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  یشناس یختروده، ر یکروبیولوژیم ،کرد عملبر  بیوتیکیبا آنت یوتیکاثر پروب مقایسه

 ی ژاپن ینبلدرچ یخون یهاروده کوچک و فراسنجه یپرزها

 
 ۲، محمدرضا قربانی۲، طاهره محمدآبادی۲بیگی نصیری، محمدتقی *۲، مرتضی چاجی۱پورانیان  محمد

 

دامیدانش .1 علوم  گروه  ارشد  کارشناسی  خوزستان،  آموخته  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  غذایی،  صنایع  و  دامی  علوم  دانشکده   ،

 . ایران -مالثانی، اهواز

 .ایران -اهواز، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی .2

 
 1400ماه مهر 4 پذیرش:             1399اسفندماه  16دریافت: 

بی       آنت  موجب  بیوتیکیآنترویه  مصرف  ژن  بیوتیکیی مقاومت  انتقال  آنت  یهاو  ح  هابیوتیکی مقاوم  م  یواناز    ی انسان   هاییکروب به 

  بلدرچین قطعه     420از    .ه استانجام شد  هدفهمین  آزمایش حاضر با    که  هایی را برای آن معرفی کردبنابراین باید جایگزین   شود،می

  تیمارهای .  ستفاده شدقطعه جوجه در هر تکرار ا  20تکرار و    3  تیمار،  7با    تصادفیروز در قالب طرح کامال    35مدت    روزه به  یک  ژاپنی

  ، درصد( بودند. در کل دوره پرورش   75/0و    5/0،  25/0درصد )  10  ویرجینامایسینو    پروتکسینشاهد و سه سطح    یجیره شامل    آزمایشی

آزمایشی حاوی    یرتاث  تحت  مصرفیخوراک  ار  مقد و  ینپروتکستیمارهای  به شاهد کاهش    ،یرجینامایسینو  اثر  P<05/0)  یافتنسبت   .)

وزن زنده و   پروتکسین حاوی تیمارهایدر  کهطوری به  ،بود دارمعنیوزن روزانه  افزایش میانگینبر وزن زنده، الشه آماده طبخ و  پروتکسین

  داشت الشه آماده طبخ را  وزن  وزن زنده و    باالترین  پروتکسیندرصد    25/0  حاوی  تیمار(.  P<05/0تر از شاهد بود ) الشه آماده طبخ باال

(05/0>P  .)  نیتروژن    و  بسیار پایین  و  پایینباال،    دانسیتهبا    هایلیپوپروتئین  گلیسرید،تری گلوکز، کلسترول،    خونی  هایفرآسنجهغلظت

)قرارگرفت  تاثیرتحت    ای خوناوره  درصد    5/0  یا  پروتکسیندرصد    75/0  حاوی  جیرهدر    میکروارگانیسمی  هایکلونی(. کل  P<05/0ند 

  های باکتری   هایکلونی تعداد    افزایشمنجر به    ویرجینامایسینو    پروتکسین   حاوی  هایجیره (.  P<05/0باالتر از شاهد بود )  ویرجینامایسین

)  ایلئوم  پرزهای  کریپتع، عرض و عمق  ارتفا  افزایشحذف سالمونال و    ایکوالی،کاهش    مفید،   ، (P<05/0و ژژنوم نسبت به شاهد شدند 

با    پروبیوتیکاثر    بنابراین تنها  و    مواردیبلکه در    د،رک  برابری  بیوتیک  آنتینه  بهتر  از  می   پسداشت،    نیز  مفیدتریاثرات  استفاده  توان 

  .کرد  پیشنهاد  رهجیدر    ویرجینامایسین  بیوتیکآنتی   جایبه را    پروتکسین  پروبیوتیک

   .سالمونال  ین،روده، پروتکس  یپرزها   ی،ژاپن  ین بلدرچ  ایکوالی،: کلیدی هایواژه 

 مقدمه 

سا  ین،بلدرچ به  و  یپرورش  یانماک  یرنسبت    یژه به 

گوشت وزن   یش افزا  و  دارد  یبارز  هاییژگیو  یجوجه 

ماک  5/3آن    ی هفتگ مراکز    (. 37)  است  یگرد   یانبرابر  در 

زا، مشکالت مربوط  تنش  یطان با شرابزرگ، پرندگ   یپرورش

ب شرا  یماریبه  نظیر   یطیمح  یستز  یموخ  یطو 

دما، رطوبت، غلظت گازها و   های میکروبی، تغییراتآلودگی

هستندغیره   برو  ا  رو  ز  ینکه  سبب    ی اقتصاد  هاییانامر 

پرورش  یادیز مراکز  صاحبان    ، است  یده گرد  یورط  یبه 

مناسب    ی افزودن  یکاستفاده از    یموارد  یندر چن  ینبنابرا

پروب م  مفید  یوتیکمثل  نظر  عمل    یسممکان  .رسدیبه 

پریوتیک پروب و  برایوتیکب  یها  رقابت  شامل    یها 

رقابت برای اتصال به اپیتلیوم دستگاه گوارش، سوبستراها،  

و   مهار    یسم  یبات ترک  ترشحتولید  قابلیت  با 

اسیدالکتیک، اکتریوسین، پراکسید نظیر  ها  میکروارگانیسم

تکث  یریجلوگ  منظوربه  یدروژنه   ی هایکروارگانیسمم  یراز 

رقابت  یماریب و    منظوربهزا،  روده  مخاط  در   نظیراستقرار 

انسان و    یگسترده صورت گرفته رو  هایپژوهش  است.آن  

از    باره  در  یشگاهی آزما   یهامدل  برخی استفاده 

پریوتیک پروب و  انتقال  یوتیکب  یها  کاهش  از  نشان  ها، 

  یستم تداوم مقاومت س  یایی، باکتر  یتاصالح جمع  ها، پاتوژن

جلوگ  یمنیا تر  یریبدن،  کاهش  سرطان،    یسرید، گل  یاز 

     .(2۸) دهد یم  یباتترک یگرکلسترول و د

 گذشته در صنعت   ی هادر دهه ها بیوتیک ی از انواع آنت

 چکیده

mailto:mortezachaji@yahoo.com
mailto:chaji@asnrukh.ac.ir
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منظور    یورط جلوگ  ،گیریپیشبه  سالمت،  از   یریحفظ 

آلودگا  یناش  هاییناهنجار  ها،یماریب و    یطیمح  هاییز 

محرک    ینهمچن عنوان   منظور بهوزن    یشافزاو    رشدبه 

م  یدتول  یشافزا استفاده    گردید یاستفاده  از   رویه یبکه 

ط  بیوتیکیآنت و  دام  صنعت  دل  یور،در   یش افزا  یلبه 

باکتر ماندگار  یایی مقاومت  بافت    ها آن  ی و  بروز    و در 

سرطا  یخطرناک  هاییماریب نگرا  ن،مانند    های ینسبب 

مصرف  یادیز طورکل  ، ( 2۸)  دش کنندگان  در    ی به 

آنت  موجب  بیوتیکیآنت مقاومت  انتقال   بیوتیکییتوسعه  و 

آنت  یهاژن  ح  ها بیوتیکیمقاوم  م  یواناز    های یکروب به 

انجام    و   یانسان کارا  منجرسر  کاهش    با درمان    ییبه 

 .  دنشویم بیوتیکیآنت

در    یدیاثرات مف  دارای  ها یوتیکبی  پر  و   ها پروبیوتیک 

نظمرغ   عددی   کاهش  ،کلسترول  دارمعنیکاهش    یرها 

  یش افزا  بهبود  ،( 4)  باالتر  نهاییوزن    ،پالسما   گلیسیریدتری 

  کرد عمل  بازده   بهبود  خوراک و   یلتبد   یبضرکاهش  وزن،  

پا   یاقتصاد پرورش  یاندر  فلور   ،(39)  یدوره  تعادل  بهبود 

کاهش    یکروبیم افزامض  هایمیکروارگانیسمروده،  و    یشر 

مف تحرکاهش    ید،انواع  اسهال،    یمنیا  یستمس  یکوقوع 

 و  رتفاعا کریپت، عمق  یشافزا ،(39) کاهش تلفات ،بدن

د  پرزهاتعداد   تعداد    و رتفاع  ا  یشافزا و   ( 11)  ئودنومدر 

در   به   ینبنابرا،  هستند  (39  و14)  ژژنومپرزها  توجه  با 

  رایب  هاپروبیوتیک  مانند  جایگزینی  یافتن  ،فواید

ا  بیوتیکیآنت اندک  ینو  اطالعات  از   یکه  استفاده  درباره 

مقا   یژهوبه  یوتیکپروب آنت  یسهدر   ینبلدرچ  در  یوتیکبیبا 

 . یدرسبه نظر  یحاضر ضرور یش، انجام آزماداردوجود 

 

 کار   روش  و   مواد

  7  شامل   روزهیک  ینبلدرچ  جوجهقطعه    420تعداد  

پن(  تکرار    3  یمار،ت  برایتکرار  هر  در  قطعه    20  و )سه 

سه    یمارها ت  . شد  استفاده   حاضر  آزمایش و  شاهد  شامل 

پروب  75/0،  5/0،  25/0سطح   و   ینپروتکس  یوتیکدرصد 

سطح   آنت  75/0،  5/0،  25/0سه   بیوتیکیدرصد 

ج  ند بوددرصد    10  یرجینامایسینو به  به    شاهد  یرهکه 

بر    شاهد  آزمایشی  هاییرهجصورت سرک افزوده شده بود.  

