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 "مقاله پژوهشی"
 

 بر عملکردایران شده از دستگاه گوارش طیور بومی  سازیجدا  الکتوباسیلوس روتریتأثیر 
 های گوشتیایمنی جوجه پاسخ های خونی ورشد، خصوصیات الشه، فراسنجه

 

 4رامین صیقالنیو  3رویان ، مریم2طلبمجید متقی، 1رباب احمدی

 

 ، ایرانرشت، دانشگاه گیالن، کشاورزی، دانشکده علوم دامی گروهارشد دانشجوی کارشناسی -1
 (mmotaghi@guilan.ac.ir)نویسنده مسوول:  ،، ایرانرشت، دانشگاه گیالن، کشاورزی، دانشکده علوم دامی گروهاستاد  -2

 رشت، ایران ،(AREEO) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،(ABRII) ه بیوتکنولوژی کشاورزی ایرانمنطقه شمال کشور، پژوهشکداستادیار،  -3
 رشت، ایران ،(AREEO) سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،(ABRII) منطقه شمال کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران کارشناس، -4

 23/7/1401ریخ پذیرش: تا     7/3/1401تاریخ دریافت: 
 48 تا  38صفحه: 

 

 مبسوطچکیده 

ممنوع ان انسان و حیو بر سالمت هانآ اثرات سوءرا به دلیل های محرک رشد بیوتیکاستفاده از آنتی بسیاری از کشورها های اخیردر سال :و هدف مقدمه
ت تولیدات افزایش کیفی ولکرد، سالمت های محرک رشد، نقش مهمی در بهبود عمبیوتیکعنوان جایگزین آنتیها بهپروبیوتیکاند. اعالم نمودهیا محدود 

ه سازی شد ی الکتوباسیلوس روتری جداویهدر این مطالعه تأثیر دو س .شوندهای غالب پروبیوتیکی محسوب میها از جمله باکترید. الکتوباسیلوسندامی دار
 ی گوشتی موردهاخ ایمنی جوجههای خونی و پاسرب ایران بر عملکرد، خصوصیات الشه، فراسنجههای بومی شمال غرب و جنوب غاز دستگاه گوارش مرغ

 .ندبررسی قرار گرفت
ه قطع  15تکرار و  4 تیمار، 5 در تصادفی کامالً طرح قالب در پالس ی آربراکرزسویه نر ی گوشتیجوجه قطعه 300 از در این آزمایش ها:مواد و روش

ی پایه یرهج -3بیوتیک آویالمایسین، پایه + آنتی یجیره -2عنوان تیمار کنترل، پایه به یجیره -1آزمایشی شامل:  . تیمارهایستفاده شدا جوجه در هر تکرار
روتری  توباسیلوسالک یایزوله +ی پایه جیره -5و 547731MG (2Plr )الکتوباسیلوس روتری ی ی پایه + ایزولهجیره -4+ پروبیوتیک تجاری بایوپول، 

547727MG (3Plr) بودند. 
 باعث افزایش  2Plrوتری روباسیلوس ی الکتبیوتیک و تیمار ایزولهنشان داد که تیمارهای حاوی پروبیوتیک تجاری، آنتیاین آزمایش  نتایج ها:یافته
 پیش ری موجب کاهش وزن نسبی سنگدان وداطور معنیههای بومی و پروبیوتیک تجاری بایزوله .(>05/0p) دار افزایش وزن روزانه در دوره پایانی شدمعنی

 ،SRBC پس از اولین تزریق .(<05/0p) های گوشتی مشاهده نشدجوجهالشه داری در وزن نسبی سایر اجزای اما اختالف معنی (>05/0p) معده شدند
تیمارهای دومین تزریق، و پس از  M (05/0<p) دار ایمنوگلوبولینعنیمنجر به افزایش م (2Plr)ی الکتوباسیلوس روتری بیوتیک و ایزولهتیمارهای حاوی آنتی

بادی علیه آنتی تیتر عیار (.p>05/0) نددو کل ش Gدار ایمنوگلوبولین افزایش معنیو پروبیوتیک تجاری منجر به  (2Plr)ی الکتوباسیلوس روتری حاوی ایزوله
سرم  LDLو  VLDLگلیسرید، ل، تریمیزان گلوکز، کلسترو. در (<05/0p) نشان نداد کنترل روهگ باتیمارها بین داری را معنی واکسن نیوکاسل اختالف

نسبت به سایر تیمارهای سرم  HDLباعث کاهش غلظت  بیوتیکآنتی استفاه از. (<05/0p) با گروه کنترل به دست نیامد تیمارها بین داریمعنی تفاوت
 .(>05/0p) آزمایشی شد

های اسنجه، ایمنی و فرری بر عملکرداثرات مثبتی مشابه پروبیوتیک تجاتواند جیره می به های الکتوباسیلوس روتری بومییزولهاافزودن  گیری:نتیجه
 های گوشتی داشته باشد.خونی جوجه

 
  الکتوباسیلوس های خونی،گوشتی، فراسنجه هایجوجه ایمنی،پاسخ  بیوتیک،آنتی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
های محرک رشد برای کنترل و بیوتیکآنتی ستفاده ازا

های ها به نفع باکتریتغییر الگوی جمعیتی میکروارگانیسم
مطلوب برای سالیان متمادی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. 

 های اخیر و با مشخص شدن اثرات سوءبا این وجود در سال
های دارویی و ها بر سالمت جامعه و ایجاد انواع مقاومتآن

های محرک بیوتیکلرژیک در حیوان و انسان، استفاده از آنتیآ
استفاده از  (.6) رشد در بسیاری از کشورها ممنوع  شده است

های محرک رشد، بیوتیکعنوان جایگزین آنتیها بهپروبیوتیک
دلیل اثرات مفید روی عملکرد، سالمت و تولید مثل طیور به

افزودنی نوعی  هایکپروبیوت(. 45،34اهمیت فراوانی دارد )
 دستگاه میکروفلور بهبود مکانیسم با که هستند خوراکی

 بهبود کرده و موجب اعمال را مفید خود اثرات گوارشی،
زا، بهبود های بیماریخوراک، کاهش باکتری تبدیل ضریب

(. 32شود )می گوشتی تولیدات افزایش کیفیت سیستم ایمنی و
 یهای بالقوهان سویهعنوها بهغالباً از الکتوباسیلوس

 ها، شود. الکتوباسیلپروبیوتیکی در طیور استفاده می
ای شکل و کاتاالز های گرم مثبت، بدون هاگ، میلهباکتری

 ترین جمعیت میکروفلور عنوان مهممنفی هستند که به

 (.43شوند )گوارش حیوانات محسوب می هوازی در دستگاهبی
گوارش، شناسی دستگاه ر ریختهای پروبیوتیکی با اثر بگونه

های سرمی، باعث چنین فراسنجهجمعیت میکروبی روده و هم
شوند مثل در طیور میو تولید بهبود عملکرد، سالمت عمومی

مغذی یا دلیل رقابت در استفاده از مواد این قابلیت به .(49،14)
ی اپیتلیال روده و های اتصال روی دیوارهرقابت بر سر جایگاه

ها است میکروبی توسط پروبیوتیکدلیل تولید مواد ضد به یا
ی الکتوباسیلوسی الکتوباسیلوس روتری یک گونه(. 20،19)

