصرف وقتی که هستند ای زنده ميکروبی کشت ها . در واقع پروبيوتيک[2]می باشد  آنها سمی ترشحات و مضر
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ت  ميکروبفی روده ای بفرای ميزبفان    تک سویه یا مخلوط( می توانند با ایجاد تعادل درجمعي ميکروبی کشت های محيط صورت

 .[5]سودمند باشد 

 آنفزیم  برفعاليفت  شفوند   می گوارش دستگاه در مريد های ميکروارگانيسم در رشد تحریک موجب اینکه بر عالوه ها پروبيوتيک

 تفرین  مهفم  بتفوان  د. شفای [3  7  6]دارند  بسزایی و مثبت تأثير نيز توليد  بازده بردن باال و ایمنی سيستم بهبود گوارشی  های

 باقيمانده گونه هيچ طيور  و دام در غذایی تبدیل ضریب بهبود و بيماری کاهش ضمن که دانست این در را ها پروبيوتيک ویژگی

 هفای  بيوتيفک  آنتفی  ی هفا  جفایگزین  دیگر از .[9]کنند  نمی ایجاد ميکروبی مقاومت آنتی بيوتيک ها برخالف و نداشته بافتی

 اثرات که بوده R-COOH ساختارکلی با دار کربوکسيل ترکيبات از ای دسته آلی  اسيدهای .هستند آلی اسيدهای رشد محرك

خوراك طيفور    PHاسيدهای آلی از طریق کاهش .[13] دارند گوارش دستگاه ميکروبی جمعيت و حيوان عملکرد بر سودمندی

ا باعث کنترل جمعيفت ميکروبفی روده مفی شفوند     دارای خاصيت ضد ميکروبی می باشند و به علت کاهش ظرفيت بافری غذاه

یابد به طوری که باعث ایجفاد محفيط قليفایی    . در دوران جنينی امالح صرراوی ترشح شده و در دستگاه گوارش تجمع می[11]

اتوژن شود و به این ترتيب شرایط برای فعاليت و استقرار ميکروارگانيسم های پزندگی می اول روزهای پرنده در دستگاه گوارش

 روده را بفه  فلفور  تکثيفر  کننفده  اسيدی از عوامل که استراده است داده نشان تحقيقات گردد. نتایجمثل کلستریدیوم فراهم می

 را ممانعفت  شفکل  کنند. این ممانعت زا بيماری هایباکتری شدن ازکلونيزه است ممکن داده لذا سوق های مريد باکتری سمت

های آلی به صورت ترکيک نشده از غشفای بفاکتری هفا عبفور مفی کننفد. در داخفل سفلول         . اسيد[12] نامند حذف رقابتی می

باکتری  ترکيک شده و توليد یون های هيدروژن و بی کربنات می نمایند و با افزایش اسفيدیته  سفلول بفاکتری را مجبفور مفی      

و  DNAموجب توقف یا کفاهش سفنتز   نيز  RCOOکنند تا برای توازن طبيعی اسيدیته  انرژی مصرف کند. از طرف دیگر یون 

 pHهای آلی به خوراك باعفث کفاهش   افزودن اسيدبه طور کلی  .[10] پروتئين شده و در مجموع رشد باکتری کاهش می یابد

  کمک به غلبفه  [12] روده  تحریک رشد ميکروفلور مريد روده ای ها در دیواره خوراك و دستگاه گوارش  کاهش تجمع پاتوژن

های بيماری زا و کاهش متابوليت هفای سفمی)مانند آمونيفاك و آمفين هفا( توليفد شفده         مريد بر باکتری های جمعيت باکتری

همچنين اسيدهای آلی باعث تغيير در مورفولوژی دیواره روده و کاهش کلنی بفاکتری   .[12] های مضر می شوندتوسط باکتری

 .[10] ی اپيتليال روده جلوگيری می نمایندهای بيماری زا می شوند. بنابراین از تخریب و آسيب سلول ها

 کلی طور به گوشتی  های جوجه غذایی های جيره در آلی اسيدهای و ها پروبيوتيک از استراده زمينه در علمی گزارشات بررسی

 عنوان به را ها افزودنی این از استراده فرضيه موضوع  این که دهد می نشان آنها عملکرد بهبود بر را ها افزودنی این مثبت تأثير

 تأثير گوارش دستگاه اوليه های قسمت روی بيشتر آلی اسيدهای .[15] کند می تقویت ها  آنتی بيوتيک برای مناسب جایگزین

 بنفابراین   [16] باشد می روده ميکروبی جمعيت روی آنها تأثير ها  پروبيوتيک اصلی فعاليت که است حالی در این و گذارند می

 .باشد می توجيه قابل تئوری نظر از افزودنی  دو این از استراده مخلوطی

های فوق بر مورفولوژی دسفتگاه گفوارش مشفاهده    با توجه به اینکه در بررسی های انجام شده مطالعه جامع بر روی اثر افزودنی

به منظفور مسفتعد    هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر اسيدی کردن دستگاه گوارش با استراده افزودن اسيد آلی به آب ،نشد

نمودن شرایط استقرار ميکروارگانيسم های مريد توام با افزودن پروبيوتيک و بررسی ایجاد شرایط مذکور بفر هيسفتومورفومتری   

 روزگی است. 22های گوشتی در سن دستگاه گوارش جوجه

 