جد احتااساس   (32)  طیور  استاندارد  یی غذا  یاجاتول 

پا تا  و  شد  شدروزگی(    35)دوره    یانمتوازن    ند استفاده 

کامل   یراهنما  توصیه  اساس  برها  جوجه   (.1)جدول  

بلدرچ در  37)  ینپرورش  مولت  اولساعت  12(    ی با شربت 

 شدند.  یهو آرد ذرت تغذ یتامینو
 نیبلدرچ پرورش  در شده   استفاده یشیآزما  رهیج ی مغذ مواد  و اجزا   بیترک -۱ جدول

 درصد یرهج یبترک

 50/ 00 ذرت  دانه

 39/ 00 یانجاله سوک

 4/ 90 ی پودر ماه

 1/ 3۸ یم کربنات کلس

 0/ 22 نمک 

 4/ 50 (درصد) ¥یتامینیو -یمعدن مکمل

  های شیمیایی ترکیب

 25 /2۸54 ( Kcal/kg) متابولیسم قابل انرژی
 25/ 91 (درصد) پروتئین

 1/ 053 (صددر) سیستئین+ متیونین

 1/ 6۸۸ (درصد) لیزین

 2/ 57 (درصد) خام فیبر

 2/ 2۸ ( درصد) خام چربی

 1/ 70 (درصد) کلسیم

 0/ 6۸ (درصد) فسفر

 0/ 15۸ (درصد) کلر

 0/ 29 ( درصد) سدیم
  ین اتوکس  یدان،اکس  یآنت  یتاز،ف  یزین،ل  ن،ین  یومت  ی،مواد معدن  یتامین،شده، و  یفسفات، مکمل غن  یمکلس  یویتامینی شامل: آرد ذرت، تر  -مکمل معدنی  کیلوگرم  هر  ¥

  یدکلرا  ینگرم، کول  300  یومگرم، سلن1/ 25  یدگرم،    16گرم، مس    100  یگرم، رو  40گرم، آهن  120طعم دهنده، نمک منگنز    یم،کربنات کلس  ید،کلرا  ینکول  یندر،با

1B یتامینگرم، و سه  3K یتامینگرم، وE   75ویتامین  ،المللیواحدبین 3D  5000000یتامین، والمللیینواحدب A 11000000  یتامینگرم، و 100 یدانکس یگرم، آنت 500

 گرم.یلیم  2H 2000 یتامینو یلیگرم،م12B 16 یتامینگرم، و دو 9B یتامینگرم، و 6B 4 یتامینگرم، و5B 60 یتامینگرم، و 3B 15 یتامینگرم، و یک 2B ویتامینگرم،  سه 
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 روبیوتیکیپ فرآورده    یکشده  استفاده    ینپروتکس

طب پروب  یا مجموعه  یدارا  و  یعیکامال    شامل ها  یوتیک از 

 یه از سو  یبروک دل  یلوسالکتوباس،  پلنتوروم  یلوسالکتوباس

  یلوسالکتوباس،  یدوفیلوساس  یلوسالکتوباس  یس، بولگار
استرپتوکوکوس    ،یفیدیومب  یومباکتر  یفیدوب،  روهامنسوس

سو  یسوار  یسال فوس،  یلوسترموف  یهاز  ، یومانتروکوکوس 

که از شرکت   بود  یلوپس یداپنیتوکاندو  یاورازا یلوساسپرژ

 شد.  یهجوانه خراسان ته

  مانده،   یباق  ی،مصرف  خوراک  مقدارهر هفته    یاندر پا

  یمار ت  هرها(  های )پنموجود در تکرار   ی هاوزن کل جوجه 

م ت  روزانهوزن    یشافزا  یانگینو  صورت جداگانه هب  یمارهر 

 صورته  بهفته پنجم    یاندر پا   شد. محاسبه    و  یریگاندازه

هر    ی تصادف بلدرچ  5تعداد  تکرار  از  هر    ینقطعه  )برای 

کش  برایقطعه(    15تیمار   از    یوزن  پس  و  شد  انتخاب 

محتو  یپرکن کردن  خارج  و    یاتو  شستن  و  شکم  داخل 

 وزن شدند.   ،یزن طبخ  آماده یهاالشه ،خشک شدن

از   یشآزما  35در روز    ،یندوره پروش بلدرچ  یاندر پا

پرنده    تکرارهر   قطعه  ماده  از  دو  و  نر  جنس  دو   یبراهر 

 یلسرنگ استر  با جدا شد و از قسمت رگ بال    گیریخون 

پرند   یریگخون  خون  شد.  لوله  گانانجام    یحاو  یهادر 

دور    ینهپار دق   3000با  در  مدت    یقهدور    یقهدق  15به 

جدا    یفوژسانتر پالسما  سپس  به    شدهشد،  و 

تا    یترل  یلی م  2  یهایکروتیوپ م و    در   آنالیز  زمانمنتقل 

،  گلیسریدتری،  گلوکز  غلظت  .شد  منجمد  سلسیوس  -20

 ،کلسترول  ،( HDL)  باال   دانسیته  با  وپروتئینلیپ

با    لیپوپروتئینو  (  LDL)   پایین  دانسیته  با  لیپوپروتئین

سرم خون با    یهادر نمونه   (VLDL)  یینپا  یاربس  یتهدانس

اسپکتروفتومتر   و  (S Bio-Rad Libra, England)  یروش 

   شد. یریگاندازه ،شرکت پارس آزمون یشی آزما هاییتک

  ها گیرینمونه   خونی  و  یکردعمل  هایگیویژه  باره  در

  شد،   انجام  تفکیک  به   ماده  و  نر  جنس   بین  ها گیریاندازه  و

صورت  هاداده  جداول  در  داده،  زیاد  حجم  دلیلبه  اما  به 

 .استشده گزارشجنس  دو  میانگین

کشتار،   از  استر  یچیق  بابعد  پنس    محتویات   از  یلو 

انتها )ب  یقسمت  مقعد(    ینروده  و  ها   گیرینمونهسکوم 

  برای  .شد  یهته مختلف  های رقت  ینگرر  محلولبا  و    شد

م کل  مح  هایکروبشمارش  پل  یطاز  آگار    یتکشت  کانت 

ا  شد   استفاده(  VM982363824  مرک،)   یش آزما  ینکه 

چاپ دهم اداره استاندارد و    356  یاستاندارد مل  روشطبق  

  ی انجام شد. کشت و شمارش کل  یرانا  ی صنعت  هایپژوهش

( اساس  ایکوالیفرم  بر  اداره   5272استاندارد    روش( 

مح شد.  انجام  استفاده    یطاستاندارد 

ب  یولتو آزمون ینا در شده )  یلرد   VM, VRBAآگار 

پپتون مرک  ،BGBL)  VM733354  ( ومرک  ،034106 ( و 

 ( بود.VM406328 ،مرکواتر )

از مح  ییشناسا  برای  پپتون واتر و    یهایطسالمونال 

EMB  (آلمان  مرک   شرکت  ،VM818347  یلن مت  ینائوز  

استاندارد   روش  اساس  بر  آزمون  شد،  استفاده    4413بلو( 

 انجام شد. 