است که اثرات مفیدی بر سالمت میزبان دارد. نتایج مطالعات 
ی ایمنی و اثرات مفید الکتوباسیلوس متعدد تأیید کننده

ی گونه (.42،31باشد )کننده میروتری در مصرف
باشند. اهمیت الکتوباسیلوس روتری قادر به تولید روترین می

ی مرغ ها در رودهعنوان عامل حذف رقابتی پاتوژناین ماده به
سازی آب گزارش شده است که مکمل (.47) بومی است

ی پروبیوتیکی الکتوباسیلوس روتری آشامیدنی طیور از سویه
پیتلیال روده و های ابتاگلوکاناز قادر است به سلول حامل ژن

دلیل ظرفیت ترشحی آنزیم دان طیور بچسبد و بهچینه
بتاگلوکاناز، به هضم بتاگلوکان جیره کمک نموده و باعث 

شود ها در جیره میمغذی بتاگلوکانکاهش اثرات ضد

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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http://rap.sanru.ac.ir/article-1-958-fa.pdf
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https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1401.13.38.5.7
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1306-en.html
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 دلیل تخمیر های اسید الکتیکی به(. پروبیوتیک53،28)
ای چرب فرار، هها، باعث تولید اسیدهوازی کربوهیدراتبی

اسید الکتیک و اسید سوکسنیک در دستگاه گوارش شده که 
 های اپیتلیوم استفاده عنوان سوخت متابولیکی سلولبه

ها باعث افزایش رقابت با استفاده از پروبیوتیک (.4شوند )می
های اتصال در دیواره روده گشته و پاتوژن ها بر سر جایگاه

ها های مرده و جذب آننیسمژن از میکروارگاآزاد شدن آنتی
گردد های ایمنی، باعث تحریک پاسخ ایمنی میتوسط سلول

ها مانند چنین با افزایش ترشح گاما اینترفرونهم .(9)
و تولید پادتن، باعث افزایش سایر  A ایمونوگلوبولین
و نیز افزایش فعالیت  (IgG ,IgM) هاایمونوگلوبولین

گزارش  .(29) گردندمی های سفید خونفاگوسیتوزی گلبول
های حاوی الکتوباسیلوس پروبیوتیک که است شده

اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، همراه با 
بادی سرم با افزایش ترشح آنتی استرپتوکوکوس فیکالیس،

 بادی سیستمیک علیه نتیآباعث افزایش تولید و پاسخ 
 ر شاهد نسبت به تیما (SRBC) گوسفند های قرمز خونگلبول

در تحقیقات دیگری نشان داده شد که مصرف (. 17) دگردنمی
بهبود  منجر به در جیره طیور پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس

یروس عامل بیماری و و SRBC بادی علیهپاسخ آنتی
استفاده از پروبیوتیک در خوراک باعث  .(25)شودنیوکاسل می

 ید کننده های تولافزایش فعالیت تکثیر و عملکرد سلول
ها بادی و در نتیجه افزایش پاسخ ایمنی در بدن جوجهآنتی
 عمومی با بهبود سالمت هاپروبیوتیکمصرف  (.35) گرددمی
گردد زیرا از کاهش می ی پرورشهاباعث کاهش هزینه ه،رود

استفاده  یاشتها و مشکالت گوارشی جلوگیری نموده و بازده
که در نهایت اثرات  ،هدداز مواد مغذی جیره را افزایش می

در تحقیق (. 23) عملکرد پرنده خواهد داشتکل مثبتی بر 
ی الکتوباسیلوسی از ( چندین سویه41رویان و همکاران )
غرب و های بومی مناطق روستایی شمال دستگاه گوارش مرغ

 و توانایی پروبیوتیکی  جنوب غرب ایران جداسازی شد
ارزیابی گردید. لذا در این تنی های مذکور در شرایط برونسویه

 الکتوباسیلوس روتریی باکتریایی مطالعه سویه
)(547731MG( 35ABRIIN L. reuteri)  جداسازی شده

باکتریایی  یگوارش مرغ بومی شمال غرب و سویهاز دستگاه 
31ABRINI reuteri. L ) الکتوباسیلوس روتری

(MG547727)) مرغ بومی جداسازی شده از دستگاه گوارش 
که از توانایی پروبیوتیکی مناسبی در شرایط  جنوب غرب ایران

های گوشتی ی جوجهمنظور تغذیهتنی برخوردار بودند، بهبرون
 اثرات دو  ی حاضر، بررسیمطالعههدف از . استفاده شد

های صورت منفرد روی عملکرد، شاخصی مذکور بهسویه
ه با های خونی در مقایسپاسخ ایمنی و فراسنجه ،الشه

رک رشد بیوتیک محو آنتی بایوپول پروبیوتیک تجاری
 .آویالمایسین است

 

 هامواد و روش
 ، (MG547731دو سویه الکتوباسیلوس روتری   

(MG547727  مورد استفاده در این تحقیق، حاصل یک رویه
های با پتانسیل پروبیوتیکی منظور یافتن باکتریغربالگری به

 یهاهیجدا یو جداساز یغربالگرطی فرایند پروژه 

های بومی شمال غرب و دستگاه گوارش مرغاز  یکیوتیپروب
  جنوب غرب ایران در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

های های مذکور از میان باکتریبدین منظور سویه باشند.می
در برابر های گرم مثبت باکتری) اسیدالکتیکی گرم مثبت

داده و با جذب کریستال آمیزی گرم واکنش مثبتی نشان رنگ
ویوله توسط پپتیدو گلیکان موجود در دیواره، به رنگ آبی تیره 

کاتاالز آنزیمی است که کاتاالز منفی )، (شوندو بنفش دیده می
شود و این تست باعث آزاد سازی اکسیژن از آب اکسیژنه می

های های کاتاالز منفی نظیر باکتریبرای شناسایی باکتری
منفی )مخلوط نمودن  KOHو  (شودانجام می اسید الکتیکی

های افتراق ، از جمله تستKOH 3%کلنی باکتریایی با 
های گرم منفی است( های گرم مثبت از باکتریباکتری

 های انتخاب شده تمام باکتری .(23) جداسازی شدند
های مربوط به تعیین خصوصیات پروبیوتیکی نظیر تست

، توانایی تحمل صفرای موجود (51) توانایی تحمل اسید معده
های سالمونال اینتیریتیدیس، در روده کوچک، مهار پاتوژن

 موریوم و فقدان همولیز را پشت سر گذاشتهسالمونال تیفی
باکتریایی  16sمنظور شناسایی ملکولی از نظر ناحیه و به (44)

پس از خوانش، میزان شباهت قطعات  .(23) بررسی شدند
افزار با استفاده از نرم NCBI شابه در بانکمذکور با قطعات م

  NCBIبالست مشخص شد و قطعات مذکور در بانک ژنی
های بیوتیکی ایزوله. تست حساسیت آنتی(23) ثبت شدند

بیوتیک آنتی 8های حساس به منظور انتخاب باکتریمذکور به
عدم انتقال ژن منظور اطمینان ازبه EFSAتوصیه شده توسط 

های مهم مورد بیوتیکبیوتیکی برای آنتیآنتی های مقاومت
 .(35پزشکی و دامپزشکی نیز انجام شد ) استفاده در

پس از تکثیر جداگانه  ی الکتوباسیلوس روتریدو ایزولهاین    
گراد و در درجه سانتی 37در مایع  MRSدر محیط کشت 