 هامواد و روش 2
 پرندگان مورد آزمایش 2-1

پفرورش روی   "واحدهای آزمایشی"پن  03به صورت تصادفی بين  033تجاری راس  گوشتی سویه روزه قطعه جوجه یک 033

قطعه پرنده مستقر و ميانگين وزنفی   13آزمایشی ای که در هر واحد بستر  دارای آبخوری و دانخوری دستی تقسيم شد به گونه

یا براسفاس نيازهفای   ذرت وسفو  بفر پایفه   پرندگان مفورد آزمفایش بفا جيفره     . تغذیهمساوی در نظر گرفته شد االمکانیها حتپن

و فرمولفه شفده بفا نفرم اففزار       NRC 1994  جدول آنفاليز مفواد خفوراکی    2339پيشنهادی راهنمای جوجه های گوشتی راس 
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UFFDA گروه های آزمایشی یکسفان بفود و    بر مبنای حداقل قيمت صورت گرفت. در طول آزمایش شرایط آزمایش برای همه

 ر جوجه ها قرار می گرفت.آب به صورت آزادانه در اختيا خوراك و

 

 آزمایشی تيمارهای 2-2

( به آب آشاميدنی )همراه با کنترل %2و  1شامل؛ افزودن سه سطح سرکه سيب )صرر   2*0انجام آزمایش به صورت فاکتوریل 

pH     13 تکفرار و  5تيمفار و   6آب( و دوسطح )با و بدون( افزودن پروبيوتيک به جيره مصرفی در قالب طرح کفامالً تصفادفی بفا 

آزمایش خوراك برگشتی و وزن  در طول دوره آزمایش خوراك وارد شده و در پایان دورهقطعه جوجه در هر واحد آزمایشی بود. 

های هر تکرار اندازه گيری شد. رشد خوراك مصرفی روزانه به صفورت گفرم در روز بفه ازای هفر قطعفه و ضفریب       گروهی جوجه

پفن وزن شفده و    رشد روزانه محاسبه شد. تلرات هر روز ضمن ثبت تاریخ و شماره تبدیل به صورت گرم خوراك مصرفی به گرم

 زنده در هر روز )روز جوجه( تصحيح شد. محاسبه خوراك مصرفی روزانه و ضریب تبدیل بر اساس تعداد جوجه

 

 کشتار و نمونه برادری 2-3

تفوزین و  ه به ميانگين وزنفی پفن نزدیفک بفود      قطعه از هر تيمار( ک 5از هر واحد آزمایشی یک قطعه پرنده )روزگی  22در سن

هفای مختلفف روده   بافتی از ناحيه ميفانی بخفش   کشتار شدند. در جوجه های کشتار شده بالفاصله دستگاه گوارش خارج  نمونه

هفای  بخفش از  سفانتی متفر   5/3×5/3ی به ابعفاد  بافت ینمونه ها شد.محتویات و شستشو با آب مقطر تهيه  پس از تخليه باریک

های بافتی قرار گرفتنفد  به منظور ثابت شدن نمونه %13نيبعد از شست و شو با بافر نمونه ها در فرمال ه يته مختلف روده باریک

 کننده تعویض شده و تا زمان انجام آزمایشات بافت شناسی نگهداری شد.    ساعت ثابت 22و بعد از 

 

 های بافتیتهيه الم 2-4

با گزیلل و آغشتگی با پارافين انجام گرفت و سپس نمونه در قالب های لوکهارت با پفارفين  مراحل آبگيری با الکل  شراف کردن 

 نیو ائفوز  نيليهماتوکسف  ا رنفگ آميفزی  بف  یبافت یالم هابعد از برش گيری شده و بلوك های  پارافينی تهيه شدند. مذاب قالب

 شد.تهيه 
 

 های بافتی )هيستومورفومتری(گيری فراسنجهاندازه 2-5

عفدد پفرز سفالم در هفر      13 های روده و اندازه گيفری روده باریک شامل مطالعه شکل پرزمختلف  یبخش ها یبافت اتيخصوص

انجفام   (Ver.1.3)(DP2-BSW)اففزار  و نرم بافتی با استراده از ميکروسکوپ نوری مجهز به دوربين مقطع متراوت از هر نمونه

هفا  عفرض   کریپفت  ی روده شامل ارتراع پرزها از انتهای پرز تا دهانههای مورد سنجش در مطالعات هيستومورفومترشد. شاخص

 انجام شد.   1ل ها  سطح جذبی پرز بر اساس فرموها شامل ميانگين عرض در یک سوم و دو سوم ارتراع پرزپرز

 

(1              :)(VW/2) × (VL)  ×(2π) 

 

مخفاطی  ضفخامت    ها تا ماهيچفه ویلی ليبرکوهن از قاعده طول پرز می باشد  عمق کریپت غدد VLعرض پرز و  VWکه در آن 

ها نسبت طول به عمق کریپت و سطح جذبی در کنار این داده سروزی روده می باشند. ای از الیه زیرمخاطی تا الیهماهيچه الیه

 ها نيز اندازگيری شد.پرز

-تکرار با استراده از نفرم  2تيمار و  6مالً تصادفی با در قالب طرح کا 2*0های آماری آزمایش به صورت فاکتوریل در پایان  داده

 مورد تجزیه به آرك سينوس  تبدیل و سپس 2اساس فرمول بر ها که به صورت نسبی هستند واریانس )داده تجزیه SAS افزار 
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یسفات ميفانگين   هفا از آزمفون مقا  ميانگين بود. برای مقایسه 0طرح آماری طبق فرمول مدل ریاضی . آماری قرار خواهند گرفت

 استراده شد. %5ای دانکن با سطح معنی داری کند دامنه
 

(2                                       :) 

 
(3                            )ij+ ε j+ βi= µ + α ijkY 

 

خطفای آزمفایش    ijkεر افزودن پروبيوتيفک و  اث jβاثر افزودن اسيد؛  iαميانگين جامعه؛  µمقدار صرت مورد نظر؛   ijkY که در آن

 در هر مشاهده است.