باکتر  و جو  وجست   برای   ید مف  های یشمارش 

ب  یل)الکتوباس باکتر  یفید و  استاندارد  هایو  روش  از   )

شناسا  13772 به  و    یفیدوباکترب  یهای باکتر  ییمربوط 

استاندارد   به    9616روش   یلوس الکتوباسمربوط 
،  36)  آگار استفاده شد   MRSکشت    یطو مح  یدوفیلوساس

 . (44 و 39

کشتار   از  کوچک   یابتدا  فاصل   حد  بخشبعد  روده 

با    شد  جداسکوم    یابتدا  تا)دوازدهه(   محلول    قیتزرو 

.  شدند  کسیفروده    یپرزها  ،آنرون  د  به  درصد10  نیفرمال

ظرف  یهابافت درون  فرمال  یحاو  ی هاآماده    نیمحلول 

  مراحل  سپس  ،شدقرارداده    ساعت  72مدت    بهدرصد  10

 و  نیپارافبا    یآغشتگ  ،یساز  شفاف ،یریآبگ  ،یریآبگشیپ 

شد.    یریگ قالب  از شده  آماده ینیپاراف یها قالب انجام 

  با  یطول  و  یعرض  ورتصبه  ژوژونوم  و  لئومیا  یهابافت

)  کروتومیم  دستگاه   5  ضخامت  با(  AtuoTechnikonمدل 

قرار    یرو  و ه  شد  زدهبرش    کرونیم رنگ    با  و   گرفتالم 

 ریز  و  ندشد  یزیآم  رنگ  سیهار  نیلیهماتوکس

لنز    وسی المپ  کروسکوپیم دورب  x10با  با    تال یجید  نیو 

ک   HDCE-10Cمدل     طول  کسلیمگاپ   3/1  تیفیبا 

اژوژونو  یپرزها و  مراحل   .(۸) شد  یریگ  اندزه  لئومیم 

م آزما  یکروبیکشت  اسالم  ش یو  آزاد  دانشگاه  در    ی بافت 

شد. انجام  شوشتر  به یها نمونه  واحد  مربوط  اشکال  از  ی 

 گیری طول  و نیز اندازهبرش عرضی پرزهای ژژنوم و ایلئوم 

 شده است.   درج  1در شکل ها پرزها در این اندام

  3   یمار، ت  7   با  یال تصادفدر قالب طرح کام   یشآزما

روش    باداده    یزآنال  . شد  اجرا تکرار  هر    درقطعه    20تکرار و
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GLM  آماری    برنامهSAS    یسهمقاو    1/9ویرایش 

خطای    دانکن در سطحای  چند دامنهآزمون    با   هایانگینم

 شد. درصد انجام  5

 
 )الف و ب( و ایلئوم )ج و د( ژژنوم ی پرزها ی و طولیبرش عرضهایی از نمونه -۱شکل 

 

   نتایج

 داریمعنی   طوربه  پرورش  دوره  کلخوراک در    مصرف

.  (2)جدول    گرفت  قرار  آزمایشی   تیمارهای  تاثیر  تحت

  به   نسبت  را  خوراک  مصرف  بیشترین  شاهد  تیمارپرندگان  

مصرف خوراک پرندگان .  ندداد  نشان  تیمارها  سایرپرندگان  

  حاوی   تیمارهای  همه  و  پروتکسین  درصد  5/0  حاوی  تیمار

گروه    پرندگان   از  کمتر  داریمعنیطور    به  ویرجینامایسین

و    پروتکسین  حاوی  تیمارهای  بین.  (P<05/0)  بود  شاهد 

  مشاهده   اختالفی  خوراک  مصرف  میزان  در  یرجینامایسینو

 .  نشد

  آماده   الشه  و  نهایی  زنده  وزن  نظر  از  2جدول    طبق

  تفاوت  تیمارها  ینب  ،دوره پرورش  گیزرو  35  پایان  در  طبخ

  25/0  حاوی  تیمار(.  P  <05/0)  داشت  وجود  دارمعنی

 را  طبخ  آماده   الشه  و   زنده  وزن  بیشترین  پروتکسین  درصد

  غیر از   پروتکسین  سطوح  همه.  داشت  تیمارها   همه  ینب  در

  طبخ  آماده   الشه  وزن  و   زنده   وزندرصد،    5/0سطح  

  تیمار(.  P<05/0)  دنددا  نشان   شاهد   به  نسبت  را  باالتری

  آماده   الشه  و   زنده   وزن  ویرجینامایسین  درصد  5/0  حاوی

سا  یباالتر  طبخ و  شاهد  به  نسبت   سطوح  یررا 

 . داشت ویرجینامایسین

دوره    روزانهوزن    یش افزا  یانگینم   های یمارت  درکل 

  به  نسبت  یرجینامایسینو  و   یندرصد پروتکس  75/0  یحاو

  این  ؛ (P<05/0)  بودند  رباالت   تیمارها   سایر  و   شاهد   تیمار

 یرجینامایسینو و یندرصد پروتکس 5/0در سطح  یرمتغ

 .  (2)جدول  شد بیشتر  عددی  نظر از تنها شاهد  به نسبت

 در  خوراک  تبدیل   ضریب  بر  آزمایشی   های جیره  تاثیر

  همه  عددی   نظر  از  که  هرچند   ، نبود  دارمعنی  دوره   کل

  اهد ش  تیمار  به  نسبت  را  بهتری  تبدیل   ضریب  تیمارها

 (. 2)جدول  داشتند
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روز دوره    35جنس نر و ماده در    یهاین بلدرچ  یکردعمل  خصوصیاتبر    یرجینامایسینو و  ینسطوح مختلف پروتکس  یرتاث -۲ جدول

 پرورش 

 تیمار
  مصرفی  خوراکی

 )گرم(   دوره   کل

  35  زنده  وزن

 ( گرم)  روزگی

طبخ    آماده  الشه  وزن

 (گرم)  روزگی  35در  

  وزن  افزایش  میانگین

 )گرم(   دوره  کل  زانهرو

 یلتبد  یبضر

خوراک کل  

 دوره 
 ویرجینامایسین  پروتکسین 

0 0 a02/597 c24/227 c79/1۸1 b93/6 31/2 

25/0 0 abc73/521 a13/24۸ a50/19۸ b77/6 09/2 

5/0 0 bc74/4۸7 c77/233 c01/1۸7 b06/7 90/1 

75/0 0 ab95/541 b7۸/240 b62/192 a5۸/7 ۸5/1 

0 25/0 bc4/477 c1۸/227 c74/1۸1 b۸7/6 96/1 

0 5/0 c0۸/443 b95/241 b56/193 b96/6 71/1 

0 75/0 bc9۸/455 c51/226 c20/1۸1 ab21/7 ۸4/1 

SEM*  59/26 75/0 63/0 131/0 125/0 

 P  013۸/0 0001/0 0001/0 0001/0 077/0  ارزش
*SEM  :دارند   داریمعنی  اختالف  آماری  نظر  از  ستون  هر  در  مشابه  ر غی  حروف  دارای  هایمیانگین   ها،  میانگین  استاندارد  خطای  

(05/0>P .) 

 

گلوکز    زا غلظت    تفاوت  تیمارها   بین  خوننظر 

  حاوی  تیمارهایهمه  (.  3  جدول)  شد  مشاهده  داریمعنی

  یرجینامایسین،و  و(  75/0  سطح  یاستثنا)به    ینپروتکس

(،  P<05/0)  داشتندنسبت به شاهد    یغلظت گلوکز کمتر

م ا  ینب  یسهقااما  با    کردمشخص    ها یافزودن   ینسطوح  که 

 ،خوراکدر    ویرجینامایسین  یا  پروتکسیندرصد    یشافزا

گلوکز   درصد   75/0سطح    .شد  بیشتر  خونغلظت 

 ی حاو  یمارهایت  ینغلظت گلوکز را ب  یشترینب  ینپروتکس

 نشان داد.   یرجینامایسینو و  ینپروتکس

 خون   کلسترول  غلظتبر    یشی آزما  یمارهای ت  تاثیر

  و   پروتکسین  حاوی  تیمارهای(.  3  )جدول  شد  داریمعنی

  دادند   نشان  شاهد  به  نسبت  کمتری  غلظت  ویرجینامایسین

(05/0>P  .)کلسترول  غلظت  پروتکسین،  حاوی  تیمارهای 

  ، داشتند  ویرجینامایسین  حاوی  تیمارهای  به  نسبت  کمتری

  کمترین  پروتکسین  درصد  5/0  حاوی  تیمار  کهطوری به

 . داد نشان را ولکلستر غلظت

تر  یمارهات  بین غلظت  نظر   تفاوت   خون  گلیسریدیاز 

  مصرف  تیمارهای  تمام(.  3  جدول)  داشت  وجود  داریمعن

   هایجیره  یاستثنا به ویرجینامایسین و  پروتکسین کننده

 

