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Sekhavati, Ali Javadmanesh, jamshid Razmyar 

A 42-day feeding trial was conducted to determine the effect of cLF36 
on the performance and intestinal histological features of broilers. One 
hundred eighty day-old ROSS308 broilers were distributed to 3 
treatments following a completely randomized design: basal diet 
without cLf, diet with 20 cLF mg / kg feeds and diet with 300 mg 
antibiotics / kg feed offered during the starter and grower stages. 
Performance parameters and intestinal villi height and crypt depth 
were determined. Chickens fed with antibiotics had a higher daily gain 
and higher feed intake ( ) than the control and peptide groups, 
while at the end of the experiment (42 days),  
significant differences between all treatments. Peptide-supplemented 
treatment had no significant effect on functional parameters in 
comparison with control treatment in any of the breeding courses. The 
results of this experiment showed that although the peptide could not 
have a significant effect on intestinal morphology in different parts of 
the intestine, it increased the morphology of the intestine in 
comparison with the control treatment. Also, the effects of peptide on 
growth performance and intestinal morphology are comparable to the 
results of antibiotic treatment, although further studies in the field and 
laboratory are needed to allow this peptide to be introduced as an 
alternative to antibiotics for the treatment of necrotic enteritis. 

broiler, antimicrobial peptide, performance, Small intestine
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 مقدمه .1

گوشت با (. تقاضای بیشتر برای 32داشته است ) 1970های قابل توجهی از سال  پیشرفت صنعت طیور نسبت به سایر صنایع

های پرورش، پیشرفت تجهیزات و ژنتیک، صنعت طیور را به شکل بسیار تخصصی دگرگون کرده  کیفیت، بهبود شرایط سالن

پرندگان باید با سرعت (، 22باشد ) های تولید می از کل هزینه 70-65خوراک که شامل های  (. برای جبران هزینه9،6است )

که  باشد (. تغذیه و سالمتی طیور به سالمتی روده مرتبط می1،22) ازده تبدیل خوراک باالتر پرورش یابندتر و ب رشد سریع

(. 7،15های ایمنی تأثیرگذار باشد) ها و پاسخ خوراکی، مقاومت در برابر بیماری بر هضم، جذب، متابولیسم مواد تواند می

باشند که نه تنها رشد طیور و ضریب تبدیل غذایی  اری در حیوانات میها به عنوان یک ابزار مؤثر در کنترل بیم بیوتیک آنتی

ها در  بیوتیک همزمان با موفقیت آنتی (.4،16کنند) ای را نیز کنترل می های روده بخشد، بلکه شیوع بیماری را بهبود می

لذا (. 17)انسان مطرح شد ها به عنوان یک خطر مهم برای بیوتیکی باکتری ها، انتشار سریع مقاومت آنتی درمان بیماری

ها در  ها مورد بررسی قرار گرفت و برای جلوگیری از شیوع مقاومت به بیماری ها توسط دولت بیوتیک مصرف آنتی

میکروبی  (. بنابراین نیاز سریع به یک جایگزین آنتی28است) های خوراکی منع شده بیوتیک کشورهای اروپایی مصرف آنتی

ای به جهت یافتن ترکیبات ضدباکتریایی دیگری که بتواند در خوراک  مطالعات گسترده جدید مورد توجه قرار گرفت.

های  مولکول ،(antimicrobial peptides)میکروبی های ضد است. پپتید ، انجام شدهحیوانات مورداستفاده قرار گیرد

توانند به  باشند که می داران میها، حشرات، دوزیستان، پستان کوچک بیولوژیکی با طیف وسیعی از فعالیت علیه باکتری

های  بیوتیکی باشند. پپتید میکروبی که دارند، گزینه مناسبی برای جایگزین شدن با ترکیبات آنتی جهت خواص آنتی

ها همانند نگهداری  از طریق یکسری مکانیسمبلکه  ،ها دارند میکروبی نه تنها طیف وسیعی از عملکرد بر علیه باکتری ضد

  .(18،22)کنندمی خود را القا  اثراتهای ایمنی حیوان میزبان  لوله گوارشی و برانگیختن پاسخ نرمال هموستاز

 برای ماده کشنده یک عنوان به که آمینه است اسید 36کیلو دالتون با  80الکتوفرین شتری گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 

