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 چکیده

این منظور برآورد ب. بود 308های مورفولوژی در روده کوچک در جوجه های نر نژاد راس  مؤلفه بررسی تغییرات هدف از این پژوهش 

و طیور دانشگاه  مرکز تحقیقات دامدر  1396گرم در بهمن ماه سال  35با میانگین وزن  308قطعه جوجه نژاد راس  400 تغییرات

ه بنتایج مربوط  اده شد.میکروبی برای آزمایش مورد نظر استفنوع مکمل با خاصیت ضد  3بدین منظور از ، آنالیز گردید. فردوسی مشهد

ش داشته رزه نقر افزایش ارتفاع پمصرف مکمل های ضد میکروبی نشان می دهد که مصرف مکمل پروبیوتیکی به صورت معنی داری د

دار معنی یپت هاان عمق کربر میزو همچنین تیمارهای اکسی تتراسایکلین و مکمل گیاهی به میزان بیش تری نسبت به گروه شاهد 

 اند و کمتر نسبت به تیمار پروبیوتیک معنی دار نبوده اند.بوده

 308راس ، مورفولوژی روده کوچک، مکمل ضدمیکروبی: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

ط تنش زا شرایض صنعت طیور یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی کشور هاست. در مقیاس بزرگ پرورش  که در آن طیور در معر

د باعث ایجا ر نتیجهرخ می دهد و دبیماری و تغییر در شرایط محیطی  قرار می گیرند. اغلب مشکالت ناشی از عدم مدیریت در زمان

 هاست.بیوتیکز آنتیاضررهای اقتصادی بسیار سنگین می گردد. از جمله عوامل مهم در این صنعت ،مصرف خودسرانه و در مقیاس باال 

 بیوتیکهاینتآ یدترع جدانوا یشگیهم یدبه تول یازمقاوم بوده که خود ن یماریزایبه وجود آمدن عوامل ب بیوتیکهایآنت یعکاربرد وس یجهنت

ارد و این در حالی دبیوتیک و داروهای شیمیایی کاربرد بسیاری در صنعت مرغداری استفاده از آنتی و همچنین است کرده یجادرا ا

بر جای حصوالت، کنندگان این متواند اثرات نامطلوبی بر سالمت انسانها به عنوان مصرفداروها در بدن مرغ می است که پسماند این

لیس و اسید کتیکی باسیلوس سوبتیدر آزمایشی که بر میزان بیان ژن میوسین در زمان استفاده از پروبیوتیک اسید ال .(1-3) بگذارد

اند، افزایش دهشهایی که با پروبیوتیک الکتوباسیلوسی تغذیه ی انجام شد و نشان داد جوجهالکتیک بر موروفولوژی وهیستومورفولوژ

ایش میزان ارتفاع پرزهای روده به دنبال به همراه افز PEPT1داری در بیان ژن وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل و همچنین افزایش معنی

 ی)علاست ها شدهباعث افزایش بهبود و عملکرد رشد در جوجه 2اند و بیان ژن میوسین استفاده از پروبیوتیک اسید الکتیکی داشته

 % 15/0و  %1، %05/0 یزقدار تجوتحت تأثیر م یلئومدر ا یدالکتیکاس یهاینسبت باکتر همچنین .(2012و همکاران،  یاکبرپور ، چمن

 یاوح یرهدر ج یلئومرم افیکل یهایباکتر ینو همچن یلئومسالمونال حاضر در ا مقدار% بود. 2/0با گروه شاهد و  یسهدر مقا یوتیکپروب

بر روی  یدیت مفاثرا یوتیکدرصد پروب %2/0و  %15/0استفاده از و همچنین  یافتکاهش  یبه مقدار قابل توجه یوتیکپروب 15/0%

ژوژنوم آنها از گروه  یرز هاپارتفاع  یوتیکپروب %15/0شده با  یهپرندگان تغذ ینعالوه بر ا وروده داشت  یو ارتفاع پرزهابافت دوازدهه 

 بود. یافته کاهش ی% نسبت به گروه کنترل به طور قابل توجه 2/0و  %15/0%،  1/0سطح  یبود، اما عرض پرزها یشترکنترل ب

صمدی ، زره  عشایرزاده،)ابدینسبت به گروه کنترل کاهش می یقابل توجه یزانبه م %02/0ژوژنوم سطح  یها یپترعمق ک همچنین

 .( 2016و همکاران،  داران
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 ،)سویه الکتوباسیلوس و الکتوباسیلوس وسالیواریوس( هاهدف از این مطالعه ،استفاده از مکمل های ضد میکروبی همچون پروبیوتیک

 دنیا، در فیتوژنیک محصوالت کننده تولید برترین سوئیس، Pancosma شرکتکه توسط  ایکس ترکتتجاری )با نام های گیاهی مکمل