 

 

 غلظت  ویرجینامایسین  و  پروتکسین  درصد  5/0  حاوی

(.  P<05/0)  داشتند  شاهد   به  نسبت  باالتری  گلیسریدتری 

  ، یزن  ویرجینامایسین  و  پروتکسین  سطوح  بین  یسهمقا  در

و  75/0سطح   غلظت    یزانم  ینباالتر  یرجینامایسیندرصد 

 (. P<05/0را نشان داد ) گلیسریدی تر

  غلظت  از نظر  تیمارها  ین، تفاوت ب3توجه به جدول    با

 HDLدبو  دارمعنی   خون  (05/0>Pتمام ت .)یحاو  یمارهای  

و  ینپروتکس   حاوی   تیمار  استثنای  به  نیرجینامایسیو 

به    یکمتر  HDL  غلظت  ویرجینامایسین،  75/0 نسبت 

دادند نشان  و  یشافزا  . شاهد  در    یرجینامایسینمصرف 

  75/0سطح    کهطوری هداد ب  یشرا افزا  HDLغلظت    یره،ج

و ب  HDL  یزانم  ینباالتر  یرجینامایسیندرصد  در   ین را 

پروتکس  ویرجنامایسین  سطوح  سایر داد    ینو  با    کهنشان 

 نداشت.   داریمعن  شاهد تفاوت

غلظت    یشیآزما  یمارهایت  تاثیر خون    VLDLبر 

)جدول    دارییمعن   حاوی   تیمارهای  استثنای  به  (. 3شد 

  همه  در  ،ویرجینامایسین  و  پروتکسین  درصد  5/0

  غلظت  ویرجینامایسین  و  پروتکسین  حاوی  هاییره ج

VLDL بود شاهد از باالتر (05/0>P .) 
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غلظت    یشی زماآ  یمارهای ت  ثیرأ ت خون   LDLبر 

)جدول    دارییمعن ت3شد  و    ینپروتکس  یحاو  یمارهای(. 

نسبت به شاهد نشان    یکمتر  LDLغلظت    یرجینامایسینو

 (.  P<05/0دادند )

معن  یمارها ت  ین ب  ، BUN  غلظت   نظر  از  داریتفاوت 

  ینپروتکس  ی حاو  یمارهایت  یه. کل( 3)جدول    مشاهده شد 

(،  P<05/0)  داشتند  نسبت به شاهد   یباالتر  BUNغلظت  

  عددی   نظر  از  تنها   ویرجینامایسین  حاوی   تیمارهای   اما

 پروتکسیندرصد    75/0  ی حاو  یمار. تبودند   شاهد  از  بیشتر

ب  BUNغلظت    باالترین داشت )جدول    تیمارها  همه  ینرا 

 دارمعنی   IgA و  IgG  تیتربر    یشی آزما  هاییرهج  اثر (.3

 (.  3 جدول) نبود

 
  ینخون در هر دو جنس نر و ماده بلدرچ  یوشیمیب  یهاشاخص   یانگینبر م  یرجینامایسینو و  ینمختلف پروتکسسطوح    یرتاث -۳ جدول

(mg/dl ) 

 تیمار
 TG HDL VLDL LDL BUN IgG IgA کلسترول  گلوکز

 ویرجینامایسین  پروتکسین 

0 0 a16/2۸6 a00/267 c50/296 a۸3/39 d73/59 a53/157 c16/1 33/209 50/6 

25/0 0 d5/225 bc00/191 b16/40۸ bc۸3/35 c45/75 b5۸/146 ab۸5/1 16/209 33/6 

5/0 0 dc00/246 d۸3/153 c50/301 c33/34 d46/60 d10/111 ab75/1 ۸3/211 66/6 

75/0 0 ab5/277 bc33/161 427/50b abc66/36 b41/۸4 c13/129 a9۸/1 00/212 16/6 

0 25/0 d66/232 bc5/19۸ b00/390 d16/30 c00/76 b30/142 abc46/1 50/211 66/6 

0 5/0 dc66/241 b33/204 c50/310 bc۸3/35 d90/60 b40/145 abc45/1 00/212 ۸3/5 

0 75/0 bc۸3/262 c33/1۸9 a33/535 ab16/39 a00/101 c76/127 bc43/1 66/211 00/6 

SEM*  75/6 41/4 91/1۸ 17/1 ۸۸/1 54/3 16/0 5۸/1 32/0 

 P  0001/0 0001/0 0001/0 001/0 0001/0 0001/0 03/0 70/0 44/0  ارزش

*SEM  :دارند   داریمعنی  اختالف  آماری  نظر  از  ستون  هر  در  مشابه  غیر   حروف  دارای  های  میانگین  ها،میانگین   استاندارد  خطای  

(05/0>P .) 

 

کلون  4جدول    طبق تعداد  نظر    کل  یهایاز 

بهامیکروب داشت  یمعنتفاوت    تیمارها   ین،  وجود  دار 

(05/0>P  .) استثنا  ینپروتکس  یحاو  هایجیره  در  ی)به 

پروتکس  75/0  حاوی  تیمار   به  نسبت  ها کلونی(  یندرصد 

  ویرجینامایسین   یحاو  هایجیره  در.  داشت  کاهش   شاهد 

تاث  25/0افزودن    نیز آن  از    یهاکلونی  کلبر    یریدرصد 

  75/0  ارمقد  یسویاز    ،با شاهد نداشت  یسهدر مقا  میکروبی

 جیره.  شد  شاهد   به  نسبت  داریمعنی  کاهش  موجب  آن  از

و  5/0  یحاو  تعداد   بیشترین  نیز  یرجینامایسیندرصد 

 .  داشت آزمایش تحت  هایجیره کل  در را کلونی

وت  اتف   تیمارها  ینب  ایکوالی،   یهایکلون  تعداد  نظر  از

 پروتکسین   از  استفاده(.  4  جدولشد )  مشاهده  یداریمعن

  تعداد دار  معنی  کاهش  به  منجر  جیره  در  سینویرجینامای  و

و  P<05/0)  شدند   شاهد  به  نسبت  ایکوالی  های کلونی  )

 مایسین یرجیناو 75/0و  ینپروتکس25/0تفاوت سطح  ،تنها

 بود.  یبا شاهد عدد

  هایرهج  ینب  یدمف  ی هایباکتر  کلونی   تعداد  نظر  از

  یمارهای ت  تمام(.  4  جدولمشاهده شد )  یداریتفاوت معن

و  ینپروتکس  یحاو کلن  یرجینامایسینو    یباکتر  ی تعداد 

افزا  یشتریب  یدمف با  داشتند.  شاهد  به  سطح    یش نسبت 

  یش افزا  یدمف  هاییباکتر  یتعداد کلون  ین،پروتکس  یمصرف

  باالترین   پروتکسیندرصد    75/0  سطح  کهطوریه  ب  یافت، 

(.  P<05/0)  داد  نشان  را  مفید  هایباکتری  کلونی  میزان

را   یشتریب  یدمف  یباکتر  تعداد   سینپروتک  یوتیکپروب

آنت به  کرد    ایجاد  ویرجینامایسین  یوتیکب  ینسبت 

(05/0>P مقاد از  استفاده   ویرجینامایسینمختلف    یر(. 

 سطوح  تمام   در  . نکرد  ایجاد   مفید   هایکلنی  در  تفاوتی 

 به  مربوط  هایکلونی  ویرجینامایسین،   و  پروتکسین

 (. 4)جدول  نشد  مشاهده سالمونال
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   نر و ماده   هاییندستگاه گوارش در بلدرچ  هاییکروارگانیسمبر م  یرجینامایسینو و  ینسطوح مختلف پروتکس  یرتاث -۴ لجدو

CfU/g)  410  log) 

 تیمار
 ** مفید  هایباکتری اشرشیاکلی  سالمونال  هامیکروب   کل

 ویرجینامایسین  پروتکسین 

0 0 c52/5 0 a71/5 d07/5 

25/0 0 d46/5 0 a69/5 b63/5 

5/0 0 f10/5 0 c22/5 a42/5 

75/0 0 b61/5 0 b53/5 a46/5 

0 25/0 c52/5 0 b54/5 c14/5 

0 5/0 a69/5 0 c17/5 c11/5 

0 75/0 e33/5 0 a6۸/5 c13/5 

SEM*  59/0 0 039/0 014/0 

 P  0001/0 0 0001/0 0001/0  ارزش
*SEM  :دارند   داریمعنی  اختالف  اماری  نظر  از  ستون  هر  در  مشابه   غیر  فحرو   دارای  هایمیانگین   ها،   میانگین  استاندارد  خطای (05/0>P .) 

**Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii sub sp. Bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus salivarius sub sp. thermopHilus, Enterococcus faecium, Aspergillus 

oryzae, Candida pintolopesii   

 

و    یپرزها  یمرفولوژ  خصوصیات  برای ژژنوم  در  روده 

کر  عرض،  ، ارتفاعشامل    یلئوما به    یپتعمق  پرز  ارتفاع  و 

کر   شد   مشاهده  دارمعنی  اختالف  تیمارها   بین  یپت،عمق 

(05/0>P  .) یرهج  به  کسینتپرو  75/0  و   5/0  افزودن  با  

پرزها و  ی  جیره به    نسبت  ایلئوم  و  ژژنوم  یارتفاع  شاهد 

  ، یافت  افزایشویرجینامایسین    بیوتیکیآنت  یحاو  ییره ج

 نشان را پرزارتفاع  یشتریندرصد ب 75/0 یمارت کهی طور به

پرزها،  ژژنوم    در(.  5  جدول)  داد ارتفاع    تفاوت برای 

شاهد    نییرجینامایسو  یحاو  یهیر جبین    داریمعنی با 

نشد اما  مشاهده  به    یکمتر  ارتفاع  عددی   نظر  از،  نسبت 

   ی حاو  های یرهارتفاع پرز در ج  یلئومدر ا  اما  ، داشتندشاهد  

  بود   شاهد   از  بیشتر  ویرجینامایسیندرصد    75/0  و  5/0

(05/0>Pمقا در    و   پروتکسین  تیمارهای  بین   یسه(. 

ج  به  ویرجینامایسین درصد    25/0  ی حاو  یرهجز 

و    ی پرزها  طول  ،نیپروتکس   ینپروتکس  با   یلئومیاژژنومی 

 (. P<0/ 05) شد یرجینامایسیناز و بیشتر

 حاوی  تیمارهای  تمام در ایلئوم و ژژنوم یپرزها عرض

  از   بیشتر  داریمعنی  طور  به  ویرجینامایسن  و  پروتکسین

در   یبترتبه یلئوم و در ژژنوم و ا ( P<05/0) بود  شاهد  جیره

پروتکس  5/0و    25/0  یحاو  های یره ج   یشترینب  یندرصد 

( داشت  را  سطوح   ینب  یسهمقا  در  ،(P<05/0اندازه 

 پروتکسین  مقدار  افزایش  با   ژژنوم  در   یکدیگر،با    هایافزودن

  اختالف   ایلئوم  و  ژژنوم  در.  داشت  کاهشی  روند  پرز  عرض

با یکدیگر    پرز  عرض  بر  ویرجینامایسین  مختلف  سطوح  بین

      .نبود دارمعنی

 یره ج  به  ینافزودن پروتکس  با  نومژژ  در  5جدول    طبق

ج  نسبت  کریپت  عمق و  شاهد    یحاو  هاییرهبه 

با    یزن  یلئوما  در (.  P<05/0)  یافت   یشافزا  ویرجینامایسین

  درصد  75/0  و  پروتکسین  75/0  و  5/0افزودن  

ج  ویرجینامایسین کر  یرهبه  شاهد    نسبت  یپتعمق  به 

 ت کریپ  ینپروتکس  75/0  یحاو  یرهو در و ج  یافت   یشافزا

 ارتفاع  نسبت  بیشترین(.  P<05/0)  داشت  را  عمق  بیشترین

  75/0  حاوی  جیره  به  مربوط  کریپت  عمق  به  پرز

 .بود پروتکسین
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 (µm)نر و ماده    یها یندر بلدرچ  باریک  روده  مرفولوژی بر    یرجینامایسینو و  ینسطوح مختلف  پروتکس  یرتاث -۵ جدول

 ایلئوم  ژژنوم  تیمار

 پروتکسین 

 

 پرز عرض  پرز   ارتفاع مایسین ویرجینا 
  عمق

 کریپت

  به  پرزارتفاع 

  عمق

 کریپت

 پرز عرض  پرز   ارتفاع
  عمق

 کریپت

  پرزارتفاع 

  عمق  به

 کریپت

0 0 c36/۸4 c9۸/9 d۸6/23 a53/3 d75/75 d24/10 c91/23 c17/3 

25/0 0 c۸6/79 a66/20 c20/30 bc64/2 e43/61 b51/16 c65/24 d55/2 

5/0 0 b5۸/102 a13/20 a42/35 b90/2 b93/120 a۸4/19 ab19/31 b96/3 

75/0 0 a92/121 b61/13 ab۸3/34 a50/3 a31/14۸ bc63/15 a27/32 a63/4 

0 25/0 c۸0/72 b۸2/14 c30/32 c25/2 e33/65 bc۸6/15 bc73/27 d39/2 

0 5/0 c31/71 b65/15 e9۸/26 c64/2 c02/۸۸ bc02/16 bc11/27 c25/3 

0 75/0 c6۸/77 b۸۸/16 e65/2۸ c17/2 c36/92 c12/14 ab51/29 c14/3 

SEM*  32/4 034/1 ۸5/0 27/0 2۸/3 65/0 14/2 27/0 

 P  0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0  ارزش
*SEM :دارند  دارییمعن اختالف اماری   نظر  از ستون  هر در مشابه غیر حروف دارای هایمیانگین ها، میانگین استاندارد خطای (05/0>P.) 

 

 بحث

نیز    پژوهشگران با  حاضر    یش آزما  همانند دیگر 

گزارش    یماالک پر  یوتیکپروب را  خوراک  مصرف  کاهش 

نتا  مخالف.  (36)  کردند  از  ستفاده ا  ،حاضر  یشآزما  یجبا 

 بیوتیکآنتی  و  پروتکسین  پروبیوتیکدرصد    1/0

 تیکبیوآنتی  و   یماالکپر  یوتیکپروب  یا   (14)  فالوومایسین

پروب  و(  44)  یرجینامایسینو و    24)  یتجار  یوتیکمخلوط 

  ی ژاپن  هایینبلدرچ  یا  گوشتی  های جوجه   جیره  در  (39

.  نداشت  داریمعنی  تاثیر  خوراک  مصرف   بر  (43)

آنت  ها پروبیوتیک   و هضم بهبود طریق از  هایوتیکب  یو 

 هرچه  دادن  قرار دسترس  در و  مغذی موادی  ابقا و جذب

 ترمناسب بازده موجب ،مواد  این از بهینه یاستفاده و بهتر

در طول دوره    زیرا  ؛(24) اندشده هاجوجه   مصرفی خوراک

ب از  با  م  ینپرورش    و (  4مضر )جدول    یکروارگانیسمرفتن 

)جدول   پرزها  بهتر    موجب  و   شده   بهتر  جذب(  5رشد 

  شده  مغذی  مواد  از  بهتر  استفاده  و  خوراک  مصرف  کاهش

 مصرف   خوراک  ،انرژی  تامین   برای  پرندگان  زیرا  ؛است

  یشاهد تعداد باال  یماردر ت  رسدی. به نظر م ( 12)  کنندمی

ت  یسهمقا  در  یکوالیا  های یباکتر  ینپروتکس  یمارهایبا 

  ها، میکروارگانیسم  این  توسط  انرژی  مصرف  و(  4  جدول)

در   ینبنابرا  ،باشد   شده  ترباال  خوراک  مصرفبه    منجر

ب تفاوت  مصرف   مختلف  هاییره ج  ینمجموع  نظر  از 

م را  اثر    توانیخوراک  بر    بیوتیکیآنتو    پروبیوتیکبه 

د ضخامت  و    یوارهکاهش  سوروده  مضر    هاییهحذف 

جذب مواد   یشافزا  موجب  که   داد   نسبت  ها یکروارگانیسمم

 . است شده مغذی

کردند    یانب  پژوهشگرانحاضر،    یشآزما  یجبا نتا  موافق

پروب از  استفاده  ت  یماالکپر  یوتیککه    ی هاجوجه   یهغذ در 

  به طور  . (36)شد    یانی منجر به اختالف در وزن پا  یگوشت

در    ایسیسرو  یسسساکاروما   یوتیکاستفاده از پروب  متفاوتی، 

بر  یگوشت  ی هاجوجه   یرهج نداشته  وزن    یش افزا  تاثیری 

 درصد  1/0  از  استفادهبا    پژوهشی  در.  (30)  است

 بیوتیک آنتی  درصد  0/ 1  و  پروتکسین  پروبیوتیک

  تفاوت ،  گوشتی  هایجوجه  جیره  در  مایسینفالوو

 افزایش   بر  بیوتیکآنتی  و   پروبیوتیک  اثر  بین  داریمعنی

 یوتیکو پروب  بیوتیکآنتی  افزودن   (. 14)  نشد   مشاهده   وزن

)جدول    مفید  میکروبی  جمعیت  تقویتبا    طیور  خوراک  به

  دستگاه   زایبیماری  هایباکتری  منفی   آثار  تواندمی  (4

  را  مغذی  مواد  یهکنند  مصرف  رقبای  عنوان  به  گوارش،

 سد   از  را  مغذی  مواد  جذب  میزان  نتیجه  در  و  دهد  کاهش

  قادر  اتفاق   این(.  12)  کند  تسهیل  روده  مخاط  موکوسی

  به  پاسخ  در  که  روده  دیواره   ضخامت  افزایش  از  است

  و  کند  جلوگیری  آیدمی  وجود  به  مضر  هایباکتری  افزایش

 شود  وزن  افزایش  هنتیج  در  و  انرژی  جویی  صرفه  موجب

(44.)   