های باکتریایی به وسیله سلولو  شدند هوازی کشتشرایط بی
ها خارج گردید. یفوژ جداسازی، و سوپرناتانت باکتریسانتر

طور جداگانه درفریزدرایرآماده های باکتریایی بهسپس پلیت
های موجود در پودر گردید. پس از تعیین غلظت باکتری

منظور استفاده ها بهباکتریایی فریزدرای شده هریک از جدایه
 به CFU/g 910×36/1 به میزانهای گوشتی در تغذیه جوجه

 منظور مخلوط نمودن با خوراک روزانه در آرد ذرت رقیق شدند
 ی ی گوشتی نر یک روزهقطعه جوجه 300. تعداد (43)

 5ی آربراکرز پالس در قالب یک طرح کامالً تصادفی با سویه
قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند.  15تکرار و  4تیمار، 

عنوان تیمار ی پایه بهجیره -1تیمارهای آزمایش شامل: 
بیوتیک گرم در تن آنتی 100ی پایه + جیره -2کنترل، 

گرم در تن پروبیوتیک  200ی پایه + جیره -3آویالمایسین، 
گرم در کیلوگرم از پودر  1ی پایه + جیره -4، تجاری بایوپول 

 -5( و 2Plr) 547731MGالکتوباسیلوس روتری  باکتری
 پودر باکتریگرم در کیلوگرم از  1ی پایه + جیره

ی بودند. جیره 547727MG (3Plr)الکتوباسیلوس روتری 
 1-10پایه بر اساس ذرت و کنجاله سویا برای دوره آغازین )

روزگی(  25-42روزگی( و پایانی ) 11-24روزگی(، رشد )
ی پایه ترکیب مواد مغذی جیرهتنظیم گردید. اجزای خوراک و 

یابی شاخص ایمنی منظور ارزبهآورده شده است.  1در جدول 
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ی سوسپانسیون منظور تهیهسرم، خون دفیبرینه گوسفند به
با سرم فیزیولوژی قابل تزریق، شستشو و   SRBCقابل تزریق

جوجه  2ی پرورش، به از دوره 35و  22رقیق شد. در روزهای 
سی گلبول قرمز گوسفندی از طریق سی 1/0از هر تکرار، 

 سیسی 2 مقدارر تزریق روز بعد از ه 7ورید بال تزریق و 
 12مدت  به هانمونه بعد از آن. شد گرفته بال ورید از خون

 جدا خون یلخته از سرم تا شد داده اتاق قرار دمای در ساعت
 مدتبه 1500دور  با لخته از شده جدا هایسرم سپس. شود
 M,عیار پادتن ایمنوگلوبین سپس . سانتریفیوژ شدند دقیقه 10

معادل  در پستاندارانG  ایمونوگلوبولین) Yا ی Gایمنوگلوبین 
و  (سرم در پرندگان استY  ایمونوگلوبولینو مشابه 

  (HA) هماگلوتیناسیون روش کل، بهایمنوگلوبولین 
 Yایمونوگلوبولین تیتر گیریاندازه برای .(36) گیری شداندازه

 25 سپس و کرده فعال غیر را کمپلمان سیستم ابتدا Gیا 
 2/0محلول  میکرولیتر 25 با را جوجه سرم ز نمونها میکرولیتر

 37 دمای در ساعت یک مدتبه اتانول مرکاپتو -2 موالر
 به Mایمونوگلوبولین  کهآنجایی از. شد گراد انکوبهسانتی درجه

 شودمی تخریب آن حضور در و است حساس اتانول مرکاپتو 2
 و کرده فحذ را Mایمونوگلوبولین  میتوان این ماده افزودن با

 Gیا Yایمونوگلوبولین  میزان ینشان دهنده شده مشاهده تیتر
 اتانول مرکاپتو -2 حاوی سرم هایاین نمونه از بعد. است
 مانند مراحل سایر و شد استفاده مختلف هایرقت تهیه برای

 تیتر تفاضل از. شد انجام کل Anti- SRBC تیتر محاسبه

 تیتر کل، Anti-SRBCتیتر  از Gایمونوگلوبولین 
 41و  28در روزهای  (.34) آمد دستبه Mایمونوگلوبولین 

و  گیریخون پرنده در هر تکرار، 2تصادفی از  طوربهپرورش 
 ممانعت روش آزمایش به نیوکاسل نمونه هاعلیه بادیتیتر آنتی

پرورش  42در روز  (.38) دیدگر تعیین (HI) هماگلوتیناسیون از
ساعت  5بعد از در هر تکرار،  پرنده 2تصادفی از  طوربه

سپس  گیری شدند.خون بال وریداز طریق  ،گرسنگی
گلیسیرید، تری گلوکز، کلسترول، شامل سرمی هایفراسنجه

 های با(، لیپوپروتئینHDLباال ) چگالی های بالیپوپروتئین
م ک اریبس یبا چگال هاینیپوپروتئیلو  (LDL)کم  چگالی

(VLDL) های کیت از استفاده با ریاسپکتوفتومت روش با
 شد گیریاندازه آزمون پارس شرکت از شده تهیه تشخیصی

جوجه از هر تکرار با  2پرورش،  42چنین در روز هم (.37)
های داخلی و قطع رگ گردن کشتار، وبالفاصله، وزن اندام
معده، طحال، اجزاء الشه مانند قلب، کبد، سنگدان، پیش

، تیموس، الشه، ران، سینه، یوسفابریس پانکراس، قلب، بورس
 و نسبت سینه به ران تعیین و به محوطه بطنی بال، چربی

 روزانه، وزن صورت درصدی از وزن الشه ثبت شدند. افزایش
 گوشتی هایجوجه غذایی تبدیل و ضریب خوراک مصرف

 ،(روزگی11-24) رشد ،(روزگی 1-10) آغازین هایدوره برای
( یروزگ 1-42پرورش) دوره کل و( روزگی 25-42) پایانی

 شدند. حیتلفات هر گروه تصح زانیثبت و بر اساس م

 
 های آغازین، رشد و پایانیمغذی جیره در دوره اجزای خوراک و ترکیب مواد -1جدول 

 Table 1. Diet ingredients and nutrient composition in starter, grower and finisher periods 

گرم؛ ویتامین  6B (5/98  ،)%3/0گرم؛ ویتامین  1B (8/98  ،)%18/0گرم؛ ویتامین  8/1المللی بر گرم(، واحد بین 500000) Aیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی: ویتامین هر ک -1
12B (1  ،)%15/0  3گرم؛ ویتامینD (500000 واحد بین ،)9گرم؛ ویتامین  4/0المللی بر گرمB (80  ،)%125/0 5مین گرم؛ ویتاB (99  ،)%3  گرم؛ ویتامینE (500 واحد بین-

 گرم. 2H (2  ،)%5/0گرم؛ ویتامین  3K (50  ،)%4/0گرم؛ ویتامین  6/3المللی بر گرم(، 
%(،  25لفات مس سوگرم؛ مس ) 11%(،  77گرم؛ روی )اکسید روی  25%(،  20گرم؛ آهن )سولفات آهن  16%(،  62کمل معدنی حاوی: منگنز )اکسید منگنز مهر کیلوگرم  -2
 گرم. 2%(،  1گرم؛ سلنیوم ) 16/0%(،  62گرم؛ ید )کلسیم یدات  4
 

 ( از 2012) 4/9نسخه  SASافزار ها با استفاده از نرمداده
 قایسهماساس طرح کامال تصادفی آنالیز، و و بر  GLMیرویه