 به هابیوتیکآنتی برای طبیعی جایگزینی عنوان به مثبتی و جالب نتایج که است نموده ارائه XTRACT TM تجاری نام با محصولی

 Capsicum و Carvacrol، Cinnamaldehyde شامل گیاهی هایعصاره از استانداردی ترکیب محصول، این .است داشته همراه

Oleoresin اکسی تتراسایکلین و مقایسه در برابر آنتی بیوتیک  (اندشده استخراج فلفل و آویشن دارچین، گیاهان از ترتیب به که است

در دستگاه گوارش  ارتفاع و عرض ویلی هاعمق کریپت ها، و بررسی میزان  کوچک مورفولوژی رودههر سه مورد ذکر شده بر 

  گیری و بدون درگیری باعامل پاتوژن مورد بررسی قرار گرفته شد.باشد که درشرایط درهای گوشتی میجوجه

 

 هامواد و روش

در  هاویلی اع و عرضارتفمورفولوژی روده کوچک و بررسی میزان عمق کریپت ها، بر  یکروبیضد م یتأثیر مکمل هادر این آزمایش به 

اس ری گوشت یهادر دستگاه گوارش جوجه جوجه های گوشتی که درشرایط درگیری و بدون درگیری باعامل پاتوژندستگاه گوارش 

کرار تقسیم ت 5تیمار با  4های مورد آزمایش بطور تصادفی در قالب طرح کامال تصادفی به جوجه .اختیمروزه پرد 45در یک دوره  308

روز با باکتری  3های هر پن جدا و دو نوبت به فاصله عدد از جوجه 10روزگی  7گیرد و در جوجه قرار می 20وند. در داخل هر پن شمی

گردند. های سالم جدا میهای آلوده شده از جوجهشوند. در این مرحله جوجهباکتری تلقیح می 710به مقدار  99kپاتوژن ایکوالی 

 تقسیم بندی تیمار ها بصورت زیر صورت گرفت: .شوندرح زیر تقسیم میتیمارهای مورد نظر به ش

دوسویه  زادراین گروه  مار دوم:(: فاقد هرگونه مکمل خوراکی در جیره بوده و از جیره پایه استفاده می نماید.تی و) گروه شاهد تیمار اول

شود. تیمار استفاده می cfu/kg 910بعنوان مکمل میکروبی به مقدار  یواریوسسال یلوسپالنتروم و الکتوباس یلوسالکتوباسپروبیوتیکی 

 تیمار چهارم: دراین گروه از د.شومیگرم در تن و به صورت خوراکی  استفاده  100سوم: دراین گروه از مکمل عصاره گیاهی به میزان 

ن تغذیه پرندگا د.شومیهفته استفاده  2تا  1ک تن دان به مدت  گرم در ی 400-200به میزان  %50بیوتیک اکسی تتراسایکلین تیآن

روزگی به  42دان تا  روزگی و پس 22روزگی و میاندان تا  10انجام گرفته و جیره های استارتر تا  308بر اساس دستور العمل راس 

هی و پروبیوتیک ها، مکمل گیاود. ببه آب وغذا به صورت آزاد شایان به ذکر است دسترسی پرندگان ها داده خواهد شد. جوجه

ه صورت یره بجان تهیه بیوتیک اکسی تتراسایکلین همگی به علت این که به صورت پودر خشک هستند به صورت فیزیکی در زمآنتی

 جیره هر تیمار وارد گردید.مستقیم با 

تی به زمایشات بافآها از هر پن دو جوجه کشتار و بخشی از نمونه ها جهت وجهبعد از بروز عالیم اسهال در ج های سوم و هفتمدر روزه 

از بافت های روده  پرندگان روز بعد از بروز عالئم اسهال در 7و  3در بافت روده بررسی به منظور  .ارسال شدندآزمایشگاه بافت شناسی 

. گرددیهای آزمایشی روی خصوصیات بافت شناسی آنها نمونه برداری مهای انتخاب شده برای کشتار منظور بررسی اثر گروهجوجه

 ،دوازدهـه بـرداری ابتـدا محتویات روده به آرامی تخلیه و سپس روده باریک بر اساس خصوصیات ظاهری به سه بخـشبرای نمونه

ای هسپس از بخش های کور( تفکیک خواهد شد.تهای دوازدهه تا زائده مکل( و ایلئوم ) از زائده مکل تا محل اتصال کیسه)ان ژوژنوم

های جداشده با استفاده از محلول سرد سرم نمکی یک . نمونهگرددیسانتی متر جدا م5هایی به طول روده و ایلئوم نمونهوسط تهی

ثبیت تو  ساعت تثبیت خواهدگردید. آمـاده سـازی48درصد به مدت 10فرمالین خنثـی  درصد شستشو و سپس در داخل بافر

ای ها به طور مرحلههای بافتی مورد نظر بر اساس روش تصحیح شده تثبیت بافت کروس انجام خواهد شد. در مرحله بعد نمونهنمونه