ابه  نتایج از  آمده  مورد    یشآزما  یندست  افزایش در 
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  شده   یانب.  بودموافق    پژوهشگران  برخی  یجبا نتاوزن روزانه  

از   استفاده  که    در   پریماالک  پروبیوتیک  درصد  9/0است 

 در   درصد  02/0  و  رشد  مرحله  درصد  04/0  آغازین،  مرحله

تغذ  پایانی  مرحله طور    به  یوشتگ  یهاجوجه  یهدر 

افزا  دارییمعن به  (.  36)  شد  روزانهوزن    یشمنجر 

اضافه  دادند  نشان  نیز  دیگر  پژوهشگران کردن    با 

به   یرجینامایسینو  بیوتیکیآنت  یا  یماالکپر  یوتیکپروب

تاث  یشفزاا،  ینر گوشت  یهاجوجه   یرهج تحت  قرار    یروزن 

کننده    یمارهایت  کهی طورهب  ،گرفت مصرف 

افزا  یهشب  یماالک پرو    یرجینامایسینو و  بودند    یش به هم 

ب دادند  یشتریوزن  نشان  شاهد  به   سوی  از  ؛ ( 21)  نسبت 

نتا  یش آزما   یجنتا  یگرد با   پژوهشگراناز    برخی  یجحاضر 

با    یانب  پژوهشگراننبود.    موافق از   کردند    5/1استفاده 

ج  ایسروس  یسسساکاروما  یوتیکپروب  درصد   یرهدر 

تفاوتیگوشت  یهاجوجه  افز  ی،  نشد   یشادر  مشاهده    وزن 

  01/0  و  پروتکسین  پروبیوتیکدرصد    1/0  از  استفاده   .(30)

  های بلدرچین  غذایی   جیره  در   بیومین  پروبیوتیکدرصد  

 از  پروبیوتیک(.  43)  نداشت  تاثیری  نهایی   وزن  بر  ژاپنی

  افزایش   و   پرنده   یهرود  میکروبی  تعادل   بهبود  طریق

  هضم   هاییمآنز  کردن  فعال  و  گوارشی  هایآنزیم  فعالیت

  مغذی  مواد  دسترسی  قابلیت   افزایش  موجب  کننده

 خوراکی  مواد  متابولیسم  در   مفید  تغییرات  و   هضم   غیرقابل 

  های باکتری  رشد  افزایش  روده،  میکروفلورای  در  تغییر  و

  در  و  مغذی   مواد  جذب  و  هضم   و   اسیدالکتیک  تولید   مفید،

کر  بر علل ذ  عالوه  ؛ (9)  گرددمی  وزن  افزایش  موجب  نتیجه

م نظر  به  د   رسدیشده  مسبب    یگراز  وزن    افزایشعوامل 

طول   یشافزابیوتیک،  های حاوی آنتیبهتر در تیمارروزانه  

)جدول    یپرزها که  5روده  است    یزان م  یشافزا  موجب( 

ن  شودیم  خوراکجذب   کاهش    یوتیکپروب  یرتاث  یزو  بر 

  (4مضر در دستگاه گوارش )جدول    هاییکروب م  یتجمع

 . (44 و  21، 13) باشد

پروب از  آنت  ینپروتکس  یوتیکاستفاده   بیوتیک یو 

  یسا سرو  یسسساکاروما   یوتیکپروب  یا (  14)  یسینفالوما

ج(  30) حاضر    آزمایش   مانند   ، یگوشت  ی هاجوجه   یرهدر 

  یج نتا  برخالف.  نداشت  خوراک   یلتبد  یبضربر    تاثیری

منابع    یتعداد  درحاضر،    یشآزما از  از  از    تعدادیاستفاده 

 یرجینامایسینو بیوتیکیآنت  یا (44 و  36) یوتیکپروبانواع 

   (.44) یدبخش بهبودرا  خوراک یلتبد یبضر

با    یش آزما  ین ا  نتایج گلوکز  غلظت  کاهش  مورد  در 

 پروبیوتیککردند استفاده از    گزارشکه    یپژوهشگران  یجنتا

گلوکز پالسما    یزانکاهش م  موجب  رامنوس  الکتوباسیلوس

 تقویت با ها پروبیوتیک   .داشت  مطابقت  ، (1۸)  گردد می

 تخریب از پانکراس، یبتا هایسلول  اکسیدانیآنتی سیستم

مانع   ، در نتیجهکند می جلوگیری  پانکراس بافت اکسیداتیو

 خون  گلوکز  سطح افزایش و نسولینغلظت اسریع   کاهش

  تولید   های سلول  بر  تاثیر  با  ها بیوتیکآنتی(.  45)  شودمی

  به  نسبت  هاسلول   ذیرینفوذپ  کاهش  و  گلوکاگون  کننده

(.  1۸  و1)  گردندمی  پالسما  گلوکز  افزایش  به  منجر  گلوکز

 ترکیب بر تاثیر با  هاپروبیوتیک خاص هایگونه  از برخی

 موجب توانندمی  روده کردعمل بهبود و روده میکروبی فلور

 و خون  جریان  به باکتریایی هایاندوتوکسین انتقال مهار

 در التهابی  پیش هایسیتوکین و ساکاریدهالیپوپلی کاهش

 در  و التهاب  کاهش موجب راه این از که  شوند خون گردش

 تخریب   از جلوگیری و انسولینی مقاومت کاهش نتیجه 

  راه از هاپروبیوتیک (.17)   شوند می پانکراس بتا هایسلول 

 خاصیت  اکسیژن، گرواکنش هایگونه  تولید از ممانعت

 دیابتی داروهای به راهمیف  -زیست افزایش و کسیدانیآنتی

 . (23) باشند موثر خون قند کنترل در توانندمی نیز

پروتکس  یشآزما  نتایج اثر  مورد  در  و   ینحاضر 

به    یرجینامایسینو نسبت  کلسترول  غلظت  کاهش  بر 

نتا  با  پژوهشگران    یجشاهد،    درصد   005/0  کاربرد   با  سایر 
  گذار   تخم   مرغان  غذایی  جیره  در  پروتکسین  پروبیوتیک

پروب  استفاده  ینح  درو  (  35)   یلوس الکتوباس  یوتیکاز 

آنت و  ج  یرجینامایسینو  بیوتیکی رامنوس   یره در 

  غلظت  کاهش   به  منجر  یهمگ   که(  1۸)  یگوشت  ی هاجوجه 

  دیگری   یش . در آزما داشت  مطابقت  ند، شد  خون  کلسترول

پروب  009/0از    استفاده  موجب  یماالکپر  یوتیکدرصد 

جوجه  خون  سرم  کلسترول  اما    یگوشت  یهاکاهش  شد، 

مقدار  یسینفالووما  بیوتیکآنتی  در   گرم میلی  15  به 

 آنچه   نظیر  مفید   هایباکتری   .(6)  نداشت  تاثیری  کیلوگرم

  اسیدهای   کردن  نژوگهادک  با  دارد  وجود  هاپروبیوتیک   در

 چرخش  توقف  و  صفراوی  اسیدهای  هیدرولیز  و  صفراوی

آنها آن   کبدی–ایروده شرکت  از  عنوان،  به   ساز یشپ   ها 

اصل   سویی   از.  کنندیم  یریساخت کلسترول جلوگ  ی ماده 

-عمل  کوچک  روده   در   شده   دکانژوگه  صفراوی  اسیدهای

 محلول  در  کانژوگه   صفراوی  اسیدهای  خوبی به    کردی
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 کلسترول  جذب  مانع   بنابراین  ندارند،   چربی   جذب  و   کردن

