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شناسی بر ریخت) تنقیه(ي اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآك مقایسه
هاي ژاپنیي باریک و عملکرد بلدرچینروده

4و اسداهللا تیموري یانسري3، شعبان رحیمی2ترشیزي، محمد امیر کریمی1کاظم سیفی

چکیده
. شناسی روده باریک بلدرچین ژاپنی بررسی شددر این پژوهش، اثر مسیرهاي مختلف دریافت پروبیوتیک بر  عملکرد و ریخت

هاي مختلف، سیم شدند و به روشقطعه جوجه یک روزه بلدرچین ژاپنی پس از خروج از تخم  به سه گروه آزمایشی تق144تعداد 
پروبیوتیک (گاواژ دهانی ) ، ب)پروبیوتیک دریافت ننمود(شاهد ) الف: هاي آزمایشیگروه. پروبیوتیک به دستگاه گوارش آنها وارد شد

اري به پروبیوتیک را به صورت مصرف اجب(کلوآکی ) ، پ)دان دریافت نمودرا به صورت مصرف اجباري به روش تخلیه به درون چینه
قطعه 12(ها، تعداد سه پرنده از هر تکرار پس از توزین تمامی پرنده35در پایان روز ). روش تخلیه به درون کلوآك دریافت نمود

بیشترین . گیري از روده باریک آنها انجام شدبه روش جابجایی مهره گردن کشته شدند و نمونه)  بلدرچین براي هر گروه آزمایشی
، اما با )> 05/0P(دار داشت وزن و مصرف خوراك در گروه گاواژ دهانی مشاهده شد که با گروه شاهد تفاوت معنیوزن بدن، افزایش

ها آنالیز داده. داري نداشتهاي آزمایشی تفاوت معنیضریب تبدیل غذایی در بین گروه. داري نشان ندادگروه کلوآکی تفاوت معنی
داري در طول دوازدهه ایجاد نکردند، اما ورود وتیک به دستگاه گوارش، تفاوت معنیمسیرهاي مختلف ورود پروبینشان داد که

ارتفاع پرز و عمق کریپت ناحیه دوازدهه در گروه دهانی بیشتر ). > 05/0P(پروبیوتیک از مسیر کلوآك باعث افزایش طول ایلیوم شد 
در ایلیوم، گروه کلوآکی پرزهاي بلندتري نسبت به . داري نداشت، اما نسبت به گروه کلوآکی افزایش معنی)> 05/0P(از شاهد بود 

، اما نسبت )> 05/0P(عمق کریپت دوازدهه در گروه گاواژ دهانی بیشتر از گروه شاهد بود ). > 05/0P(گروه گاواژ دهانی و شاهد داشت 
وه کلوآکی بیشتر از گروه شاهد بود هاي گرهاي ایلیوم در بلدرچینعمق کریپت. داري نداشتبه گروه کلوآکی افزایش معنی

)05/0P <(هاي گابلت در هر دو گروه تیمار شده با پروبیوتیک، سلول. ، هرچند که افزایش اندکی نسبت به گروه گاواژ دهانی داشت
د هاي تولیدکننده موسین خنثی در هر دو بخش روده باریک، بیشتر از گروه شاهد بودنتولیدکننده موسین اسیدي و گابلت

)05/0P < .(شناسی روده موثر استبر اساس نتایج این تحقیق مسیر ورود پروبیوتیک بر محل تاثیرگذاري آن در روده و ریخت.

کوچک، رودهدستگاه گوارششناسیریختبلدرچین، پروبیوتیک، : هاي کلیديواژه

مقدمه
در طبیعت و هم در شرایط پرورش صنعتی، پرندگان در 

ل ـوامـا عـه بـواجهـود در مـر خـسراسر عم
گوناگونی قرار دارند که بسیاري از ) هايمیکروارگانیسم(

زا بوده و برخی هم همزیستی مسالمت آمیز با آنها بیماري
هایی که زودتر وارد دستگاه میکروارگانیسم. پرنده دارند

هاي اتصال در میزبان شوند با اشغال جایگاه) روده(گوارش 
هاي رقابتی دیگر، شاید براي همیشه در سطح روده و مسیر

روده وجود داشته باشند و تعیین کننده الگوي جمعیت 
ورود زودتر .)5(پرنده باشند 1میکروبی در طول دوره عمر