لـول( و یری و پس از شفاف سازی در زایلین)گزیآبگ سـری الکـل بـا رقـت هـای مختلفتوسط دستگاه پروسسینگ بافـت در یـک

(. پـس از تهیـه بـرش  2008، یر)روش پوندندشومتـری قالـب گیـری میسـانتی3×3×5/2در قالـب هـای  افینآغشـته سـازی در پـار

یه شده با استفاده از های ته . بافتگردندی( رنگ آمیزی م1996 ی،درائوزین )بها -هـا بـا روش هماتوکسیلینمیکرومتـری، نمونـه 5

،پهنای یپتهای مختلـف شـامل ارتفـاع پـرز،عمـق کرمورد بررسی، و اندازه بخش ج،میکروسـکوپ نـوری دارای عدسی چشمی مدر

 .گرددیباال و پائین پرز تعیین م
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النج چخواهد شد و بعد از  صادفی آنالیزروزگی که چالنج میکروبی ندارند بصورت طرح کامالت 7اطالعات طرح تا به همراه  آنالیز آماری

ها با  داده یزآنالد. شبا دو فاکتور چالنج و بدون چالنج با سطوح مکمل های مختلف استفاده خواهد  2×4میکروبی از روش فاکتوریل 

 گرفته شد.قرار  یلو تحل یهمورد تجز GLM یهبا رو SAS (SAS Institute, 1990)  استفاده از نرم افزار

 

 و بحث نتایج

 لفه های بافت شناسیبر مؤ k99نوع مکمل ضدمیکروبی واعمال درگیری با اکالی  اثر -1جدول 

 

در  ارینتایج مربوط به مصرف مکمل های ضد میکروبی نشان می دهد که مصرف مکمل پروبیوتیکی به صورت معنی د 1جدول 

بر  اهدشبه گروه  نسبت میزان بیش تریو مکمل گیاهی به و همچنین تیمارهای اکسی تتراسایکلین نقش داشته  افزایش ارتفاع پرزه

 ،(1381) ترشیزی ریمیک تحقیق در بوده اند.ن معنی دارپروبیوتیک تیمار نسبت به  بوده اند و کمتر معنی دار میزان عمق کریپت ها

 و شکل زبانی ایپرزه فراوانی نسبی کاهش موجب همچنین .شد روده در پرز تعداد دار معنی افزایش موجب پروبیوتیک از استفاده

 آلی اسید و بیوتیک نتیآ و اثرپروبیوتیک (2006)وهمکاران گونال .گردید شاهد با مقایسه در شکل برگی پرزهای نسبی فراوانی افزایش

 ایلئوم و ژوژنوم در پرز اعارتف افزایش سبب استفاده مورد گونه چند پروبیوتیک.دادند قرار بررسی مورد روده مرفولوژی و عملکرد بر را

 گرم باکتریهای .گردید روزگی 42 و 21 در شاهد به نسبت

 .نگرفت ارقر تیمار تاثیر تحت کریپت عمق به پرز ارتفاع نسبت و یافت کاهش روزگی 42 و 21 در ژوژنوم و سکوم در منفی

ارتفاع  عمق کریپت عرض ویلی ارتفاع ویلی 

 ویلی/کریپت

 

  942 191 5/300  5/846 * اکسی تتراسایکلین

 اکسی تتراسایکلین

 پروبیوتیک  *

 پروبیوتیک

 شاهد *

 شاهد

 مکمل گیاهی *

 مکمل گیاهی 

5/524 

25/720  

703  

25/432 

25/419 

5/549 

5/558 

5/196 

5/199 

5/221 

121 

201 

5/337  

5/144 

175 

5/210 

218 

157 

5/230 

100 

5/175 

612 

75/930 

812 

75/510 

5/534 

75/324 

25/646 

 

   

86/17 

1248/0 

 

67/8 

0308/0b 

 

33/0 

0058/0c 

SEM 36/19 

P VALUE 0001/0a 

a-b-c دن اختالف ها می باشدنشان دهنده معنی دار بو 

SEM  میانگین خطای استاندارد،مکمل های

 ضدمیکروبی+ شاهد
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the changes of morphology components in the small intestine in 

male Ross 308 Broiler chickens. In order to estimate these changes, 400 Ross 308 chicks with an average 

weight of 35 g were analyzed in February 2017 at the Ferdowsi University of Mashhad Research Center for 

Livestock and Poultry Research. For this purpose, 3 antimicrobial supplements were used for the test. The 

results of the use of antimicrobial supplements indicate that probiotic supplementation significantly 

contributed to the increase in parietal altitude, and also the oxytetracycline and herbal supplementation were 

significantly higher than crypt depths compared to the control group And less than probiotics treatments. 

Keywords: Antimicrobial supplements, Small intestinal morphology, Ross 308 

 

 