 ن در سطحای دانکدامنه چند آزمون از ها با استفادهمیانگین
 است: زیر صورتبه طرح آماری معادله .م شدانجا 05/0

ij+ e i+ T ϻ= ijY 

  Ti=میانگین شاهدات،   µ=مشاهدات،  Yij=در این رابطه، 
اهده اثر خطای تصادفی مربوط به هر مش eij=  اثر تیمار و

 .است
 
 

 اجزای خوراک )درصد( های پرورشدوره مغذی ترکیب مواد های پرورشدوره
 پایانی

 (روز42-25)
 رشد

 (روز24-11)
 آغازین

 (روز1-10)
 

 پایانی
 (روز42-25)

 رشد
 (روز24-11)

 آغازین
  (روز1-10)

 ذرت 31/53 16/56 61/59 انرژی )کیلوکالری/کیلوگرم( 2870 3000 3080

 (%45)سویا یکنجاله 26/39 72/35 90/31 پروتئین خام )درصد( 82/21 48/20 06/19

 سویا روغن 83/2 16/4 73/4 کلسیم )درصد( 1 86/0 82/0

 کلسیم فسفاتدی 2 78/1 68/1 فسفر قابل دسترس )درصد( 47/0 43/0 40/0

 کربنات کلسیم 18/1 95/0 93/0 ترئونین )درصد( 79/0 70/0 63/0

 نمک خوراکی 36/0 29/0 30/0 نین )درصد(ژآر 45/1 27/1 13/1

 1مکمل ویتامینی 25/0 25/0 25/0 الیزین )درصد( 2/1 05/1 93/0

 2مکمل معدنی 25/0 25/0 25/0 متیونین + سیستئین )درصد( 89/0 80/0 73/0

 متیونینالدی 30/0 24/0 20/0    

 الیزین هیدروکلرایدال 18/0 08/0 04/0    

 ترئونینال 08/0 03/0 01/0    
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 نتایج و بحث

های اسید الکتیکی جداسازی شده از نتایج اثرات باکتری
بیوتیک محرک رشد و آنتی ،دستگاه گوارش طیور بومی

پروبیوتیک تجاری بر افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و 
نشان داده شده است. بر  2ضریب تبدیل خوراک در جدول 

داری درمیزان اساس داده های این جدول، تفاوت معنی
های آغازین، رشد، و ضریب تبدیل طی دوره خوراک مصرفی

 مایشی به دست نیامدپایانی و کل دوره بین تیمارهای آز
(05/0p>).  در دوره پایانی تیمارهای حاوی پروبیوتیک

 بیوتیک محرک رشد و تیمارهای حاوی باکتریتجاری، آنتی
دار منجربه افزایش معنی (2Plr( ی بومیالکتوباسیلوس روتر

نتایج  .(>05/0p) پرنده )گرم/پرنده/روز( شدند وزن روزانه
در  مختلف یتجار یهاکیوتیروبپ ازبرخی مطالعات با استفاده 

 در معنی دار ثیرحاکی از عدم تأ یگوشت یهاجوجه یرهیج

 حاوی افزایش وزن روزانه و عملکرد در تیمارهای 
( نیز 25سلیم و همکاران ) (.34،4) های متفاوت بودپروبیوتیک

ی روتر لوسیالکتوباس گزارش نمودند که مصرف پروبیوتیک
روز، ضمن افزایش وزن بدن و  42مدت ی پایه بهدر جیره

کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل خوراک، موجب 
 بیبهبود در ضر دلیل گردید.طیور افزایش ایمنوگلوبولین 

 یهااز محرکو عملکرد در شرایط استفاده خوراک  لیتبد
  شدنمسدود تواند نتیجه می، کیوتیپروبمانند رشد 
 یژن در مخاط رودهپاتو یهایاتصال باکتر یهاجایگاه

 زانیروده کاهش م یوارهیصدمه به د زانی، کاهش مکیبار
ها، یافزودن نیا طهروده به واس یهاسلول ینیگزیسرعت جا

در نهایت ارتقای  ومورد استفاده  یمواد مغذافزایش راندمان 
 .(22باشد )عملکرد پرنده 

 
  هایجوجه ردیهای عملکشاخصبر  بیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاریتیهای اسید الکتیکی بومی، آناثرات مصرف باکتری -2جدول 

 گوشتی )گرم/پرنده/روز(            
Table 2. Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial probiotics  
              on performance indicators in broilers (gram/bird/day) 

 

 تعدیل توانند از طریقها میشده است که پروبیوتیکگزارش 
ش جمعیت میکروبی و کاهش اسیدیته مجرای گوارش، افزای

 الیت در نتیجه افزایش فعهای باکتریایی و فعالیت آنزیم
 های گوارشی، بهبود سالمت مخاط روده و تقویتآنزیم

سیستم ایمنی، موجب افزایش قابلیت هضم و جذب مواد 
 (.16) مغذی و در نهایت بهبود عملکرد پرندگان شوند

 تعداد افزایش طریق از پروبیوتیک حاوی تیمار
 به نجرم روده مورفولوژیکی صفات بهبود و هاالکتوباسیلوس

 آن تبعبه و گوارش دستگاه و جذب هضم توانایی افزایش
 تأمین و شاهد گروه به نسبت افزایش وزن بدن بهبود

 تیجمع(. 7) تاس شده پرنده نیاز مورد مغذی مواد ترمطلوب

در عملکرد و  یانقش عمده وریدستگاه گوارش ط ییایباکتر
 یعاد طیراو در ش شتهدا رهیج یراندمان استفاده از مواد مغذ

  از وریدستگاه گوارش ط یهایباکترعمده قسمت ا
 ایو فقط در صورت بروز تنش  لیتشک دیمف یهایباکتر

به  .کندمی رییگوارش تغ ستگاهد یهایباکتر بیترک یماریب
نتوانند تأثیر  هاکیوتیپروب ی،معمول طینظر میرسد که در شرا

 رهیها به جآن، اما افزودن ایجاد کنندعملکرد  داری درمعنی
 یریجلوگ ییایبا منشاء باکتر ییهایماریتواند از بروز بمی

ناشی از اثرات میکروارگانیزم های خسارات  زانیم ایکرده 
ای گزارش کردند محققین در مطالعه زا را کاهش دهند.بیماری

ین و ئسیستاسید آمینه )که وقتی جیره غذایی حیوان از لحاظ 

 های آزمایشیتیمار
 

 ی پرورشدوره های عملکردیشاخص
SEM p-value 

الکتوباسیلوس 
 3Plr  2 روتری

الکتوباسیلوس 
2Plr1  روتری

 

پروبیوتیک 
 تجاری بایوپول

بیوتیک آنتی
 مایسینآویال

 شاهد

99/0  84/0  84/17  14/18  35/18  86/16  60/17 افزایش وزن  
  )گرم/پرنده/روز(

 آغازین دوره
21/1 (گیروز 1-10)  93/0  54/23  62/23  49/24  14/23  22/23 مصرف خوراک  