 

 گيری نتيجه 3

 روزگی 42های گوشتی مورد آزمایش در سن نتایج هيستومورفومتری دئودنوم جوجه 3-1

نتایج مربوط به اثر افزودن پروبيوتيک به جيره و سرکه به آب آشاميدنی و اثر متقابل بين آنهفا بفر هيسفتومورفومتری دئودنفوم     

گزارش شده است. با بررسی نتایج این جفدول مشفاهده مفی شفود کفه اثفر        1روزگی در جدول  22های گوشتی در سن هجوج

( معنی دار بوده >23/3P( و عمق کریپت )>339/3Pدرصد به جيره بر ضخامت الیه عضالنی ) 1/3افزودن پروبيوتيک به ميزان 

 هفا ده اسفت. اثفر اففزودن سفرکه بفه آب آشفاميدنی بفر عفرض ویلفی         های مورد ارزیابی معنی دار نبفو ولی بر روی سایر شاخص

(332/3P<( ضخامت الیه عضالنی  )3331/3P<( عمق کریپت   )333/3P< ( و سطح ظاهری ویلی هفا )331/3P<  معنفی دار )

سفرکه بفه آب    های مورد ارزیابی معنی دار نشد. اثر متقابل افزودن پروبيوتيک به جيره بفا اففزودن  بود ولی بر روی سایر شاخص

 های فوق معنی دار نبود.( معنی دار بود اما بر روی سایر شاخص>331/3Pآشاميدنی بر ضخامت الیه عضالنی )

ظاهرا افزایش پروبيوتيک به جيره و سرکه به آب آشاميدنی موجب افزایش طول ویلفی هفا شفده اسفت بفه       1توجه به جدول  با

ط به پرندگان تغذیه شده با جيفره حفاوی پروبيوتيفک و آب حفاوی سفرکه بفا       طوری که بيشترین طول ویلی های دئودنوم مربو

درصفد   1/3می باشد. هر کند که اختالف ميان سطوح آزمایشی معنی دار نبود. پرندگان تغذیه شده با جيفره حفاوی    %2 سطح

. همچنفين در ایفن پرنفدگان    تری نسبت به پرندگان تغذیه شده با جيره فاقد پروبيوتيک داشفتند  پروبيوتيک الیه عضالنی نازك

عمق کریپت ها افزایش و عرض ویلی ها کاهش نشان می داد. هرکند اختالف ميان سطوح معنی دار نبود. با افزودن سفرکه بفه   

آب آشاميدنی ضخامت الیه عضالنی دئودنوم کاهش یافت. عمق کریپت و سطح ظاهری ویلی ها ابتدا با افزایش سفطح سفرکه از   

هش و سپس با افزایش سطح سرکه به دو درصد  افزایش نشان داد. از آنجا که افزودن پروبيوتيک به جيره صرر به یک درصد کا

و سرکه به آب آشاميدنی هر دو کاهش ضخامت الیه عضالنی و افزایش عمق کریپت را نشان مفی داد پرنفدگان تغذیفه شفده بفا      

کمتفرین ضفخامت الیفه عضفالنی دئودنفوم و       %2طح درصد پروبيوتيک و آب آشفاميدنی حفاوی سفرکه در سف     1/3جيره حاوی 

 بيشترین عمق کریپت را داشتند.
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های گوشتی در سن : اثر افزودن پروبيوتيك به جيره و سرکه به آب آشاميدنی بر هيستومورفومتری دئودنوم جوجه1جدول 

 روزگی 42

    تيمار
 عرض ویلی طول ویلی

 ضخامت الیه

 عضالنی
 عمق کریپت

 سطح ظاهری

 ویلی

 نسبت طول ویلی

 به عمق کریپت

  µ   ………………….. 2µ0111..…………………    سطح پروبيوتيک

 a171 195 712 27/7 157 1221    صرر

1/3    1526 122 b153 239 693 65/7 

 221/3 36/00 70/7 23/0 53/5 62/52  ميانگين خطای استاندارد

          سطح سرکه

 ab153 a132 b196 b651 339/7 1065    صرر

1    1291 b102 b156 b130 b616 53/3 

2    1590 a169 b156 a227 a323 17/7 

 521/3 15/21 27/9 92/0 72/6 22/62  ميانگين خطای استاندارد

          اثرات متقابل

       سطح سرکه  سطح پروبيوتيک

 bc167 132 590 7 127 1271  صرر  صرر

  1  1271 109 cd162 192 621 73/7 

  2  1533 132 ab130 233 939 60/7 

 a196 239 739 31/7 152 1259  صرر  1/3

  1  1511 125 d153 170 592 22/9 

  2  1637 150 e129 226 773 72/6 

 765/3 21/53 09/10 52/5 50/9 12/91  ميانگين خطای استاندارد

 سطح احتمال معنی داری    

 77/3 61/3 23/3 339/3 11/3 26/3  اثر پروبيوتيک به جيره

 12/3 331/3 333/3 3331/3 332/3 36/3  سرکه به آب آشاميدنی

 02/3 13/3 13/3 331/3 16/3 62/3  اثر متقابل پروبيوتيک با سرکه

a, b, ..های هر ستون برای هر اثر که دارای حروف غير مشابه هستند اختالف معنا دار است.   ميانگين(35/3P<) 