، سبب )نسبت به انواع مضر(هاي مفید انیسممیکروارگ
شود و با پایدار نگه زا میمقاومت پرنده به عوامل بیماري

داشتن شرایط مناسب روده که محل هضم و جذب است 

به ایمنی، سالمت و افزایش کارایی رشد پرنده کمک 
هاي تازه از تخم خارج شده، داراي دستگاه جوجه. نمایدمی

باشند که در طبیعت عوامل باکتریایی می2گوارش سترون
را از والدین و محیط پیرامون خود 3)همزیست(مفید 

دریافت ) آشیانه، خوراك و مدفوع پرندگان دیگر(
هاي صنعتی، به دلیل پرورش در در سیستم. نمایندمی

ها، استفاده از هاي تمیز و بهداشتی، ضد عفونی تخمآشیانه
دور بودن از والدین و هاي ضد عفونی شده، جوجه کشی

هاي ضد عفونی شده، هاي بالغ و پرورش در سالنپرنده
تشکیل جمعیت میکروبی مفید در دستگاه گوارش به 

ها به ویژه در اوایل به همین دلیل جوجه. افتدتعویق می
زا بسیار حساس هاي بیماريزندگی نسبت به باکتري

دستگاه هاي موجود دربه مجموعه میکروارگانیسم. هستند

منابع طبیعی ساريدانشجوي دکتري و دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزي و -4و 1
)karimitm@modares.ac.ir: نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه تربیت مدرس،-2

تربیت مدرساستاد، دانشگاه -3
4/12/92: تاریخ پذیرش17/2/92:  تاریخ دریافت

1- Life span 2- Sterile 3- Commensal
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شود و با پایدار نگه زا میمقاومت پرنده به عوامل بیماري

داشتن شرایط مناسب روده که محل هضم و جذب است 

به ایمنی، سالمت و افزایش کارایی رشد پرنده کمک 
هاي تازه از تخم خارج شده، داراي دستگاه جوجه. نمایدمی

باشند که در طبیعت عوامل باکتریایی می2گوارش سترون
را از والدین و محیط پیرامون خود 3)همزیست(مفید 

دریافت ) آشیانه، خوراك و مدفوع پرندگان دیگر(
هاي صنعتی، به دلیل پرورش در در سیستم. نمایندمی

ها، استفاده از هاي تمیز و بهداشتی، ضد عفونی تخمآشیانه
دور بودن از والدین و هاي ضد عفونی شده، جوجه کشی

هاي ضد عفونی شده، هاي بالغ و پرورش در سالنپرنده
تشکیل جمعیت میکروبی مفید در دستگاه گوارش به 

ها به ویژه در اوایل به همین دلیل جوجه. افتدتعویق می
زا بسیار حساس هاي بیماريزندگی نسبت به باکتري

دستگاه هاي موجود دربه مجموعه میکروارگانیسم. هستند

منابع طبیعی ساريدانشجوي دکتري و دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزي و -4و 1
)karimitm@modares.ac.ir: نویسنده مسوول(استادیار، دانشگاه تربیت مدرس،-2

تربیت مدرساستاد، دانشگاه -3
4/12/92: تاریخ پذیرش17/2/92:  تاریخ دریافت

1- Life span 2- Sterile 3- Commensal

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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هاها و قارچگوارش که در بر گیرنده انواعی از باکتري
طیف . شودمیکروبی گفته می1)فلور(جمعیت ) 1(باشد می

میکروبی موجود در دستگاه گوارش، با حفظ ) جمعیت(
سالمت و فیزیولوژي روده، نقش مهمی در فرایند هضم و 

.ندکجذب مواد مغذي ایفا می
هاي محرك بیوتیکپس از ممنوعیت استفاده از آنتی

ها به رشد در برخی کشورها، توجه زیادي به پروبیوتیک
ها، پروبیوتیک. ها شده استعنوان جایگزین آنتی بیوتیک

هاي مفیدي هستند که با بهبود سالمت روده، نتایج باکتري
). 9(گذارند مثبتی بر سالمت و رشد میزبان بر جاي می

هاي زیادي به ها در پژوهشواید استفاده از پروبیوتیکف
ها در طیور، ایده استفاده از پروبیوتیک. اثبات رسیده است