 )گرم/پرنده/روز(
056/0  89/0  32/1  30/1  33/1  38/1  33/1  ضریب تبدیل خوراک 

84/2  49/0  47/59  62/62  72/63  33/58  20/57 افزایش وزن  
  )گرم/پرنده/روز(

 رشد دوره
(11-24 

 (روزگی
44/2  21/0  08/80  74/83  29/84  00/81  72/75 مصرف خوراک  

 )گرم/پرنده/روز(
03/0  57/0  35/1  33/1  32/1  39/1  34/1  ضریب تبدیل خوراک 

50/2  01/0   103/6ab  110/02a 109/08a 106/14a 95/76b  افزایش وزن
  گرم/پرنده/روز()

 پایانی دوره
(25-42 

 (روزگی
81/3  34/0  98/202  72/202  65/204  91/193  36/200 مصرف خوراک  

 )گرم/پرنده/روز(
05/0  10/0  96/1  84/1  88/1  83/1  04/2  ضریب تبدیل خوراک 

30/2  11/0  05/64  57/69  87/69  51/66  26/61 افزایش وزن  
  )گرم/پرنده/روز(

 دوره کل
 42) پرورش
 (روز

07/3  53/0  07/110  03/115  79/116  96/110  70/112 مصرف خوراک  
 )گرم/پرنده/روز(

03/0  19/0  72/1  65/1  67/1  67/1  78/1  ضریب تبدیل خوراک 
 (p<0.05) باشند دار میهای هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین

1- 2Plr547731(ا یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتری : گروه مصرف کننده جیره پایه همراه ب(MG 35ABRIIN  
2- 3Plr 547727(: گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتری(MG 31ABRINI  
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مصرف  )کمبود( این شرایط کمبود دارد، در (الیزین
نسبت به زمانی که جیره از نظر اسید آمینه  هاپروبیوتیک

بهبود ضریب تبدیل  موجب داریمعنی طوربه کمبودی ندارد
ها در پروبیوتیک . به بیان دیگرشودیمخوراک و وزن بدن 

نتایج مطالعات  (.52هستند ) های کم پروتئین کارآمدترجیره
هایی مانند شرایط پرورش و وه بر شاخصاند که عالنشان داده

ی مصرف پروبیوتیک، غلظت پروبیوتیک مورد استفاده در شیوه
-دار عملکرد جوجهجیره از جمله عوامل موثر بر ارتقاء معنی

 (.46،24) باشدهای گوشتی می
ده از شهای اسید الکتیکی جداسازی نتایج اثرات باکتری   

بیوتیک محرک رشد و آنتی دستگاه گوارش طیور بومی،
م نداو ا اجزای الشه الشه، وزن نسبی پروبیوتیک تجاری بر

 ،العه. در این مطنشان داده شده است 3در جدول  های داخلی
ه برشد منجر  بیوتیک محرکتیمارهای پروبیوتیکی و آنتی

 دهشروزگی  42معده در داروزن سنگدان و پیشکاهش معنی
(05/0p<)اجزاء ی در وزن نسبی سایردار، اما اختالف معنی 

ه، آواد و منطبق با نتایج این مطالع .(<05/0p) دست نیامد به
ک بیوتی( گزارش نمودند که تیمار حاوی سین3همکاران )

ا، هدادهنتیجه آنالیز گردد.معده میمنجر به کاهش وزن پیش
 در تیمارهای عددیدرصد الشه از نظر حاکی از بهبود 

ران همکا و ملجی ار کنترل می باشد.آزمایشی نسبت به تیم
 بموج جیره به پروبیوتیک افزودن کردند که ( گزارش29)

 این با .شد شاهد تیمار به نسبت الشه بازده دارمعنی افزایش
 یرتحت تأث داخلی هایاندام سایر و سینه رشد عضله حال

ی از آن نتایج برخی از مطالعات حاک نگرفتند. قرار تیمارها
یچ ههای مختلف الکتوباسیلوس، تفاده از سویهاست که اس

 اثری در وزن نسبی قلب، کبد، طحال، بورس و پانکراس
ایی هتیکدهند که چنین پروبیوها نشان میندارد. این یافته
 سالمت عمومی حیوان ندارند ی حیاتی واثری بر اعضا

 مختلف تحقیقاتی هایگزارش در متفاوت نتایج(. 1،14)
 یره،ج ترکیب جوجه، نژاد و سن در تفاوت لتعبه است ممکن
 مصرف مقدار و تجاری پروبیوتیک نوع و مصرف زمان

 در محیطی شرایط و های مدیریتیشیوه پروبیوتیک،
 (.29) باشد مختلف هایآزمایش

های سرم پس از دو مرحله تزریق ایمنوگلوبولین نتایج آنالیز  
شان داده ن 4در جدول  (SRBC)های قرمز گوسفند گلبول

، کل شده است. در این مطالعه از نظر سطح ایمنوگلوبولین
های تیمارهای حاوی پروبیوتیک تجاری و ایزوله

دارای باالترین سطح پس  (Plr 2Plr,3( الکتوباسیلوسی بومی
و تفاوت  (.>05/0p)از اولین تزریق نسبت به تیمار شاهد بوده 

رشد و تیمار  بیوتیک محرکداری بین تیمار حاوی آنتیمعنی
از نظر سطح  .(<05/0p) کنترل از این نظر به دست نیامد

پس از اولین تزریق نیز، تیمارهای حاوی  Mایمنوگلوبین 
ی الکتوباسیلوس روتری بیوتیک محرک رشد و ایزولهآنتی

547731MG (2Plr)  دارای سطح باالتری نسبت به گروه
ین تیمارهای داری ب، اما تفاوت معنی(>05/0p) کنترل بودند

های پروبیوتیک بومی، بیوتیک محرک رشد و ایزولهآنتی
پس از  Gایمنوگلوبین نسبت به گروه کنترل از نظر سطح 

. پس از تزریق دوم، (<05/0p) تزریق اول مشاهده نگردید

تیمارهای آزمایشی  Gایمنوگلوبین میزان ایمنوگلوبولین کل و 
یلوس روتری حاوی پروبیوتیک تجاری و تیمار الکتوباس

547731MG (2Plr) داری باالتر از تیمار شاهد صورت معنیبه
بادی قدرت آنتی (.>05/0p) و سایر تیمارهای مورد مطالعه بود

عنوان شاخصی از توانایی سیستم هومورال در تحقیق به
. گیردو اکولوژی مورد استفاده قرار می حیوانایمنولوژیک 

 قرار تأثیر تحت را پرنده یمنیا سیستم توانندمی هاپروبیوتیک
 ترشح روده، دیواره هایسلول تعداد افزایش ضمن دهند. زیرا

 نیز را موضعی بادیآنتی و هالنفوسیت  ها،اینتروفرون گاما
 روی اینتروفرون تولید گاما و افزایش دهند.می افزایش
 خصوصبه هاپادتن تولید و گذاشته تأثیر حیوان ایمنی سیستم

 (.2دهد )افزایش می را Gایمنوگلوبین  و Mبین ایمنوگلو
های محرک رشد از جمله گزارش شده است که افزودنی

های سیستم ایمنی را سلولاز  ایمجموعهزیر ،هاپروبیوتیک
و تنظیم  ءکه نقش مهمی در القا)ها منظور تولید سیتوکینبه

سایر تحقیقات  (.39) دکننتحریک می( های ایمنی دارندپاسخ
از قبیل  2 کمکی T های سلولنشان دادند که تولید سیتوکین

 (.44) یابدها افزایش میبا مصرف الکتوباسیل 2-اینترلوکین
 از هاالکتوباسیلوس مصرفمطالعات نشان داده است که نتایج 
 تفریخ شده، تازه گوشتی هایجوجه آشامیدنی در آب طریق
 و کوچک یروده در Aسطوح ایمنوگلوبولین  افزایش موجب