 

 روزگی 42های گوشتی مورد آزمایش در سن هيستومورفومتری ژژنوم جوجه نتایج 3-2

نتایج مربوط به اثر افزودن پروبيوتيک به جيره و سرکه به آب آشاميدنی و اثر متقابل بين آنها بر هيستومورفومتری  2در جدول 

شاهده مفی شفود کفه اثفر اففزودن      روزگی گزارش شده است. با بررسی نتایج این جدول م 22های گوشتی در سن ژژنوم جوجه

(  سفطح  >32/3P(  عمق کریپت )>31/3P(  ضخامت الیه عضالنی )>30/3Pدرصد بر عرض ویلی ها) 1/3پروبيوتيک به ميزان 

های مورد ارزیابی معنی دار نبوده است. اثر افزودن سفرکه بفه   ( معنی دار بوده ولی بر روی سایر شاخص>32/3Pظاهری ویلی )

( >31/3P( و نسبت طول ویلی به عمق کریپفت ) >30/3P( و عمق کریپت )>336/3Pضخامت الیه عضالنی ) آب آشاميدنی بر

های مورد ارزیابی معنی دار نشد. اثر متقابل افزودن پروبيوتيک به جيره با افزودن سفرکه  معنی دار بود ولی بر روی سایر شاخص

( و نسفبت طفول ویلفی بفه عمفق کریپفت       >337/3Pکریپفت ) (  عمفق  >3332/3Pبه آب آشاميدنی بر ضخامت الیه عضالنی )

(335/3P<معنی دار بود اما بر روی سایر شاخص ).های فوق معنی دار نبود 

افزایش پروبيوتيک به جيره موجب افزایش طول ویلی ها شده است. هر کند اختالف ميان سطوح آزمایشی  2توجه به جدول  با

درصد پروبيوتيک ضفخامت الیفه عضفالنی کفاهش و سفطح ظفاهری        1/3با جيره حاوی معنی دار نبود. در پرندگان تغذیه شده 



challengesstrategies and  ,sustainable development International conference on nd2 

With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism  

23-25 Feb 2016, Tabriz , Iran 

 

 6 

ویلی  عمق کریپت و عرض ویلی ها افزایش یافته بود. با افزایش سطح سرکه در آب آشاميدنی از صرر به یفک درصفد ضفخامت    

ی با افزایش سطح سرکه بفه  الیه عضالنی افزایش   عمق کریپت کاهش و نسبت طول ویلی به عمق کریپت افزایش می یافت  ول

دو درصد این روند کامال برعکس شد به طوری که ضخامت الیه عضالنی کاهش  عمق کریپت افزایش و نسبت طفول ویلفی بفه    

عمق کریپت کاهش می یافت. از آنجا که افزودن پروبيوتيک به جيره و سرکه بفه آب آشفاميدنی هفر دو کفاهش ضفخامت الیفه       

درصفد پروبيوتيفک و آب آشفاميدنی     1/3را نشان می داد پرندگان تغذیه شده بفا جيفره حفاوی     عضالنی و افزایش عمق کریپت

کمترین ضخامت الیه عضالنی و بيشترین عمق کریپت را داشتند. کمترین نسبت طول ویلی به عمق  %2حاوی سرکه در سطح 

 کریپت نيز متعلق به همين پرندگان بود.

 

 42های گوشتی در سن ره و سرکه به آب آشاميدنی بر هيستومورفومتری ژژنوم جوجه: اثر افزودن پروبيوتيك به جي2جدول 

 روزگی

    تيمار
 عرض ویلی طول ویلی

 ضخامت الیه

 عضالنی
 عمق کریپت

 سطح ظاهری

 ویلی

 نسبت طول ویلی

 به عمق کریپت

  µ   ………………….. 21000µ   ..…………………    سطح پروبيوتيک

 b121 a152 b170 b615 11/3 1093    صرر

1/3    1236 a165 b121 a137 a722 75/7 

 051/3 39/06 53/2 99/2 53/7 53/23  ميانگين خطای استاندارد

          سطح سرکه

 b120 ab176 705 a27/3 163 1263    صرر

1    1207 127 a157 b171 661 a51/3 

2    1239 150 b123 a192 610 b32/6 

 203/3 26/25 61/5 67/0 23/9 53/59  ميانگين خطای استاندارد

          اثرات متقابل

       سطح سرکه  سطح پروبيوتيک

 b106 b159 729 ab07/9 157 1231  صرر  صرر

  1  1002 120 a162 ab133 590 c20/7 

  2  1057 122 a159 ab133 520 bc55/7 

 ab153 a192 721 bc57/7 160 1256  صرر  1/3

  1  1521 151 ab152 b162 703 a63/9 

  2  1223 132 c121 a232 732 c39/6 

 633/3 72/60 92/7 19/5 12/10 15/32  ميانگين خطای استاندارد

 سطح احتمال معنی داری    

 27/3 32/3 32/3 31/3 30/3 32/3  اثر پروبيوتيک به جيره

 31/3 17/3 30/3 336/3 63/3 39/3  سرکه به آب آشاميدنی

 335/3 21/3 337/3 3332/3 39/3 10/3  متقابل پروبيوتيک با سرکه اثر

a, b, ..های هر ستون برای هر اثر که دارای حروف غير مشابه هستند اختالف معنا دار است.   ميانگين(35/3P<) 