هاي جوان و زمانی که نورمی و رانتاال جوجه1973سال از
هاي روده پرنده بالغ قرارداده و شاهد باکتريمواجه بارا در 

اثر مفید ). 11(جلوگیري از عفونت آنها بودند شکل گرفت
هایی چون تحریک سیستم ایمنی، ها از راهپروبیوتیک

هاي گوارشی زا در روده، تولید آنزیمبیماريعواملرقابت با 
).18(و بهبود عملکرد طیور گزارش شده است 

ها و در هاي معمول مصرف پروبیوتیک در پژوهشروش
ها، همراه خوراك و یا به میزان کمتري در آب مرغداري

باشد، اما بر اساس فرضیه استفاده از آشامیدنی می
هاي مفید گیري سریعتر باکتريها، یعنی جايپروبیوتیک

و ) به ویژه روده(در دستگاه گوارش ) هاپروبیوتیک(
هاي سطح درونی لوله گوارش و به این چسبیدن به گیرنده

زا به هاي بیماريترتیب مانع از چسبیدن باکتري
تگاه گوارش، بهتر است استفاده از بافت پوششی دس

ها از ها در اولین فرصت پس از خروج جوجهپروبیوتیک
). 21(تخم انجام شود 

همچنین مشخص شده است که وضعیت سالمت روده و 
هاي فیزیولوژیکی مربوط به پرزهاي آن که محل ویژگی

اصلی هضم و جذب مواد مغذي است، در حضور و عدم 
.دهدا، رفتار متفاوتی نشان میهحضور میکروارگانیسم

در این پژوهش کارایی دو روش مصرف زودهنگام 
شناسی بر عملکرد و ریخت) کشیدر جوجه(پروبیوتیک 

.روده باریک بلدرچین ژاپنی بررسی شد

هامواد و روش
قطعه جوجه یک روزه بلدرچین ژاپنی پس 144تعداد 

ی به سه کشدرنگ در محل جوجهاز خروج از تخم، بی
هاي مختلف، گروه آزمایشی تقسیم شدند و به روش

هاي گروه. پروبیوتیک به دستگاه گوارش آنها وارد شد
گاواژ ) ، ب)پروبیوتیک دریافت ننمود(شاهد ) الف: آزمایشی

cfu(2(دهنده کلونی واحد تشکیل107(دهانی 

میکرولیتر 50میکروارگانیسم پروبیوتیکی را در حجم 
میکروارگانیسمی و به صورت مصرف اجباري به تعلیق 

) ، پ)دان دریافت نمودروش گاواژ یا تخلیه به درون چینه
دهنده کلونی میکروارگانیسم واحد تشکیل107(کلوآکی 

یق ــر تعلــرولیتــمیک10م ــکی را در حجــروبیوتیــپ
میکروارگانیسمی و به صورت مصرف اجباري به روش 

پروبیوتیک مورد ، )ك دریافت نمودتخلیه به درون کلوآ
روتکسین ـاري پـرکت تجـول شـاده، محصـاستف

)Protexin, Somerset, UK ( واحد 2×109بود که داراي
دهندة کلونی در هر گرم و مخلوطی از چندین تشکیل

ها عبارتند این میکروارگانیسم. ي باکتري و قارچ استگونه
:از

Lactobacillus acidophilus PXN 35
Enterococcus faecium PXN 33
Candida pintolopesii PXN 70
L. plantarum PXN 47,
L. bulgaricus PXN 39,
Bifidobacterium bifidum PXN 23,
Aspergillus oryzae PXN 68,
L. rhamnosus PXN 54,
Streptococcus thermophilus PXN 66

ها که با میکروارگانیسمآزمایش شمارش تعداد کل 
هدف اطمینان از درستی ادعاي شرکت سازنده در مورد 
تعداد کلنی موجود در محصول انجام شد، ادعاي سازنده را 

.تأیید نمود
براي به حجم رساندن تعلیق میکروارگانیسمی، از آب 

ها فرمول جیره غذایی پرنده. مقطر سترون استفاده شد
بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات ایاالت) 1جدول (

پژوهش در قالب طرح ). 15(متحده آمریکا تنظیم شد 
کامالً تصادفی در چهار تکرار و سه پرنده در هر تکرار انجام 