تر به همراه ضریب  مصرف کردند، خوراک مصرفی پایین(. پرندگانی که جیره حاوی الکتوفرین 14کند) می هاعمل باکتری

(.این بهبود به افزایش طول ویلی و در نتیجه بهبود سطح جذبی که سبب جذب بهتر مواد مغذی می 12تبدیل بهتری داشتند )

طیور به انجام بر عملکرد  (. از آنجا که تاکنون مطالعه ای در زمینه بررسی اثر پپتید الکتوفرینی2است ) نسبت داده شدهشود 

گوشتی  های جوجه روده مورفولوژی عملکرد رشد و بر cLF36است، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پپتید  نرسیده

 است.  بوده

 مواد و روشها:  .2

 آزمایشی  طراحی و جایگذاری تیمارهای 2-1

روز  42فی به مدت طرح کامال تصادقالب در سه تیمار آزمایشی در  308قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس  180 تعداد

هر  .شدند واکسینه عفونی برونشیت و نیوکاسل بیماری مارک، کشی بر علیه جوجه در ها موررد آزمایش قرار گرفتند. جوجه

تمامی دریافت کردند.  روز نخست آزمایش جیره استارتر 10پرنده داشت. همه پرندگان  10 تکرار و هر تکرار 6 تیمار



اعمال شدند. پرندگان دسترسی آزادانه به خوراک و آب داشتند  ی از پوشالو در روی بستر تیمارهای آزمایشی در یک سالن

های  روشنایی و یک ساعت تاریکی پرورش یافتند. دمای محیطی طبق سن پرندگان تنظیم شد. جیره 23و با برنامه نوری 

به  (انتهاتا روزگی  11از سن  درصد 50و  روزگی 10% گندم تا سن  25گندم و ذرت ) پایه( جیره کنترل بر 1آزمایشی شامل 

( جیره پایه به 3 ،کیلوگرم خوراک الکتوفرین / گرم میلی 20( جیره پایه به همراه 2 ،همراه سویا به عنوان منبع اصلی پروتیئن

ارتر و جیره بیوتیک به جیره است و آنتی پپتیدبیوتیک مخلوط در دان باسیتراسین.  کیلوگرم دان آنتی / گرم میلی 300همراه 

( 2014) 308 های کاتالوگ جوجه گوشتی راس نیازمندی پایهو بر  آردیهای آزمایشی به شکل  رشد افزوده شدند. جیره

 آورده شده است.  1خالصه جیره های آزمایشی در جدول  فرموله شدند.

 عملکرد  2-2

 42تا  25و به همین ترتیب روزگی  24تا  11و روزگی  10تا صفروزن بدن و خوراک مصرفی برای هر تکرار در دوره سنی 

گیری شدند. وزن  روزگی برای محاسبه میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف دان روزانه و ضریب تبدیل غذایی اندازه

 . ندپرندگان مرده در محاسبات ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. تلفات به صورت روزانه ثبت شد

  مورفولوژی روده باریک 3-2

متر از ژژنوم و ایلئوم هر پرنده کشتار شده  سانتی 2 ، دو پرنده از هر تکرار کشتار شد.22گیری در روز  به منظور نمونه

 ،ساعت فیکس شدند 48درصد به مدت  10های روده در فرمالین  نمونهگیری شد.  برای آزمایشات مورفولوژی نمونه

میکرومتر برش داده  3 ضخامت به قطعاتی به میکروتومشده توسط های فیکس  شد. نمونه داده قرار پارافین در سپس

انجام شد و نمونه های  ائوزین و هماتوکسیلین گرفتند. رنگ آمیزی نمونه ها با قرار ای اسالید شیشه روی بر وشدند 

 پرنده هر ژژنوم و ایلئوم در بخش هر از اسالید گرفت. پنج قرار بررسی مورد BX51 نوری میکروسکوپ توسطحاصل 

(. تکرار / پرنده n = 10) شد بیان پرنده هر برای میانگین عنوان به ویلی های گیری اندازه میانگین که طوری به شد، تهیه

 و کریپت-اتصال ویلی سمت به ویلی نوک از( VH) ویلی ارتفاع شد؛ گیری ویلی اندازه هر پایه در( VW) ویلی عرض