(. 31،23) دگردی سرم در Mو  G هایسطوح ایمنوگلوبولین
باالتر  تریتمنجر به بدست اوردن  SRBC تزریق داخل وریدی

پاسخ  و شده یو داخل صفاق یداخل عضالنتزریق نسبت به 
 یشتریبا قدرت ب ،شده قیتزر SRBC هیعل یبادیآنت یهیثانو

 یمنیا ستمیس ،هاسن جوجه شیبا افزا رایز ،همراه است
 تیموجب تقو ،هیپاسخ اول آثار ناشی ازو  یافته یشتربی تکامل

توان یم نیبنابرا .شوندیم هیدر پاسخ ثانو یادبیآنت دیتول
 دتریشد هینسبت به پاسخ اول هیکه پاسخ ثانو اشتانتظار د

در  یگلبول قرمز گوسفند هیعل یبادیآنت تریت راتییتغ .باشد
روش و محل  ریثأن است تحت تمختلف ممک یهاشیآزما
، استرس، حرارت هیتغذ طی، شراوانیح سژن، جنیآنت قیتزر
 (.43،38) باشدمتفاوت ها جوجه یکیژنت نهی، سن و زمطیمح

  مشابهها ند که پروبیوتیکمطالعات نشان دادنتایج 
،  SRBCعلیهها بادیآنتی ها با افزایش تیتربیوتیکپری

(. 8) شوندمی های گوشتیجهجو موجب بهبود پاسخ ایمنی
استفاده از  اثر ای(، در یک مطالعه17) و همکارانحقیقی 

اسیدوفیلوس و  حاوی الکتوباسیلوس پروبیوتیک
 هایجیره جوجه در هومورال ایمنی پاسخ بیفیدوباکتریوم بر

 SRBC سطح پادتن سرم علیهبررسی و دریافتند که گوشتی 
 شاهد با گروه مقایسه در پروبیوتیک، کنندهدریافت گروه در
 سیستم تحریک و بهبود .بود یافته داری افزایشمعنی طوربه

 طریق سه به است ممکن ها،پروبیوتیک وسیله بدن به ایمنی
 که سیستمیک، بادیآنتی تولید افزایش -1 :شود انجام

 و  M، (IgG) G (IgM) هایایمنوگلوبولین نوع از معموالً
 در موضعی بادیآنتی تولید افزایش -2، ها هستنداینتروفرون

 نوع )این روده دیواره قبیل از بدن، مخاطی سطوح
افزایش فعالیت  -3، (است IgAنوع  از معموالً  هابادیآنتی

 هامیکروارگانیسم فاگوسیتوز ماکروفاژها که از طریق افزایش
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 اختصاصی تیتر افزایش به توجه با .(14گردد )می نمایان
 تولید که داد احتمال توانمی SRBC بادی علیهآنتی

ارتقاء  ایمنی وضیعت عمومی و افزایش بادیآنتی اختصاصی
 سدی سازیفراهم با روده میکروبی باشد. جمعیتیافته 
 ها ممانعتپاتوژن رشد از مضر، هایباکتری برابر در طبیعی،

 ارتقاء باعث مواد، سایر یا هاباکتریوسین تولید با و نموده
 شوند.می ایمنی یستمس عملکرد

 تیمارهای اثرات به مربوط هایاز دادهنتایج حاصل    
 و 28 بادی علیه واکسن نیوکاسل در روزآنتی آزمایشی درعیار

واکسن . نشان داده شده است 5 دوره پرورش در جدول 41
داری را معنی اختالف ،دوره پرورش 41 و 28نیوکاسل در روز 

 پاسخ . اولینمار شاهد نشان ندادآزمایشی با تیتیمارهای بین 
 2-3در  که است سلولی ایمنی نوع از نیوکاسل برابر در ایمنی

 بروزقابل زنده یسویه با از واکسیناسیون بعد اول روز
ها پادتن. رسدمی حداکثر به هفته 3-4و طی  بوده تشخیص
 هایپادتن این رسند.می عفونت از بعد روز 6-10در طی 
پرندگان  در سال یک تا هماگلوتیناسیون، از کنندهممانعت

 یحاصل از مقایسه باشند. نتایجمی تشخیص قابل یافتهبهبود
 با زمانهم موضعی ایمنیبادی علیه میانگین عیار آنتی

 ایجاد شده فوقانی تنفسی مجاری در هومورال، ایمنی تشکیل
 مقداری همراهبه Aایمونوگلوبولین  نوع از عمدتاً و

ترین عمده غدد هاردین که و باشدمی Gبولین ایمونوگلو
 هستند هاجوجه در Aایمونوگلوبولین  یکنندهتولید هایسلول

ای اثر (. محققین در مطالعه10قش دارند )ن ایمنی این در
 ایمنی پاسخ الکتوباسیلوس بر های حاویپروبیوتیکاستفاده 
داد نشان  نتایجگذار بررسی کردند، تخم در مرغان هومورال

علیه داری بر تیتر آنتی بادی ها تأثیر معنیکه پروبیوتیک

 تحقیق نتایج ین نتایج با(. ا18،20) نداشت نیوکاسل ویروس
 ای اثردر مطالعه (37) همکاران ورحمان  مطابقت دارد. حاضر

های حاوی الکتوباسیلوس را بر عیار پادتن پروبیوتیک
و دریافتند که نیوکاسل در جوجه های گوشتی بررسی کردند 

عیار پادتن  گیریطور چشمدوره، بهمصرف پروبیوتیک در کل 
ی نیوکاسل را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد که با ویژه

نتایج حاصل از این بررسی  .داردننتایج تحقیق حاضر مطابقت 
جیره در کل دوره، در مصرف پروبیوتیک آن است که حاکی از 

ی نیوکاسل را در مقایسه با ویژه ادتنعیار پ گیریطور چشمبه
ژن، زمان داد که با ماهیت آنتی گروه شاهد افزایش

 .(40) واکسیناسیون، سن و نژاد پرنده اشاره کرد
کیوتیپروب ریثأند که تد( گزارش نمو26)و همکاران چاپمن   

دارد.  یبه مقدار دوز مصرف بستگ یمنیا ستمیها بر عملکرد س
 ستمیباالتر، س یها با دوزهاکیوتیدر صورت مصرف پروب

 شده و  کیتحر Bو  T یهاتیلنفوس ریبا تکث یمنیا
نیمنوگلوبولیا دکنندهیتول یهابه سلول زیبا تما B یهاسلول

صورت از  نیو در ا شده یبادیآنت دیتول شیها موجب افزا
زا ممانعت به عمل یماریپاتوژن و ب یو انتشار گونه ها ریتکث

 کیوتیکم پروب ریاست که مصرف مقاد یدر حال نی. ادیآیم
یکرده و شدت عفونت را کاهش م کیرا تحر یمنیا ستمیس

مهاجم و  یهاگونه ونیزاسیدهد اما قادر به ممانعت از کلون
های جدایه حاضر اثر مطالعه در (55) باشدیزا نمیماریب

 افزایش عددی الکتوباسیلوس روتری و پروبیوتیک بایوپول بر
 بیماری از در پیشگیری نیوکاسل احتماالً علیه بادیآنتی تیتر