ها به تفکیک هر پن دوره پرورش، پرنده35در روز . شد
توزین شدند و تعداد سه ) تکرارهاي تیمارهاي آزمایشی(

قطعه براي هر تیمار 12(قطعه بلدرچین در هر تکرار 
به منظور 3، به روش جابجایی مهره گردن)یشیآزما

هاي طول بخش. ي باریک کشتار شدندبرداري از رودهنمونه
هاي هر دوازدهه و ایلیوم از روده باریک به تفکیک پرنده

متر از قسمت اندازه یک سانتی. گیري شدندگروه اندازه
هاي روده پس از شستشو با بافر میانی هر یک از بخش

به % 10شناسی، در فرمالین ي مطالعه ریختفسفات برا
هاي تثبیت شده پس نمونه. ساعت تثبیت شدند24مدت 

شناسی، از شستشو، به روش استاندارد معمول در بافت
هایی به سپس برش. گیري شدندفرآوري و در پارافین قالب

مــیکرومتر با اســتفاده از میــکروتوم 5ضخــامت 
زدایی بااز پارافینچرخان دستی تهیه و پس 

1- Flora                                                                           2- Colony forming unit 3- Cervical dislocation
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eosin-haematoxylin-alcian blue وperiodic acid-

Schiff10در هر برش از تعداد ). 13(آمیزي شدند رنگ
هاي کریپت و ، عمق حفره1پرز براي سنجش ارتفاع پرز

هاي گابلت تولیدکننده موسین اسیدي و تعداد سلول
ز هاي تولیدکننده موسین خنثی، با استفاده اگابلت

Carl ZEISS standard(میکروسکوپ نوري زمینه روشن

20, Germany(سعی شد تا از . تصاویر دیجیتال تهیه شد
شمارش تعداد . برداري شودپرز کنار هم داده10تعداد 
میکرومتر ابتدایی در دو لبه هر پرز در 100ها در گابلت

. زیر میکروسکوپ و سپس تقسیم آن بر  عدد دو انجام شد
Dinocaptureافزار زش تصاویر با استفاده از نرمپردا

)Dino-lite,Ver. 3.3.0.0, Korea (آنالیز . انجام شد
و مقایسه SASافزار گیري از نرمهاي آزمایش با بهرهیافته

دانکن انجام شدايها به روش آزمون چند دامنهمیانگین
)20 .(

نتایج و بحث 
دریافت پروبیوتیک ، اثر مسیرهاي مختلف 2در جدول 

. هاي عملکردي بلدرچین ژاپنی گزارش شده استبر ویژگی
افزایش وزن بدن در در سن روزگی و میزان35وزن بدن 

هاي گروه دهانی بیشتر از طول دوره پرورش، در بلدرچین
، اما با گروه کلوآکی تفاوت )> 05/0P(گروه شاهد بود 

دهانی مقدار مصرف خوراك گروه . داري نداشتمعنی
، اما با گروه کلوآکی )> 05/0P(بیشتر از گروه شاهد بود 

داري در ضریب تبدیل تفاوت معنی. تفاوتی نشان نداد
.هاي مختلف آزمایشی مشاهده نشدغذایی گروه

مسیرهاي مختلف ورود ها نشان داد کهآنالیز داده
داري در طول پروبیوتیک به دستگاه گوارش، تفاوت معنی

، اما ورود پروبیوتیک از )3جدول (د نکردند دوازدهه ایجا
). > 05/0P(ك به افزایش طول ایلیوم انجامیدآمسیر کلو

ارتفاع پرز و عمق کریپت ناحیه دوازدهه در گروه دهانی 
، اما نسبت به گروه )> 05/0P(بیشتر از گروه شاهد بود 

در ایلیوم، گروه . داري نداشتکلوآکی افزایش معنی
لندتري نسبت به گروه گاواژ دهانی و کلوآکی پرزهاي ب

عمق کریپت دوازدهه در گروه ). > 05/0P(شاهد داشت 
، اما )> 05/0P(گاواژ دهانی بیشتر از گروه شاهد بود 

عمق . داري نشان ندادنسبت به گروه کلوآکی افزایش معنی
هاي گروه کلوآکی بیشتر از هاي ایلیوم در بلدرچینکریپت

05/0P(گروه شاهد بود  ، هرچند که افزایش اندکی )>
در هر دو گروه تیمار شده با . نسبت به گروه دهانی داشت