 روزگی 42های گوشتی مورد آزمایش در سن نتایج هيستومورفومتری ایلئوم جوجه 3-3

زودن پروبيوتيک به جيره و سرکه به آب آشاميدنی و اثر متقابفل بفين آنهفا بفر هيسفتومورفومتری ایلئفوم       نتایج مربوط به اثر اف

گزارش شده است. با بررسی نتایج این جفدول مشفاهده مفی شفود کفه اثفر        0روزگی در جدول  22های گوشتی در سن جوجه
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( معنفی  >331/3P( و عمفق کریپفت )  >3331/3P)درصد به جيره بر ضخامت الیفه عضفالنی    1/3افزودن پروبيوتيک به ميزان 

های مورد ارزیابی معنی دار نبوده است. اثر افزودن سرکه به آب آشفاميدنی بفر ضفخامت الیفه     داربوده ولی بر روی سایر شاخص

هفای  ( معنی دار بودولی بفر روی سفایر شفاخص   >31/3P( و سطح ظاهری ویلی )>31/3P( و عمق کریپت )>32/3Pعضالنی )

زیابی معنی دار نشد. اثر متقابل افزودن پروبيوتيک به جيره با افزودن سرکه به آب آشاميدنی بر ضفخامت الیفه عضفالنی    مورد ار

(3331/3P<( و بر عمق کریپت )31/3P<معنی دار بود اما بر روی سایر شاخص ).های فوق معنی دار نبود 

 

های گوشتتی در ستن   نی بر هيستومورفومتری ایلئوم جوجه: اثر افزودن پروبيوتيك به جيره و سرکه به آب آشاميد3جدول 

 روزگی 42

 

 تيمار
   

 عرض ویلی طول ویلی
 ضخامت الیه

 عضالنی
 عمق کریپت

 سطح ظاهری

 ویلی

 نسبت طول ویلی

 به عمق کریپت

  µ   ………………….. 2µ..…………………    سطح پروبيوتيک

 a161 a151 250 72/6 122 1323    صرر

1/3    935 105 b210 b109 239 12/7 

 035/3 21/19 10/2 52/2 52/7 72/51  ميانگين خطای استاندارد

          سطح سرکه

 a153 b120 a260 09/7 125 1323    صرر

1    979 152 a151 b121 a262 7 

2    933 121 b121 a152 b063 22/6 

 272/3 56/22 61/2 33/0 21/9 07/60  ميانگين خطای استاندارد

          رات متقابلاث

سفففففففطح   سطح پروبيوتيک

 سرکه

 
      

 a171 a123 272 31/7 127 1322  صرر  صرر

  1  1322 129 a171 a152 275 61/6 

  2  990 105 b123 a153 210 62/6 

 b103 b107 250 77/7 122 1352  صرر  1/3

  1  905 155 b101 b127 253 09/7 

  2  967 137 b122 a152 020 27/6 

 663/3 55/02 69/0 06/2 30/10 62/39  ميانگين خطای استاندارد

 سطح احتمال معنی داری    

 27/3 12/3 331/3 3331/3 20/3 60/3  اثر پروبيوتيک به جيره

 07/3 31/3 31/3 32/3 36/3 67/3  سرکه به آب آشاميدنی

 60/3 52/3 331/3 3331/3 23/3 36/3  اثر متقابل پروبيوتيک با سرکه

a, b, ..های هر ستون برای هر اثر که دارای حروف غير مشابه هستند اختالف معنا دار است.   ميانگين(35/3P<) 

 

افزایش پروبيوتيک به جيره و همچنين سرکه به آب آشاميدنی هر دو باعث کاهش طول ویلی ها شدند هرکنفد اخفتالف ميفان    

فزایش پروبيوتيک به جيره و همچنين سرکه به آب آشفاميدنی ضفخامت الیفه عضفالنی     سطوح آزمایشی آنها معنی دار نبود. با ا

ایلئوم کاهش نشان داد.سطح ظاهری ویلی نيز با افزایش سرکه به آب آشاميدنی کاهش یافت. عمق کریپت در پرندگانی کفه بفه   

شاميدنی آنها اففزوده شفده بفود  اففزایش     همراه جيره پروبيوتيک دریافت کرده بودند کاهش  اما در پرندگانی که سرکه به آب آ
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نشان داد. به عبارت دیگر پرندگانی که پروبيوتيک به جيره آنها اضافه شده بود الیه عضالنی نازك تفر و عمفق کریپفت کمتفری     

ده نسبت به پرندگان تغذیه شده با جيره فاقد پروبيوتيک داشتند. همچنين پرندگانی که سرکه به آب آشاميدنی آنها اففزوده شف  