 محافظت باکتری، از باالتر ممکن است دوز و موثر نیوکاسل
 .کند ایجاد بیشتری

  
 ی داخلی و هابر درصد وزن نسبی اندام بیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاریالکتیکی بومی، آنتیهای اسیداثرات مصرف باکتری -3جدول 

 های گوشتی)نسبت به وزن زنده( در جوجه اجزای الشه            
Table 3. Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial probiotics    
               on the percentage of relative weight of internal organs and carcass components (relative to live weight) in  
              broilers 

 
  

  تیمارهای آزمایشی
اندام داخلی و 
2Plr1  الکتوباسیلوس روتری 3Plr  2 الکتوباسیلوس روتری SEM p-value اجزای الشه

بیوتیک آنتی پروبیوتیک بایوپول 
 اویالمایسین

 شاهد

11/0  08/0  02/2  14/2  28/2  40/2  39/2  کبد 
056/0  01/0   1/27b  1/26b  1/28b  1/45 a  1/48a سنگدان 
14/0  0001/0   0/29b  0/28 b  0/32 b  0/32 b  0/40 a پیش معده 
009/0  53/0  10/0  11/0  12/0  10/0  11/0  طحال 
011/0  73/0  22/0  23/0  23/0  22/0  24/0  پانکراس 
24/0  08/0  40/0  42/0  41/0  43/0  49/0  قلب 
005/0  80/0  051/0  055/0  051/0  057/0  059/0  بورس 
039/0  59/0  35/0  35/0  29/0  33/0  38/0  تیموس 
83/0  59/0  82/63  80/63  10/64  23/63  35/62  الشه 
15/0  82/0  45/30  31/30  40/30  85/29  37/30  ران 
74/0  56/0  47/39  87/38  56/39  82/38  37/38  سینه 
16/0  89/0  35/8  32/8  20/8  16/8  37/8  بال 
12/0  71/0  31/1  45/1  43/1  46/1  26/1  چربی بطنی 
042/0  59/0  31/1  28/1  30/1  30/1  26/1  سینه به ران 

 .(p<0.05)باشند دار میهای هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین
1- 2Plr:  547731(الکتوباسیلوس روتری گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری(MG 35ABRIIN  
2- 3Plr : 547727(گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتری(MG 31ABRINI  
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   های وجههای سرم جوگلوبولینبر ایمن بیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاریهای اسید الکتیکی بومی، آنتیاثرات مصرف باکتری -4جدول 
 )گلبول قرمز خون گوسفند( SRBCگوشتی پس از دو مرحله تزریق             

Table 4. Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial probiotics  
              on broiler serum immunoglobulins after two stages of SRBC injection (sheep red blood cells) 

 
 ییایمیوشیب یهابر فراسنجه آزمایشی یمارهایت ریثأت جینتا

  6ره در جدول شما یروزگ 42 در سن یگوشت یهاخون جوجه
نظرمیزان  آمده از دستبه  نتایج است. بر اساس شده ارائه

 سرم اختالف VLDL و گلیسیریدتری، کلسترولگلوکز، 
با گروه کنترل  مختلف آزمایشی تیمارهای بین داریمعنی

 به مربوط دست آمدهبه هایداده .(<05/0p) نشد مشاهده
های ایزولهو  پولبایو در تیمارهایسرم  HDLمقدار 

داری تفاوت معنی  )Plr 2Plr,3( الکتوباسیلوس روتری بومی
در تیمار  HDL اما میزان ،(<05/0p) مشاهده نشده است

 .(>05/0p) استداری کاهش یافته طور معنیبیوتیک بهآنتی
در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه  سرم LDL میزان
.(<05/0p) استداری مشاهده نشده تفاوت معنی کنترل

 ری ی علیه بیمابادتر آنتیبر تی بیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاریهای اسید الکتیکی بومی، آنتیاثرات مصرف باکتری -5جدول 
 41و  28نیوکاسل در روزهای            

Table 5. Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial probiotics  
              on antibody titer against Newcastle disease at day 28 and 41 
 

  و پروبیوتیک افزودن که بیان نمود (،14گتاچو )   
 غلظت بر داریمعنی طیور، اثر یجیره در بیوتیکآنتی

در گزارش است. نداشته گلیسرید خونخون و تری کلسترول
  تخمیر با هاوتیکپروبیآمده است که  یدیگر

 کوتاه چرب اسید تولید و هضم قابلغیر هایکربوهیدرات
از این طریق سبب و سنتز کلسترول را کاهش داده  زنجیر،

 (.13) دنگردمیزبان میبدن کاهش کلسترول در 
 گزارش شده است که ،این تحقیق جینتاموافق  نیچنهم   

 یرهیر جد کیوتیبیپر و کیوتیمکمل پروب بیافزودن ترک
از  یخون شاخص هایبر  یداریاثر معن چیه یژاپن نیبلدرچ

 وهمکاران مقدم (.42) نداشت دیریسیگلیجمله کلسترول و تر
 کلسترول، بر را پروتکسین پروبیوتیک تأثیر ( عدم30)
 در گوشتی، هایجوجه خون HDLو  LDLگلیسرید، تری 

 کردند شگزار (،9همکاران ) دادند. دراز و نشان روزگی 42
 د،یسریگلیبر غلظت تری ریثأت هاکیوتیافزودن پروب که

بر اساس تحقیقات خانی و  .نداشت HDL کلسترول و
جیره خوراکی طیور  درها کیوتیاستفاده از پروب(، 26) همکاران

گلیسرید سرم خون موجب کاهش غلظت کلسترول و تری
ا باند ب هاپروبیوتیک چنین استدالل کردند کهو این گرددمی

شدن با اسیدهای صفراوی و برداشتن کلسترول و افزایش 
سنتز اسیدهای صفراوی جدید توسط کبد منجر به کاهش 

 .شوندکلسترول خون می
های ها از طرق مختلف با کمک آنزیمپروبیوتیک   

های های صفراوی و غیر مزدوج کردن اسیدهیدروالزی نمک
ا استفاده از کلسترول صفراوی در روده و دفع آن از مدفوع، ی

در دیواره یا غشای سلولی، تبدیل کلسترول به کاپروستانول، 
جلوگیری از سنتز کبدی کلسترول از اسیدهای چرب کوتاه 
زنجیر )مثل پروپیونات(، یا گردش مجدد کلسترول از پالسما 

(. 21) شوندبه کبد باعث کاهش سطح کلسترول پالسما می
های هیدروالزی با کمک آنزیمها از طرق مختلف پروبیوتیک

های صفراوی در های صفراوی و غیر مزدوج کردن اسیدنمک
زنجیر )مثل پروپیونات(، یا گردش روده و دفع آن از مدفوع، 

مجدد کلسترول از پالسما به کبد باعث کاهش سطح 
 (.21) شوندکلسترول پالسما می

  
 

  یمارهای آزمایشیت
 ایمنوگلوبولین

 
SEM p-value 3 روتریالکتوباسیلوسPlr  2 2  روتریالکتوباسیلوسPlr1 

پرویوتیک 
 شاهد بیوتیک اویالمایسینآنتی بایوپول

27/0 02/0 1/75 bc 2/62 a 2/00 abc 2/12ab 1/25c IgM 1 
39/0 002/0 5/12b 4/50b 6/25 a 4/12b 4/25b IgG(Y) 1 
40/0 0006/0 6/78 b 7/12ab 8/25 a 6/25bc 5/50c Total 1 
30/0 21/0 1/510 2/25 2/37 2/25 1/75 IgM 2 
37/0 009/0 5/50ab 6/25a 6/37 a 4/75b 4/87b IgG(Y) 2 
31/0 0001/0 7/00b 8/50a 8/75 a 7/00b 6/62b Total 2 