هاي گابلت تولیدکننده موسین اسیدي و پروپیوتیک، سلول
هاي گابلت تولید کننده موسین خنثی در هر دو سلول

). > 05/0P(بخش روده باریک، بیشتر از گروه شاهد بودند 

گزارش شده است، وزن بدن 2طور که در جدول همان
روزگی، میزان افزایش وزن و مصرف خوراك در 35در 

دوره پرورش، در گروه دهانی بیشتر از گروه شاهد طول 
در شرایط پرورش صنعتی، به دلیل سترون نبودن . بودند
هاي یک روزه کشی و مسیر انتقال جوجههاي جوجهواحد

ها به از جوجه کشی به مزرعه، احتمال آلوده شدن جوجه
در عین حال در . زا وجود داردانواع عوامل بیماري

هاي ه، هنوز جمعیت میکروارگانیسمهاي یک روزجوجه
محافظ در روده تشکیل نشده است که به ویژه در 

مصرف . ساز خواهد بودهاي آلوده به شدت مشکلهچري
مصرف در محل واحد (هاي زودهنگام پروبیوتیک با روش

. تواند براي کنترل این مشکل مفید باشدمی) کشیجوجه
کاهش میزان و تر مصرف زودهنگام پروبیوتیک بر پیش

و جوجه ) 4،10(شدت آلودگی به سالمونال در جوجه مرغ 
در پژوهش حاضر، . به اثبات رسیده است) 21(بلدرچین 

مصرف زودهنگام پروبیوتیک در هچري باعث بهبود 
عملکرد نسبت به گروه شاهد شد که یکی از دالیل آن 

هاي مفید در تواند استقرار سریعتر میکروارگانیسممی
گوارش باشد که نتیجه آن جلوگیري از افزایش دستگاه

جمعیت انواع مضر است که با بهبود شرایط عمومی پرنده 
تغییرات بافت . کندبه صورت بهبود عملکرد نمود پیدا می

تواند به عنوان شاخصی براي شناسی و آنزیمی روده می
ر ــاث). 22،24(ار رود ـکهــش روده بــنــابی کــارزی

دیواره روده ) شناسیریخت(ها بر فیزیولوژي سممیکروارگانی
). 16(و نیز سطح جذب مواد مغذي به اثبات رسیده است 

دار طول روده به در این پژوهش تفاوت مشهود و معنی
کننده هاي دریافتویژه در ناحیه ایلیوم در بلدرچین

در ناحیه ایلیوم، بیشترین طول در . پروبیوتیک مشاهده شد
یوتیک را از مسیر کلوآك دریافت کرده گروهی که پروب

شود که در این بررسی مشاهده می. بودند مشاهده شد
هاي ها و بلندترین پرزها مربوط به گروهترین کریپتعمیق

کننده پروبیوتیک است که با گزارش رحیمی و دریافت
افزایش طول روده باریک . مطابقت داشت) 16(همکاران 

تر شدن رزها، منجر به وسیعبه همراه افزایش ارتفاع پ
دیواره روده داراي . شودسطح جذبی دستگاه گوارش می

: چهار الیه است که به ترتیب از درون به بیرون شامل
کریپت ). 4(باشد مخاط، زیر مخاط، عضالنی و سروز می

ترین درونیدر بخش مخاط که2هاي لیبرکوهن)حفره(
هاي تولید سلولها عاملکریپت. الیه است، قرار دارند

باشند که پس از تولید در کریپت، در طول می3جذبی روده
حرکت نموده و در حرکت به سمت نوك پرز توانایی 4پرز

). 14،22(نمایند جذب مواد غذایی را کسب می

1- Villus height 2- Crypts of Lieberkuhn 3-Entrocyt 4- Villus
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ژاپنیهاي فیزیولوژیکی روده باریک بلدرچین اثر مسیرهاي مختلف دریافت پروبیوتیک بر برخی ویژگی-3جدول 
ایلیومدوازدهه