  اسیدهای  اظهارشده  همچنین  میشوند،  چربی  همراه

 بنابراین  میچسبند،  فیبرها  و  باکتریهـا  به  آزاد  صفراوی

  ینهمچن  ،( 7)  یابدمی  افزایش  صفراوی  اسیدهای  دفع

با محدود کردن    یوتیکموجود در پروب  هاییکروارگانیسمم

مس  یل گلوتار  یلمت  یدروکسیه  یمکوآنز  یتفعال در   یرکه 

کاهش   را  کلسترول  ساخت  است،  فعال  کلسترول  ساخت 

 از  زنجیر  کوتاه چرب دهایاسی تولیدنمونه،    یدهد. برایم

 تولید پروبیوتیکی، هایباکتری  توسط پروپیونات جمله

 را کبد به پالسما از  کلسترول برگشت  یا و کلسترول کبدی

آن ؛کندمی مهار به  توجه  برای  اولیه ماده کلسترولکه  با 

 در کلسترول غلظت  ،است  جدید صفراوی  اسیدهای سنتز

 از دیگر یکی.  (25)  داد خواهد کاهش را خون  گردش

 دیواره به کلسترول اتصال قابلیت  پیشنهادی، هایمکانیسم

 سلولی غشای با کلسترول ترکیب  و  هاپروبیوتیک سلولی

 مواد کلسترول جذب از جلوگیری  نتیجه، در و  هاباکتری

 توانایی رشد حال در و  زنده  های باکتری.  است غذایی

 .  (26) دارند کلسترول دفع و حذف برای بیشتری

آزماه  ب  نتایج از  آمده  نتا  یشدست  با    که  ی یجحاضر 

پروب از  استفاده  کردند  مقدار    به   ینپروتکس  یوتیکگزارش 

گذار،    یرهدر ج  درصد  005/0 تخم    یشافزا  موجبمرغان 

تر م   گلیسریدیغلظت  شاهد  به  -هم   ، (35)  شودینسبت 

نتا  ،داشت  خوانی برخالف    حاضر،  یش آزما  یجاما 

 یوتیک پروبدرصد    009/0ز  ااستفاده    با ی  پژوهشگران

کیلوگرم  میلی  15و    یماالک پر در   بیوتیکیآنتگرم 

بودن      یرتاث  بی  ،یگوشت  ی هاجوجه   یرهج  در  یسینفالووما

غلظت   اثر    یروزگ  42و    21سن    در  گلیسریدتریبر  و 

سن    یوتیکپروب  ی کاهش   کردند  گزارشرا    یروزگ  42در 

 روبیوتیک پ کلنی  واحد    7  از  استفاده   با  دیگر  سویاز    ، (6)

کیلوگرم میلی  15  و  رامنوس  الکتوباسیلوس در  گرم 

  گوشتی  هایجوجه   جیره  در  ویرجینامایسین  بیوتیکآنتی

  ینا  . (1۸)  د شن  مشاهده   تیمارها   بین  داریمعنی  تفاوتنیز  

با    ییغذا  یرهدر ج  یمصرف  یوتیکامکان وجود دارد که پروب

ساز  یشافزا چرب  یمحلول  ذرات  کاهش  افزا  های و    یش و 

از    ها یچرب  جذب روده در    یوارهکاهش ضخامت د  یسویو 

افزا  یرجینامایسین، و  یحاو  یمارهایت به  سطح   یشمنجر 

ت  گلیسریدی تر و    ینپروتکس  ی حاو  یمارهای در 

  داخل   در.  ( 15)  باشدنسبت به شاهد شده    یرجینامایسینو

  توانند می  شده  جذب  چرب  اسیدهای  روده   هایسلول 

  و   شده  ترکیب  گلیسریددی  و  نومو  یا  و  گلیسرول  با  دوباره

 . بسازند  را گلیسریدتری 

 یوتیک پروبکلنی  واحد    7از    استفاده  با   یپژوهشگران

ج  رامنوس  الکتوباسیلوس   ی، گوشت  ی هاجوجه   یرهدر 

کردند  HDL  یزانم  یشافزا گزارش  آزمایش  .  (1۸)  را  در 

 یوتیک پروبدرصد    009/0  از  استفاده  بانیز  دیگری  

کیلوگرم  گرمیلی  15و    یماالک پر در   بیوتیکیآنتم 

ج  یسینفالووما   عدم   ی،گوشت  ی هاجوجه   یی غذا  یرهدر 

  حاضر  آزمایش  نتایج  با  که(  6)  شد مشاهده    HDL  بر  تاثیر

 آنتی استفاده هنگام در که شده  گزارش.  داشت  مغایرت

 روده، میکروبی  بار کاهش نتیجه در  ها یوتیک پروب  و بیوتیک

 در که است   احتمال نای  ، کند می پیدا کاهش ایمنی تحریک

 ایمنی پاسخ  ایجاد برای انرژی  به نیاز ایمنی، تحریک غیاب

 دسترس  قابل  اضافه انرژی حالت این در یابد، کاهش

  بافت سنتز افزایش صرف  A  کوآنزیم-استیل فرم در احتماالً

 افزایش به منجر امر این که شودمی کلسترول  و چربی

. با توجه (22)  شودمی سرم کلسترول و بطنی حفره  چربی

ا ز  که  ینبه  از  و     LDL ،HDL  ی هاگروه  یرکلسترول 

افزا  یلتشک  گلیسریدی تر   یعنی  ؛آن  سهم  یششده است و 

آن در همه ج  بنابراین  ،HDLکاهش   غلظت  ها  یره کاهش 

 یشافزا  دانست،  دلیل  این  به  بتوان  شاید  رابه شاهد    نسبت

 . است فرضیه  این موید  حدودی تا  یدرگلیستری غلظت

از آزماه  ب  یجنتا   LDLمورد    درحاضر    یشدست آمده 

از  داشت  مطابقت  پژوهشگران  برخی  نتایج  با استفاده  با   .

قسمت   15و    ینپروتکس  یوتیکپروب  یلوگرمگرم در ک  1/0

میلیون   ج  یرجینامایسینو  بیوتیکیآنتدر   ییغذا  یرهدر 

غلظت    یگوشت  ی هاجوجه  پروب  LDLکاهش   یوتیکبا 

استفاده (47)  دشگزارش     پروبیوتیکدرصد    009/0  از  . 

کیلوگرم  میلی  15و    یماالک پر در   بیوتیکیآنتگرم 

ج  یسینفالووما بر   تاثیری  ی،گوشت  یهاجوجه   یرهدر 

نتا  (6)  اشتند    LDL  غلظت با  در    دستبه  یجکه  آمده 

 سنتز  بر   تاثیر  با   پروبیوتیک،.  داشت  مغایرت  رحاض  یشآزما

-3  یمآنز  فعالیت  در  کاهش  واسطه  به  کلسترول  کبدی

 رابطه   و  ردوکتاز  آ–کوآنزیم  گلوتاریل  متیل  -3-هیدروکسی

  چگالی   با   لیپوپروتئین  تولید  با   آنزیم   این   که  مستقیمی

  ( 10)شود    LDL  یدکاهش تول  موجب  تواند یم  دارد،   پایین

  .باشد داشته نقش کلسترول کاهش درو از این طریق 
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1400پاییز و  زمستان   