بود الیه عضالنی نازك تر  کریپت عميق تر و سطح ظاهری ویلی کمتری نسبت به پرندگانی کفه آب فاقفد سفرکه مصفرف مفی      

کردند داشتند  که این کاهش ضخامت الیه عضالنی و سطح ظاهری و افزایش عمق کریپت هفا در پرنفدگانی کفه از آب حفاوی     

شدیدتر بود. در پرندگان تغذیه شفده بفا جيفره حفاوی پروبيوتيفک و       سرکه در سطح دو درصد استراده می کنند محسوس تر و

ظاهرا اثر افزودن پروبيوتيک بر اثر سرکه برتری داشته و عمق کریپت کاهش یافته است اما هنگامی کفه سفطح    %1سرکه سطح 

 ت افزایش یافته است.رسيده اثر افزودن سرکه بر پروبيوتيک غالب گشته و در نهایت عمق کریپ %2سرکه در تيمار بعدی به 

 

 بحث 4
ها در نواحی فوقانی روده نسبت به نواحی تحتانی بيشتر بفود همچنفين اففزودن    نتایج این آزمایش نشان داد که ميزان نمو ویلی

ها در روده کوکک به خصوص در نواحی فوقفانی  پروبيوتيک به جيره مصرفی و یا اسيد آلی )سرکه( باعث بهبود رشد و نمو ویلی

تواند منجر بفه اففزایش اسفتراده از خفوراك و بهبفود عملکفرد       های مورفولوژی روده میم  ژژنوم( می شود. بهبود ویژگی)دئودنو

 2332و همکاران در سال  لييوونون  نتایج بدست آمده با گزارش محققين مطابقت دارد به طوری که شود. های گوشتی جوجه

. در آزمفایش تشفرام و   [17]تدای روده باریک به سمت انتهای آن کاهش می یابفد  در آزمایشی نشان دادند که ارتراع پرزها از اب

نشان داده شد که طول پرزها از ابتدای روده تا رسيدن به ایلئوم کاهش می یابد. همچنين عرض پرز و  2335همکاران در سال 

-داده . این نتفایج بفا نتفایج و   [13]د عمق کریپت از قسمت های ابتدایی روده باریک به سمت انتهای روده کاهش نشان می ده

 ارترفاع  اففزایش  مانند روده مورفومتری خصوصيات بهبود همکاران و گارسيا های به دست آمده در این پژوهش همخوانی دارد.

 مصرف متعاقب را ویلی طول افزایش گونالو  [19] اند کرده گزارش جيره در آلی گنجاندن اسيد متعاقب را کریپت عمق و ویلی

 هفر  کفه  باشفند  مفی  هفای هيسفتومورفولوژیکی  شاخص از روده کرك های قطر و طول .[15] است گزارش کرده آلی يدهایاس

 و ویلفی هفا   ارترفاع  که افزایش است این بر و اعتقاد [21و  23]شود  می غذایی مواد جذب سطح سبب افزایش آنها در افزایشی

. [20و  22]می گفردد   مغذی جذب مواد سطح افزایش آن دنبال بهو تماس سطح باعث افزایش روده کوکک در کریپت ها عمق

 در و جذب روده سطح ميزان تغيير در رشد های محرك تأثير تواند بيانگر می روده در شده ایجاد مورفولوژیکی بنابراین تغييرات

 .[21و  23]باشد  ها جوجه رشد عملکرد در تغيير نتيجه

یک طول پرزها و عمق کریپت ها بيشتر می باشد و از ابتدای روده باریک بفه سفمت انتهفای    با توجه به اینکه در ابتدای روده بار

توان نتيجفه گرففت کفه بخفش هفای      کریپت کاهش می یابد  بنابراین میآن طول پرز  عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق 

اليت هضمی و جفذب مفواد مغفذی بفه شفکل      ابتدایی روده باریک کریپت های عميق تری دارند که با توليد پرز بيشتر امکان فع

 باشفد   بيشفتر  کوکفک  روده پرزهای عرض و طول هرکه ( 1035نسب ) فاضلی با توجه به گزارش. [13] موثری مهيا می شود

 کفاهش  و مغفذی  مواد جذب و هضم ميزان افزایش تر  سریع عبور از ممانعت سبب بلند پرز .است بيشتر نيز آن جذبی ظرفيت

 سلول این پرزها  راس سوی به انتروسيت های سلول مهاجرت شود. درجریان می غذایی تبدیل ضریب بهبود و محتویات رطوبت

 و ریفزش  اثر در آنها رفتن دست از با تعادل در راس سمت به ها انتروسيت مهاجرت می آورند. به دست را خود کامل کارایی ها

 دسفت  از زیادی مقدار ها به انتروسيت بيماری زا  های باکتری زیاد دتعدا حضور اثر در که هنگامی  .باشد می آنها دیدن صدمه

 .[22یافت ] خواهد افزایش کریپت سلول های عمق بروند 

 اثفر بخشفی   مؤیفد  کوکفک   روده بافت مورفولوژی بررسی به مربوط نتایجمهدی زاده و همکاران در پژوهش خود عنوان کردند 

 کفه  آزمایشفی  هفای  گفروه  در کفه  صورت این باشد. به می پوششی کریپت های سلول ازجمله روده بافت ساختار بر پروبيوتيک

 و سفطح  از کریپفت   هفای  سفلول  جمله روده از پوششی بافت های سلول تعداد که شد مشاهده بودند  کرده پروبيوتيک دریافت