 .شد گیری اندازه خاطم زیر ویلی تا پایه از( CD) کریپت عمق

 آنالیز آماری  4-2

( آنالیز شدند. 2009) SASدر قالب طرح کامالً تصادفی و در رویه مدل خطی نرم افزار آماری  شده آوری جمع های داده

 استفاده شد. 05/0ها از آزمون توکی در سطح معنی داری  برای مقایسه میانگین بین میانگین

 

 

 



 مایشی مورد استفادهآز های جیره ترکیب: 1جدو ل 

 (42-25جیره پایانی) (24-11جیره رشد ) (10-0جیره آغازین ) مواد خوراکی

 500 500 250 گندم 
1/395 کنجاله سویا   280 6/244  

1/260 ذرت  3/113  7/157  

3/50 روغن  8/69  1/62  

6/17 دی کلسیم فسفات  9/11  4/11  

2/10 11 کربنات کلسیم   10 

7/3 4 نمک  7/3  

5/2 ویتامینه مکمل  5/2  5/2  

5/2 مکمل مینراله  5/2  5/2  

1/3 لیزین  9/2  3 

4/2 متیونین  1/2  5/1  

4/1 ترئونین  1/1  1/1  

 1000 1000 1000 جمع کل 
    آنالیز تقریبی 

 kcal/kg 3000 3200 3200انرژی قابل متابولیسم 

5/19 23 پروتئین خام %  3/18  

96/0 کلسیم %  78/0  75/0  

ل دسترس %فسفر قاب  48/0  39/0  75/0  

18/0 سدیم %  18/0  375/0  

44/1 لیزین %  15/1  08/1  

56/0 متیونین %  47/0  4/0  

97/0 ترئونین %  78/0  73/0  

 

 نتایج: .3

 ها  عملکرد پرنده 1-3

 یوتیکب آنتی با شده تغذیه های جوجهدر دوره آغازین و رشد، است.  شده نشان داده 2ها در جدول  نتایج عملکردی پرنده

ن ، در حالی که در پایاداشتند شاهد و پپتیدگروه  به نسبت(  ≥ 05/0P) بیشتریو مصرف خوراک  روزانه وزن افزایش

در  تیمار مکمل شده با پپتید .داری بین این تیمار و تیمارهای شاهد و پپتید مشاهده نشد روزگی( اختالف معنی 42آزمایش )

 وره های پرورشی بر پارامترهای عملکردی اثر معنی داری نداشت.مقایسه با تیمار شاهد در هیچ یک از د

 نتایج هیستومورفولوژی 3- 2

هیچ یک از تیمارهای آزمایشی در مقایسه  دهد که می نشان خالصه شده است. نتایج 4و 3 نتایج هسیتومورفولوژی در جدول

 دار داشته باشند. ناحیه ژژنوم و ایلئوم تاثیر معنیاند بر خصوصیات مورفولوژیکی پرزهای روده در  با تیمار شاهد نتوانسته

 



 گوشتی.پارامترهای عملکردی جوجه های اثر تیمارهای آزمایشی بر  :2جدول

 

SEM P-value شاهد پپتید بیوتیک آنتی  

 10 -روز صفر 
868/0  0009/0  14/922a 9/342b 8/828b افزایش وزن روزانه (g)   

831/0  < 0001/0  17/210a 10/638b 10/880b مصرف خوراک روزانه(g)   

040/0  5234/0  1/162a 1/171a 1/267a FCR (g/g) 

 24 -11روز 

768/2  0130/0  48/397a 34/362b 30/890b افزایش وزن روزانه (g)   

360/3  0114/0  68/270a 50/213b 47/248b مصرف خوراک روزانه(g)  

0322/0  1306/0  1/420a 1/468a 1/575a FCR (g/g) 

 42 -25روز 
919/1  572/0  79/382a 74/870a 74/902a افزایش وزن روزانه (g)   

387/9  172/0  139/44a 97/18a 109/95a مصرف خوراک روزانه(g)   

129/0  345/0  1/755a 1/278a 1/520a FCR (g/g) 

 b-a نادار هستند اند از لحاظ آماری مع مقادیری که در هر ردیف با حروف متفاوت نشان داده شده(05/0≤  P .) 