 .(p<0.05)باشند ار میدهای هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنیمیانگین
1- 2Plr:  477315(گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتری(MG 35ABRIIN  
2- 3Plr:  477275(گروه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتری(MG 31ABRINI  

 های آزمایشیتیمار
 
 SEM p-value بادیتیتر آنتی

  روتریالکتوباسیوس
3Plr 2 

 الکتوباسیلوس
2Plr1  روتری

 

 پروبیوتیک تجاری
 بایوپول

بیوتیک آنتی
 شاهد آویالمایسن

53/0  82/0  84/4  87/4  50/4  25/4  25/4  28تیتر آنتی بادی نیوکاسل در روز  
51/0  73/0  62/4  00/5  62/4  12/4  12/4  41بادی نیوکاسل در روز تیتر آنتی 

 .(p<0.05)باشند های هر ردیف با حروف غیر مشترک دارای اختالف معنی دار میمیانگین
 ABRIIN35 (MG547731) روه مصرف کننده جیره پایه همراه با یک گرم در کیلوگرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتری گ -1
 ABRINI31 (MG547727) گرم از پودر باکتری الکتوباسیلوس روتری مراه با یک گرم در کیلوگروه مصرف کننده جیره پایه ه -2
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 وشتیگی جوجه (mg/dl)ی خونی هابیوتیک محرک رشد و پروبیوتیک تجاری بر فراسنجهمی، آنتیالکتیکی بو های اسیداثرات مصرف باکتری -6جدول 
Table 6.Consumption effects of native lactic acid bacteria, growth-promoter antibiotics and commercial probiotics on  
            blood parameters in broiler (mg/dl) 

 
 ،LDL  ،HDL،کلسترولدر مطالعه حاضر میزان گلوکز، 

VLDLای تحت تأثیر تیماره سرم کلسترول گلیسرید و، تری
پروبیوتیکی قرار نگرفت که ممکن است به دز مصرف 

 دتوانمی دیگر احتمالی دلیلمرتبط باشد.  پروبیوتیک
 چباشد که هی پروبیوتیکی محصول موجود در هایباکتری 

 این غلبا که چرا نداشته؛ خوراکی چربی تابولیسمم بر تأثیری
 ستراسوب عنوان ها بهکربوهیدرات از باکتریایی هایسویه

 رهایتیما در که است شده باعث امر این کنند.می استفاده
 هاآن متابولیسم و شده جذب چربی مقدار شاهد و آزمایشی

 ایرس مورد در تاثیر این داری نداشته باشد.تفاوت معنی
 آنجایی از کند.می صدق نیز چربی خون هایتابولیتم

 به توجه با و شده سنتز کبد در LDL  ،HDL، VLDLکه
 نیستند، اطارتب در کبد با مستقیم طوربه هاپروبیوتیک کهاین

 از ممانعت یا تولید بر تأثیر طریق از است ممکن تنهابنابراین 
 روده مخاط رد دهش تولید هایمهارکننده و هاکننده القاء تولید

 توانمی یگرد عبارت به بگذارند. تأثیر کبد تولیدات بر بتوانند
 هاستفاد مورد هایپروبیوتیک که کرد استنباط طور این

 تحریک باعث که نحوی به را روده آنزیمی هایفعالیت
کرد ن متأثر باشد، ترکیبات این ساخت جهت در کبد فعالیت

(1). 

 گیری کلینتیجه

ای ههق حاضر نشان داد که استفاده از ایزولنتایج تحقی
ه الکتوباسیلوس روتری جداسازی شده از محتویات دستگا

 های بومی، مشابه پروبیوتیک تجاری و گوارش مرغ
هبود بتوانند اثر سودمندی بر بیوتیک محرک رشد، میآنتی

عملکرد، سیستم ایمنی و شاخص های بیوشیمیایی خون 
تری س روهای الکتوباسیلواس ایزولهداشته باشند. بر این اس

ه زولجداسازی شده از دستگاه گوارش طیور بومی خصوصاً ای
 ( 35ABRIINL. reuteri( 2Plr))الکتوباسیلوس روتری 

کاندیدهای مناسبی جهت استفاده در ترکیب مکمل 
 .باشندی طیور میپروبیوتیکی مورد استفاده در تغذیه

 
 تقدیر و تشکر

لوژی جانوری پژوهشکده بیو تکنوناسان از مدیران و کارش
کشور در رشت، و آقای مهندس محمدی میر عامل شرکت 
رامسر طیور بابت حمایت های مالی، تامین اقالم مورد نیاز 
 پژوهشی و فنی این تحقیق صمیمانه قدردانی و تشکر 

 می نماییم.
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: In the recent years, many countries have banned or restricted the 
usage of antibiotics as growth-promoting, due to their undesirable effects on human and animal 
health. Using probiotics as an alternative to growth-promoting antibiotics play an important role 
in improving performance, health and increasing the quality of poultry products. Lactobacilli 
are the most popular probiotic bacteria that have beneficial effects on host’s performance and 
health. In this study, the effect of two native strains of Lactobacillus ruteri isolated from the 
gastrointestinal tract of native chickens in north-western and south-western of Iran were 
investigated on performance, carcass characteristics, blood parameters and immune response of 
broilers. 
Material and Methods: In this experiment, 300 Arbor-Acres® Plus+ male broiler chickens were 
divided in to 5 treatments, 4 replications (15 chickens per replication), in a completely 
randomized design. The experimental treatments include: 1- Basic diet as a control treatment, 2- 
Basic diet + Avilamycin antibiotic, 3- Basic diet + commercial probiotic (Bio-Poul®), 4- Basic 
diet + Lactobacillus reuteri isolate MG547731 (Plr2), and 5- Basic diet + Lactobacillus reuteri 
isolate MG547727 (Plr3). 
Results: Under the condition of this experiment, commercial probiotics, antibiotic and either 
Lactobacillus reuteri (Plr2) isolates, significantly improved daily weight gain in final period 
(p<0.05). Native isolates probiotics and commercial probiotics significantly (p<0.05) reduced 
the relative weight of gizzard and proventriculus, though no significant (p<0.05) differences 
were recorded for other carcass components in broiler chickens. After the first injection of 
SRBC, treatments include antibiotic and Lactobacillus reuteri (Plr2) isolate caused a significant 
increase of IgM, and after the second injection, Lactobacillus reuteri (Plr2) and commercial 
probiotic treatments, showed a significant (p<0.05) increase in immunoglobulin G and Total 
immunoglobulin. The antibody titer against Newcastle vaccine did not show a significant 
difference between treatments and the control group. There was no significant difference 
between serum glucose, cholesterol, triglyceride, VLDL and LDL between treatments and the 
control group. No significant difference was obtained in serum HDL level in probiotic 
treatments, while antibiotic treatment appeared with a significant decrease in HDL. 
Conclusion: Addition of native Lactobacillus reuteri isolates to poultry diets can have 
beneficial effects similar to commercial probiotics, on performance, immune response and 
blood parameters of broilers. 
 
Keywords: Antibiotic, Blood parameters, Broiler chicken, Immune response, Lactobacillus 
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