ب مواد مغذی موجود در خفوراك  که این نشان دهنده عملکرد بهتر در جذ برخوردارند نسبت به نمونه های شاهد بيشتری ابعاد

 .[25]مصرفی می باشد
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نيز اندازه گيری طول پرزها و مشاهده شکل آن ها  شاهدی بر تعداد انتروسيت های پرز می باشفد.   (1936) هامپسونبه عقيده 

مهمفی داشفته    بنابراین پروبيوتيک مصرفی می تواند در ابتدای روده با افزایش تعداد انتروسيت ها در افزایش جذب مفواد نقفش  

باشد. کریپت های طویل تر دارای سلول های ترشحی بيشتری می باشند و افزایش عمفق کریپفت هفای ابتفدای روده بفه علفت       

افزودن پروبيوتيک مصرفی در جيره می تواند دليلی بر تحریک تقسيم سلولی در این غدد توسط پروبيوتيک باشد. این ترشحات 

 .[26] می باشندبرای بهبود عمل جذب الزم و مريد 

فلور ميکروبی دستگاه گوارش می تواند تأثير قابل توجهی بفر سفالمتی و بهفره وری طيورگوشفتی داشفته باشفد  بفدین ترتيفب         

هرگونه اختالل در فلور طبيعی می تواند به علت استقرار عوامل بيماری زا یا باکتری های کاهش دهنده رشفد بفا اثرهفای مضفر     

االی باکتری های مضر روده ای در روده جوجه هایی که جيره آنها فاقد محفرك هفای رشفد مفوثر بفر      تزاید ب .[25] همراه گردد

طفرف   . از[21و  23] جمعيت های ميکروبی باشد  می تواند سبب تخریب مخاط روده شده و کاهش ابعادکرك ها را توجيه کند

یش ميکروفلور مريفد روده ای )مانندالکتوباسفيل هفا و    با مکانيسم هایی همانند افزا پریبيوتيک هادیگر محرك های رشد مانند 

روده ای  از ميزان بفاکتری هفای بيمفاری زا کاسفته و بفه حرف         pHبيريدوباکتریاها( و افزایش توليد اسيدهای کرب و کاهش 

 .[27و  21] سالمتی و رشد بافت روده ای کمک موثری می نماید

می تواند  [29و  23] که ميزان جذب مواد مغذی را تحت تاثير قرار می دهد طول و ویژگی های مورفولوژیک روده عالوه بر این

بررسی های به عمل آمده وجود اثر متقابفل ميفان    .[03] به عنوان یک سد در برابر عوامل پاتوژن و عوامل شيميایی عمل نماید

به طوری کفه اسفتراده از    [ 01] دهندباکتری های موجود در فرآورده های پروبيوتيکی و سلول های پوششی روده را نشان می 

 .[03] پروبيوتيک به تقویت استحکام الیه پوششی به عنوان یک سد بيولوژیک نيز کمک می نماید

روزه مشاهده شد  در دئودنوم و ژژنوم پرندگانی که از جيره حفاوی پروبيوتيفک    22در مطالعه بافت شناسی جوجه های گوشتی 

ه طور غير معنی دار( افزایش  ضخامت الیه عضالنی کاهش و عمفق کریپفت هفا اففزایش یافتفه      تغذیه کرده اند طول ویلی ها )ب

است. همچنين سطح و عرض ویلی ها نيز در ژژنوم این پرندگان افزایش و ضخامت الیه عضالنی در ایلئوم آنها کاهش یافته بود. 

ری باعث افزایش طول ویلی در دئودنفوم و ژژنفوم شفده    این مشاهدات با نتایج شالیی که اظهار کرد پروبيوتيک به طور معنی دا

روزگفی   06گزارش کردند در سن  2335. همچنين مشابه نتایج ذکر شده  تشرام و همکاران در سال [02] است همخوانی دارد

در سفن  درصد پروبيوتيک به جيره تاثير معنی داری بر افزایش طول ویلی های ابتفدای روده کوکفک دارد.    15/3و  1/3افزودن 

درصد پروبيوتيک به جيره باعث افزایش طول ویلفی هفای ابتفدای روده کوکفک مفی شفود. عمفق         35/3روزگی نيز افزودن  22

روزگی عمق کریپت های ابتدای روده با افزودن  22و  23کریپت های ليبرکوهن ابتدای روده بيشتر از انتهای آن بوده و در سن 

. [13] روزگی مشفاهده نمفی شفود    06اهد افزایش می یابد ولی این افزایش در سن سطوح مختلف پروبيوتيک نسبت به گروه ش

گونال و همکاران نيز عنوان کردند پروبيوتيک ها یا مخلوط اسيدهای آلی  )به تنهایی یا در ترکيب با هم( ضخامت الیه عضالنی 

 .[15] روزه را کاهش می دهند 22و  21در ژژنوم و ایلئوم جوجه های 

روزه پرورش طول ویلی ها در دئودنوم پرندگان تغذیه شده با آب حاوی سرکه اففزایش یاففت کفه البتفه ایفن       22دوره در پایان 

افزایش از نظر آماری معنی دار نشد. همچنين عمق کریپت ها و سطح ظاهری ویلی ها در دئودنوم پرنفدگانی کفه از آب حفاوی    