 

 

 گوشتی.جوجه های  ژژنومتیمارهای آزمایشی بر مورفولوژی  اثر: 3جدول 

 ژژنوم
 ارتفاع ویلی 

mμ 

 عرض ویلی

mμ 

 عمق کریپت

mμ 

 ارتفاع ویلی/عمق کریپت

 918a 149a 173/5a 5/690a   شاهد

 944a 143a 181/5a 5/436a پپتید

 962a 131a 186/5a 5/237a آنتی بیوتیک

P- value 927/0  683/0  940/0  890/0  

SEM 210/42  925/7  902/13  351/0  

 b-a اند از لحاظ آماری معنادار هستند  متفاوت نشان داده شدهمقادیری که در هر ستون با حروف(05/0≤  P) 

 

 گوشتی.جوجه های  ایلئومتیمارهای آزمایشی بر مورفولوژی  اثر: 4جدول 

 ایلئوم
 ارتفاع ویلی 

mμ 

 

 

 

 

 

 عرض ویلی

mμ 

 

 عمق کریپت

mμ 

 ویلی/عمق کریپت ارتفاع

 566/5a 144/5a 163/5a 3/414a شاهد

 547/5a 148a 131/5a 4/511a پپتید

 547/5a 132/5a 147a 3/787a آنتی بیوتیک

P- value 978/0  675/0  516/0  477/0  

SEM 908/38  927/6  666/10  352/0  

 b-aاند از لحاظ آماری معنادار هستند  متفاوت نشان داده شدها حروف مقادیری که در هر ستون ب(05/0≤  P) 

 

 



 بحث .4

که اخیرا  هستند آمینه های اسید از کوتاه زنجیره پپتیدهای از ای مجموعه میکروبی، های ضد پپتید یا باکتریال های آنتی پپتید

 یک آنها های واسطه و شده سنتز های پپتید از برخی . دراند گرفتهمورد استفاده قرار  دام خوراک در افزودنی به عنوان نوعی

 منفی گرم های باکتری برابر در قوی باکتری ضد یک عنوان به باکتریایی ضد های (. پپتید26وجود دارد) باکتری ضد فعالیت

تاثیرات  ها AMPاست که  (. بعالوه اثبات شده25حمله میکند) E. coli داخلی غشای که بهکنند  عمل می مثبت گرم و

های  مثبتی بر رشد، قابلیت هضم مواد خوراکی، مورفولوژی روده و تعادل میکروبی دستگاه گوارش در خوک و جوجه

 (.8گوشتی دارند)

 است بیوتیکی آنتی با اثرات خطر بی پروتئینی زیرا است، ها پاتوژن برابردر  مناسب درمانی جایگزین یک( LF) الکتوفرین

میکروفلور دستگاه گوارش  بر و است نشده پیدا آن برابر در مقاومت گونه هیچ شود، می تولید یرش از تجاری صورت به که

 به اضافی درمان یا جایگزین یک عنوان به دامپزشکی پزشکی در موثر طور به تواند می LF بنابراین گذارد، نمی تاثیری

 د.عفونی مورد استفاده قرار گیر های بیماری درمان در ها بیوتیک آنتی

 پارامترهای تواند می پپتید که است واقعیت این به مربوط cLF توسط روزانه وزن افزایش و روزانه غذای مصرف بهبود

 این به تواند می cLF توسط رشد عملکرد بهبود. بخشد بهبود را روده سالمت و ایمنی سیستم ،عملکردپرنده مانند سالمتی

های  تنظیم کننده پاسخ  (،27ویروسی) ضد های (و دارای فعالیت3ل کرده )عم باکتری عنوان یک ضد به LF که باشد دلیل

است این بهبود عملکرد  باشد و بعالوه در مطالعات وانگ و همکاران بیان شده ( می20دهنده جذب آهن) بهبود و (23ایمنی)

 (.29کنند) ان رقابت میباشد که برای دریافت مواد مغذی با حیوان میزب های تواند ناشی از مهار رشد میکروب می

 ایی حاویه که با جیره های خوک تبدیل خوراک در شده است ضریب گزارش همکاران و زیانگ همانطور که توسط

 همکاران و گایر (.30اند، بهبود یافته است ) شده میکروبی دیگر تغذیه ضد و چند پروتئین (bovine LF)الکتوفرین گاوی 