طول
)مترسانتی(

ارتفاع پرز
)میکرومتر(

عمق کریپت
)میکرومتر(

*هاي گابلتسلول

میکرومتر از 100تعداد در 
ارتفاع پرز

طول
)مترسانتی(

ارتفاع پرز
)میکرومتر(

عمق کریپت
)میکرومتر(

*هاي گابلتسلول

میکرومتر از 100تعداد در 
ارتفاع پرز

اسیديخنثیاسیديخنثی
00/1076/809شاهد b59/23 b40/10 b92/10 c25/21 b59/247 b36/11 b50/11 b02/11 b

87/1051/870دهانی a07/26 a00/12 a72/11 a87/23 a01/259 b92/12 a75/11 ab27/11 ab

50/1071/842کلوآکی ab68/25 a07/12 a97/11 a87/24 a41/280 a38/13 a97/11 a67/11 a

p0539/00008/00001/0<0013/00008/00002/00001/0<0001/0<0008/00001/0<

SEM156/0392/8348/0297/0139/0497/0383/4273/0066/0094/0
ab :05/0(هاي با حروف نامشابه داراي تفاوت معنی دار می باشنددر هر ستون میانگینP <.(
هاي گابلت تولیدکننده موسین خنثیهاي گابلت تولیدکننده موسین اسیدي و سلولسلول: *

هاي نابالغی هاي موجود در حفره کریپت، سلولسلول
وع هدفی که مورد نیاز هستد که در طول پرز بسته به ن

و انواع دیگر 1هاي جذبی، جامی شکلاست به سلول
. شوندها تمایز حاصل کرده و بالغ میسلول

تر، تعداد سلول بیشتري هم دارند، هاي عمیقکریپت

اي ها، مرحلهکریپت) عمق(بنابراین، افزایش تعداد و اندازه 
که هاي پرزها استمهم و اساسی در تعیین تعداد سلول

شاید . باشدکننده ارتفاع و عرض پرز میخود عامل تعیین
هاي در بلدرچین2بتوان دلیل احتمالی بلندتر بودن پرزها

هاي دهانی و کلوآکی در این پژوهش را افزایش عمق گروه

ترکیب جیره پایه-1جدول 
(%)ترکیبات
32/42ذرت زرد

20/40)درصد پروتئین خام44(کنجاله سویا 
48/7روغن گیاهی
30/7)درصد  پروتئین خام65(پودر ماهی 

21/1کربنات کلسیم
01/0کلسیم فسفات-دي

28/0کلرید سدیم
105/0پیش مخلوط ویتامین و مواد معدنی

03/0متیونین-ال-دي
67/0)پر کننده(سنگریزه 

)NRC1994محاسبه شده بر اساس (ترکیب مواد مغذي 
kcal/kg(3130(متابولیسم انرژي قابل 

90/25(%) پروتئین خام 
40/1(%)لیزین 

81/0(%)سیستین + متیونین 
86/0(%)کلسیم 

32/0(%)فسفر غیر فیتاتی 

اثر مسیرهاي مختلف دریافت پروبیوتیک بر عملکرد بلدرچین ژاپنی-2جدول 
وزن بدن در یک 

)گرم(روزگی 
35وزن بدن در 

)گرم(روزگی 
افزایش وزن بدن 

)گرم(
مصرف خوراك 

)گرم(
ضریب تبدیل 

غذایی
01/855/229شاهد b54/221 b27/606 b74/2
15/850/241دهانی a35/233 a37/704 a01/3

95/705/234کلوآکی ab10/226 ab33/679 a00/3
p627/0009/0009/0021/0057/0

SEM156/0845/1062/3408/16056/0
ab :05/0(هاي با حروف نامشابه داراي تفاوت معنی دار می باشنددر هر ستون میانگینP <.(

1- Goblet 2- Villi

، K3 :IU2، ویتامین E :IU18، ویتامین D3 :IU2000، ویتامین A :IU9000ویتامین : مقادیر تأمین شده در هر کیلوگرم جیره-1
: B9، ویتامین B6 :IU2/94، ویتامین B5 :IU29/7، ویتامین B3 :IU9/8، ویتامین B2 :IU65/0، ویتامین B1 :IU1/775ویتامین 

IU1 ویتامین ،B12 :IU015/0ویتامین بیوتین ، :IU1/0کولین کلراید ، :IU500 ،92/284/7گرم آهن، میلی50گرم منگنز، میلی
.میلیگرم سلنیم2/0گرم ید و میلی72/0گرم مس، میلی10گرم روي، میلی
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الیه مخاط در. کریپت به جهت مصرف پروبیوتیک دانست
ها تر شده و طول پرز و عمق کریپتطول روده نازك