فت که این افزایش عمق کریپت هفا در ژژنفوم ایفن پرنفدگان نيفز وجفود       درصد استراده کرده بودند افزایش یا 2سرکه در سطح 

داشت. عالوه بر این کاهش ضخامت الیه عضالنی در دئودنوم و ایلئوم و اففزایش عمفق کریپفت در ایلئفوم پرنفدگانی کفه از آب       

روزه تنهفا در   22ی حاوی سرکه استراده کرده بودند نيز مشخص شد. کاهش ضخامت الیه عضالنی در ژژنوم جوجه های گوشفت 

درصد استراده کفرده بودنفد. ایفن نتفایج بفا مطالعفات سفایر محققفين          2پرندگانی مشاهده شد که از آب حاوی سرکه در سطح 

و همکاران گزارش کردند مکمل های جيره ای اسيدهای آلی ارتراع ویلی ها در دئودنوم  شيخ ادیلمطابقت دارد. به عنوان مثال 

افزایش داد. اما سطوح فقط در دئودنوم و ژژنوم معنی دار بود. ضخامت الیه عضفالنی در تمفام قسفمت هفای       ژژنوم و ایلئوم را 

م و جفذب مفواد مغفذی    کاهش در ضخامت الیه عضالنی در بهبود هض .[00] روده باریک کاهش یافت اما تراوت معنی دار نبود
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زودن خوراکی بوتيریک اسيد در جيره جوجه هفای گوشفتی    .  همچنين خوش خو و همکاران عنوان کردند با اف[02مريد است ]

 .[05] عمق کریپت در هر سه قسمت روده افزایش )در ایلئوم و ژژنوم معنی دار و در دئودنوم غير معنی دار( داشت

 بررسی مطالعات دیگر روی هيستومورفولوژی روده و عملکرد جوجه های تغذیه شده با محرك های رشفد  بيفانگر وجفود نتفایج    

مختلری می باشد که می تواند به دليل مواردی مانند نوع و ميزان محرك رشد استراده شده  نوع ميکروفلفور موجفود و شفرایط    

بفر عملکفرد    و اسفيدهای آلفی   بنابراین تشخيص مستقيم علت تراوت نتایج تاثير پروبيوتيک .بهداشتی و مدیریتی متراوت باشد

و اسفيدهای  محققين کاری مشکل است زیرا عوامل متعددی بر عملکرد پروبيوتيک ها رشد پرنده در مطالعات متراوت حاصل از 

از این رو به نظر می رسد مطالعات بيشتر و کامل تری نياز است تا نقش اسيدهای کفرب زنجيفر کوتفاه و     .تاثيرگذار هستندآلی 

آنها را به عنوان جایگزین مناسبی بفرای آنتفی    پروبيوتيک ها در سالمت روده و راندمان پرورشی طيور را روشن تر کند تا بتوان

 .بيوتيک ها مطرح نمود
 

 گيرینتيجه 5
-افزودن پروبيوتيک به جيره مصرفی و یا اسيد آلی )سرکه( به آب آشاميدنی موجب بهبود نمو الیه مخاطی روده کوکک جوجه

آشاميدنی بر روی سفالمت و نمفو الیفه     های فوق به جيره و آبروزگی شد. همچنين اثر افزودن مکمل 22های گوشتی در سن 

 مخاطی روده کوکک در نواحی فوقانی )دئودنوم و ژژنوم( در مقایسه با بخش های تحتانی مثل )ایلئوم( بارز تر بود.

 

 قدردانی -8
-یبدین وسيله مولرين از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد که امکان اجرای این پژوهش را فراهم نمودنفد  قفدردانی مف   

 نمایند.
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Abstract 

An experiment was carried out to evaluate the effect of adding different levels of a 
commercial probiotic (0 and 0.1 %) to diets with administration of various levels of 
vinegar (0, 1 and 2 %) in their drinking water on small intestine histology of broiler
chickens. A total of 300 one-day old male Ross 308 broiler chicks were used in a 3×2 
factorial arrangement with a completely randomized design consisting of 6 treatment 
groups with 5 replications of 10 birds each. At 42 d of age, one birds/pen, were 
randomly selected euthanized by cervical dislocation. The gastro intestinal tract was 
taken out and after clearing the intestinal contents, a portion (about 0.5 cm in length) 
of intestine was taken from the midpoint of duodenum, jejunum and ileum, glass 
slides prepared and processed for staining with H&E staining. Morphometric indices 
included villus height (VH), villus width (VW), crypt depth (CD), and villus surface 
area (VSA) was calculated. The results showed that the effect of addition different 
dietary levels of probiotic and addition varying levels of vinegar to drinking water 
improved growth and development small intestine mucosal layer, especially in the 
duodenum and jejunum segment of the small intestine so that the birds fed diets 
containing probiotic and or birds fed drinking water containing vinegar had significant 
higher VH, VSA and CD and lower muscular thickness compared birds fed diet or 
drinking water without any supplement. The effect of adding probiotic to the diet and 
vinegar to the drinking water in the upper part of the small intestine (duodenum and 
jejunum) were more likely than the lower part of the small intestine (ileum). Adding 
organic acids to drinking water intake can decreased pH in the GIT contain, reducing 
the accumulation of pathogens in the intestinal, stimulating the growth of beneficial 
intestinal micro flora and helps to overcome the beneficial bacteria to the pathogenic 
bacteria. 
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