تغذیه  روی باسیتراسین با که گروهی با مقایسه در bLF با شده درمان گروه دو برای را 1.70 و 1.69 تبدیل ضریب( 2009)

در  ( اظهار داشتند که11،24دیگر) نویسندگان دیگر، سوی از. (11اند) کرده ثبت ،32در روز  کنترل گروه وشده بودند 

 حاصل نمیشود. FCR در بهبودی bLF از استفادهصورت 

 تواند می ها ویلی شدن ( کوتاه13است) روده سالمت بر نظارت برای پارامتر مهمترین ریپتک عمق/  ارتفاع ویلی نسبت

 ویلی ارتفاع افزایش. (31شود) پایین عملکرد ها و بیماری برابر در مقاومت کاهش اسهال، مغذی، کمتر مواد جذب به منجر

را کاهش  زا بیماری های باکتری از بسیاری سیونرشد و کلونیزا که شود، داده نسبت پپتید میکروبی ضد اثرات به است ممکن

 ترشحی عملکرد و ویلی ارتفاع افزایش به منجر و دهد می کاهش را روده پذیری مخاط پروسه فساد بنابراین میدهد،

عمق  –ارتفاع ویلی "روده، در جذبی عملکرد اصلی واحد ،(2012)همکاران و کاروسمطالعات  به توجه شود. با می

 مطالعات. است شده شناخته رسمیت به سلولی تمایز و الکتوفرین برای بهبود رشد میکروبی ضد خواص. (5است)"کریپت

دهد.  اند را نشان می تغذیه شده  LF که توسط حیوانات روده شناختی بافت های ویژگی برای را مشابهی نتایج متعدد



 و هستند گسترده و قوی میکروبی ضد های قابلیت ایدار که هستند ژنتیکی طبیعی های بیوتیک آنتی میکروبی ضد پپتیدهای

 افزایش سطح نتیجه در و ویلی، طول افزایش (.19،10،33کنند) می عمل میزبان ذاتی ایمنی در دفاع خط اولین عنوان به

 این .خوراک شود از استفاده وری بهره بهبود تواند منجر به لذامی بخشد، می بهبود را مغذی مواد جذب و هضم جذبی،

 باشد مربوط واقعیت این به است ممکن دهد، افزایش گوشتی های جوجه در را روده ویلی تواند ارتفاع می LF که واقعیت

 به توجه با .شود روده در بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل میزان افزایش و E.coli غلظت کاهش باعث تواند که این پپتید می

 LF که داد نشان مطالعه این. است موثر گوشتی های جوجه رشد افزایش در عنوان محرک به cLF که گفت توان می نتایج

 LF که دهد می نشان که این را افزایش دهد ارتفاع ویلی به عمق کریپت در ایلئوم و نسبت ژژونوم در ویلی ارتفاع تواند می

 . بهبود بخشد را رودهمورفولوژی بافت  توسعه تواند می
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Abstract 

A 42-day feeding trial was conducted to determine the effect of cLF36 on the performance 

and intestinal histological features of broilers. One hundred eighty day-old ROSS308 broilers 

were distributed to 3 treatments following a completely randomized design: basal diet 

without cLf, diet with 20 cLF mg / kg feeds and diet with 300 mg antibiotics / kg feed offered 

during the starter and grower stages. Performance parameters and intestinal villi height and 

crypt depth were determined. Chickens fed with antibiotics had a higher daily gain and higher 

feed intake (P ≤ 0.05) than the control and peptide groups, while at the end of the experiment 

(42 days), there wasn’t any significant differences between all treatments. Peptide-

supplemented treatment had no significant effect on functional parameters in comparison 

with control treatment in any of the breeding courses. The results of this experiment showed 

that although the peptide could not have a significant effect on intestinal morphology in 

different parts of the intestine, it increased the morphology of the intestine in comparison 

with the control treatment. Also, the effects of peptide on growth performance and intestinal 

morphology are comparable to the results of antibiotic treatment, although further studies in 

the field and laboratory are needed to allow this peptide to be introduced as an alternative to 

antibiotics for the treatment of necrotic enteritis. 

 .Keywords: broiler, antimicrobial peptide, performance, Small intestine 

 



 