روبی و ــیت میکــل جمعــر متقابــاث. یابدهش میکا
شناسی دیواره روده به طور واضح توسط تغییر در ریخت

فیزیولوژي دستگاه گوارش حیوانات عاري از میکروب در 
پرزها در حیوانات عاري از . مقایسه با شاهد بیان شده است

ها میکروب به طور معمول هم شکل و باریک بوده و کریپت
همچنین المینا پروپریا در حیوانات . اشندبتر میکم عمق

. هاي کمتري داردتر بوده و سلولعاري از میکروب نازك
هاي زاینده این موضوع بر این نکته اشاره دارد که بافت

داري موکوس عاري از میکروب مورد نیاز کمتري براي نگه
، نسبت )19(رولس و همکاراندر یک بررسی . است

ها و روده در موش) اپیتلیوم(وششی هاي پجایگزینی سلول
درصد 50هاي عاري از میکروب را نزدیک به جوجه
. ندهاي داراي فلور طبیعی گزارش نمودگروه

یکی از وظایف بافت پوششی روده عالوه بر جذب 
ها و مواد غیر مواد مغذي، جلوگیري از عبور میکروارگانیسم

برخی از انواع ).8(باشد مغذي و سموم از دیواره روده می
ها با تحریک تراوش موکوس توسط میکروارگانیسم

هاي گابلت، موجب افزایش ضخامت الیه موکوسی سلول
که بین 3هاي محکمیشوند و یا با تقویت اتصالمی

هاي بافت پوششی روده وجود دارد، از عبور سلول
ها و مواد غیر مغذي از عرض دیواره روده میکروارگانیسم

کارکرد مشخص و روشنی براي ). 2(کنند میجلوگیري
، اما )23(هاي گابلت ذکر نشده است انواع مختلف سلول

هاي شود که موسین اسیدي در برابر گلیکوزیدازگفته می
در ). 6،17(باکتریایی و پروتئازهاي میزبان مقاوم است 

شرایط گرسنگی و تغذیه نامناسب، موکوس بافت پوششی 
تواند منبع کوپروتئین است میروده که از جنس گلی

عالوه بر اعمال گفته ). 12(اي براي میزبان باشد تغذیه
ها از روده اي در جذب کاتیونشده، موسین نقش ویژه

دارد، به دلیل بار منفی زیاد موسین بافت پوششی روده، 
ها، به طور مستقیم به ها پیش از ورود به انتروسیتکاتیون
).7(سبند چهاي موسین میآنیون

در این مطالعه بیشترین تعداد هر دو نوع سلول
هایی که پروبیوتیک مصرف کرده بودند گابلت در پرنده

در این مورد هم مانند عمق کریپت و ارتفاع . مشاهده شد
ها در پرز، به ویژه در ناحیه ایلیوم، بیشترین اندازه

رده هایی که پروبیوتیک را از راه کلوآك دریافت کبلدرچین
به دلیل فیزیولوژي ویژه دستگاه . بودند، مشاهده شد

گوارش پرندگان که در پاسخ به سیر تکاملی پرواز شکل 
گرفته است، بخش پیشین دستگاه گوارش بر خالف 

نشخوارکنندگان حجیم نبوده و محل قرارگیري جمعیت 
به همین دلیل، محل اصلی النه گزینی . باشدمیکروبی نمی

به ویژه ایلیوم و (ا، انتهاي دستگاه گوارش همیکروارگانیسم
هاي با قابلیت هضم پایین خوراك. است) هاي کورروده

هاي اصلی مرتبط با هضم و جذب، در پس از عبور از بخش
گیرند قرار میهاي کور مورد هضم میکروبیایلیوم و روده

که به دلیل محدود بودن غلظت اکسیژن بیشتر از نوع 
این پدیده منجر به فراهمی انرژي و ). 14(تخمیر است 

این . منابع غنی مواد مغذي در انتهاي روده خواهد شد
تواند دلیل محکمی براي توجیه و تفسیر موضوع می

. هاي بخش ایلیوم در بررسی حاضر باشدیافته
در مورد مصرف اجباري پروبیوتیک از راه کلوآك 

در شرایط طبیعی، . هاي کمی انجام شده استپژوهش
ها توسط والدین و نیز حرکت مکشی تغذیه مستقیم جوجه

وبی به ، ورود جمعیت میکر4مقعد در پرندگان دیررس
نماید، این عمل به دستگاه گوارش پرنده را تسهیل می

و Coxدر مطالعه. معروف است5آشامیدن کلوآکی
ها را با دو روش کلواکی و دهانی ، که جوجه)3(همکاران 

اي بیشتري در روش با سالمونال درگیر نمودند، عفونت روده
روش )10(زاده و همکاران هاشم. کلواکی حاصل شد

ی دریافت پروبیوتیک را بر کاهش عفونت سالمونالیی کلوآک
در پژوهش پیشین ما، مصرف . بسیار کارامد گزارش کردند

تزریق (تزریقی - هاي ترکیبی کلوآکیپروبیوتیک با روش
دار و سپس وارد کردن آن از مسیر پروبیوتیک به تخم نطفه

و ) هاي تزریق شدههاي هچ شده از تخمکلوآك به جوجه
هاي تازه از تخم خارج افشانه بر جوجه(افشانه - کلوآکی

هاي شده و سپس وارد کردن آن از مسیر کلوآك به جوجه
هاي آلوده به در کاهش تعداد بلدرچین) افشانه شده

کارامدتر بودن ). 21(سالمونال اینتریتیدیس موثر بودند 
روش کلوآکی در مورد ایجاد تغییرات مثبت گزارش شده 

شاید به دلیل ورود مستقیم در پژوهش حاضر،
و ) سکوم و ایلیوم(هاي پروبیوتیکی به روده میکروارگانیسم

پایین معده، امالح صفراوي و pHمواجه نشدن با 
که باشد، در حالیهاي باالیی روده باریک هاي بخشآنزیم

، )روش گاواژ دهانی(در روش مصرف از مسیر دهان 
بیوتیکی با شرایط اسیدي هاي پرورویارویی میکروارگانیسم

هاي باالیی روده و هاي گوارشی بخشمعده، آنزیم
که بخشی از هاي صفراوي، احتمال ایننمک

هاي مصرف شده کارایی خود را از دست میکروارگانیسم
.دهند دور از ذهن نیست

بر اساس نتایج این تحقیق، مسیر ورود فرآورده 
مشاهده اثر کننده جایگاهپروبیوتیکی به بدن تعیین

1- Tight junction 2- Altritial 3- Cloacal drinking
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باشد و بیشترین شناسی روده میپروبیوتیک بر ریخت
تاثیر در جایگاه  نزدیک به محل تجویز پروبیوتیک مشاهده 
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The Comparison of Probiotics Intake Via Oral and Enema (Cloaca) Routes on
Intestinal Morphology and Performance of Japanese Quails

Kazem Seifi1, Mohammad Amir Karimi Torshizi2, Shaban Rahimi3 and
Asadollah Teimouri Yansari4

Abstract
In present study the effect of different routes of probiotic administration on performance and

small intestinal morphology of Japanese quails was studied. Total of 144 Japanese quail (Coturnix
coturnix japonica) one-day old chicks were divided into 3 experimental groups after hatch
including: A. control (without  probiotics), B. oral group (dosed by 107 cfu/50 µl probiotics via
oesophageal gavage) and C. vent lip group (dosed 107 cfu/10 µl probiotics directly into vent).
Protexin (Protexin, Somerset, UK) was used as probiotics. On d 35 after all birds weighed, three
birds in every pen (12 in each experimental group) were killed via cervical dislocation. One cm of
midpoint of duodenum and ileum were cut for histomorphology assays. Oral group had higher body
weight, body weight gain and feed intake than control (P < 0.05). Ileum was longer in vent lip
group than the other groups (P < 0.05). Oral-treated birds had higher duodenum villus height and
crypt depth than control birds (P < 0.05). In the cloacal-treated quails, ileum had higher villus
height than the other birds (P < 0.05) and deeper crypt than control birds (P < 0.05). The numbers of
both types of goblet cells (acidic mucin producer and neutral mucin producer) were higher in birds
received probiotics (P < 0.05). Based on the results the entrance route of probiotics could influence
the location of intestinal morphological changes.

Keywords: Quail, Probiotic, Gut morphology, Small intestine
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