غلظت    یش که افزا  یشآزما  یناز ا  به دست آمده  نتایج

BUN  داد نشان  نتا   ،را   بیان   که  پژوهشگراندیگر    یجبا 

از   استفاده   مقدار   به  کوتریماکسازول  بیوتیکآنتیکردند 

  یی، موش صحرا  غذایی   جیره  در  گرممیلی  120و    60،  30

ت  یدر پالسما  BUNغلظت    یشافزا  موجب   یمارهایخون 

اما با    ،داشت  مطابقت  ،(29)  دش  بیوتیکیمصرف کننده آنت

  3/0و    2/0از  کردند استفاده    گزارشکه    ینپژوهشگرا  نتایج

  یی غذا  یرهدر ج  اسرویسی  ساکارومایسس  یوتیکپروبدرصد  

(  41)  ندارد  BUN  غلظتبر    تاثیری  ینر گوشت  یهاجوجه 

 .  داشت مغایرت

  یرتاث  بی مورد    درحاضر    یش آمده از آزما   دستبه  نتایج

آنت  یوتیکپروببودن    با   IgAو    IgG  تیتربر    یوتیک ب  یو 

  با   پژوهشگران.  داشت  مطابقتمنابع    درگزارش شده    یجنتا

از   مختلف    هایسویه   یحاو  یوتیکپروباستفاده 

  یره درصد در ج  75/0و  5/0،  25/0  مقدار  به  الکتوباسیلوس

 تاثیر  ( 2۸  و  5)  تجاریگذار  تخم  یهامرغ  یی غذا

ت  دارییمعن نکردند  IgMو    IgG  یتربر  .  مشاهده 

پر  پژوهشگران مخلوط  از  استفاده  آنت  یوتیکوببا    ی و 

مشاهده    IgAو    IgGبر    یریتاث  یالمایسینآو  یوتیکب

.  یافت یشافزا یوتیکپروب یرتحت تاث IgM، اما (46) نکردند

 طریق  دو   از  را  میزبان   ایمنی  سیستم  توانندمی  هاپرویوتیک

 به  اتصال  طریق   از  میکروبی  فلور  که  این   اول  ؛ کنند  تحریک

  شدن  محدود   وجبم  خود  تکثیر  و  گوارش  دستگاه   دیواره

 آزاد های ژنآنتی که  این دوم  و  شوند می ها پاتوژن  برای  فضا

  موجب  ، شده  جذب  مرده  هایمیکروارگانیسم  توسط  شده

 میزان   و  ثیرتأ (.  2)  شوندمی  ایمنی  سیستم  تحریک

  و   بدن  ایمنی  سیستم  تحریک  در  ها پروبیوتیک  سودمندی

  ایمنی،   ایجاد  نحوه  و  پادتن  نوع  به  بادیآنتی  پاسخ  تقویت

  ثر مؤ  دوز  و  پروبیوتیک  در  موجود  هایباکتری  تعداد

شده  پروبیوتیک  بستگی  میزبان  ژنتیکی  زمینه  و  استفاده 

  مهمی   نقش  نیز  ها باکتری   سلولی  دیواره  اجزای(.  16)  دارد

.  دارد  ترعالی  هایمیکروارگانیسم  و  هاباکتری  کنشبرهم  در

  کاریدهای سالیپوپلی  و  ها پپتیدوگلیکان  شامل  اجزا  این

 سیستم   قوی  کنندهفعال  مولکول  دو  هر.  هستند  هاباکتری

 در   موجود  هایباکتری   از  برخی.  هستند  ایمنی

  که  هستند  قادر  ها، الکتوباسیل  خصوصا  ها پروبیوتیک 

  ی هاسلول   صورتهب  ،کنند  تحریک  را  بدن  ایمنی  سیستم

د طول  در  تکث  یوارهزنده  محدوده    شوند  یرروده  در  و 

پادتن  کنند  یداپ توسعه    یعیوس شده    یهاو    وسیلهبهآزاد 

و  را  مرده    هاییکروارگانیسمم  مستقیم  طوربهجذب 

 همچنین  . کنند  تحریک  را  بدن   ایمنی  سیستم

  به   رسیدن  از  بعد  پروبیوتیک  در  موجود  هایمیکروارگانیسم

 موجب  خود  هایمتابولیت  سازی  آزاد  و  گوارش  دستگاه

  پاسخ   تواندمی  که  شوندمی  ایمنی  سیستم  شدن  فعال

  که  کند   فعال  را  میزبان  اختصاصی   غیر  و  اختصاصی  ایمنی

  های بیماری   کنترل  در  حیوان  حفظ  برای  کمکی  خود  این

  به  الکتوباسیلوس  افزودن.  (20)  شود  مختلف  عفونی

  های پالک  سلولی  بافت  گذار، تخم  هایمرغ  یغذای   یجیره 

  ی دفاع   یهاتجمع سلول به  در واقع    یرایپ   یها)پالک  یراپی

ناح  یلنفاو  هاییهال  صورتبه ب  یرز  یهدر  روده  ه مخاط 

بار روده  م  یکخصوص  برا  شودیگفته  کردن    یداپ   یکه 

ا  یژن مناسب برا  ی آنت  یدپاتوژن و تول عوامل    ینمقابله با 

ااستالزم   مخاط  در  ا  دهد یم  یشافزارا    یلئوم(    ینکه 

تحرنشان که   است  یمخاط  یمنیا  یستمس  یکدهنده 

تحر  یتنهادر  و    یمنیا  یکرتح  موجب به  پاسخ   یکدر 

  نتایج   به  توجه  با  (. 31)  یابدیم  یش افزا  IgGظت  لغ   یمنی،ا

 میزان  بررسی  و  میکروبی  کشت  قسمت  در  آمده  دسته  ب

  در  سالمونال  آلودگی  حذف  و   مضر  هایمیکروب  آلودگی

و   ینپروتکس  زا  استفاده(،  5  جدول)  تیمارها

ج  یرجینامایسینو به از    ییغذا  یرهدر  توجه  با  و  اول  روز 

ا  یرجینامایسینو و  یوتیکپروب  یر تاث  یسم مکان که    یمنیدر 

باال توض   یستمس  داریمعن  یکتحر  موجب  ، داده شد  یحدر 

 نشده است. یترت یشو افزا یمنیا

  از  استفاده  با به ترتیب    حاضر،  آزمایش  نتایج   با   مطابق

 در  پریماالک  پروبیوتیکدرصد    02/0و    04/0  ،09/0

ج  پایانی  دوره  و   رشد  یدوره  غازین،آ  یدوره  یرهدر 

م  ی،گوشت  هایجوجه  کل  تعداد    ها یسمارگان  یکروکاهش 

مشاهده   شاهد  به  نتا(36)  دشنسبت  حاضر،    یشآزما   یج. 

پروتکس  خصوصدر   از  و  یناستفاده  در    یرجینامایسینو 

کلون  موجبکه    ییغذا  یرهج کل  تعداد    ی کاهش 

برخی   از سویآمده    دستبه  یجشد، با نتا   هایکروارگانیسمم

پروب  هنگام  -پژوهشگران از    یلوس الکتوباس  یوتیکاستفاده 

آنت و  ج  یرجینامایسینو  بیوتیکی رامنوس   یره در 

 .  (1۸) داشت  یخوانهم  یزن -یگوشت  یهاجوجه 

آزماه  ب  نتایج از  آمده  به   -حاضر  یشدست  منجر  که 

منطبق   پژوهشگران  برخی  یجبا نتا  -یدگرد  یکوالیکاهش ا
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از  .بود استفاده    ساکارومایسیس   یوتیکپروب  درصد  1/0  با 
تن    250و    اسرویسی   یرجینامایسینو  بیوتیکیآنت گرم در 

ج   هاییکلون  تعدادکاهش    یگوشت  ی هاجوجه   یرهدر 

گزارش    یکوالیا شاهد  به  )نسبت  است  در   .(42شده 

هر    یازا  به  لیترمیلی  1/0با استفاده از  آزمایش دیگری نیز  

ج  فرمنتیوم  باسیلوس  الکتو  تیکیوپروباز  پرنده    یرهدر 

نسبت به    یکوالیا  هاییکاهش تعداد کلون   ی،ژاپن  ینبلدرچ

را گزارش کردند به(40)  شاهد  کل  .  به    pHکاهش    یطور 

اس کلون  موجب  یدیسمت  تعداد  افزا  ها یکاهش     یشو 

pHایکوالی   هایکلونی  افزایش  موجب  خنثی،   سمت  به  

 از  استفاده  نتیجه  در  شده  تولید  آلی  اسیدهای.  شودمی

  و  مضر  هایباکتری  رفتن  بین  از  به  منجر  ،پروبیوتیک

  کاهش  سبب  که   دنشومی  مفید   های باکتری  استقرار

 پروبیوتیک   مکمل  .شودمی  جوجه  روده  در  ایکوالی  استقرار

  خانواده  هایباکتری  از  درصد  90  طیور  جیره  در

  استقرار   در  هاپروبیوتیک   و  بردمی  بین  از  را  انتروباکتریاسه

  هایباکتری  با  گوارش  دستگاه   در  موجود  هایجایگاه

  ها باکتری  این   تکثیر  و   رشد  از  بنابراین   ه، کرد  رقابت   پاتوژن

 از  روده  حرکات  با  پاتوژن  هایباکتری  و  کنندمی   جلوگیری

 . (19) گردندمی خارج مدفوع با حیوان گوارش  دستگاه

  شافزای  که  -حاضر  آزمایش   از  آمده  دسته  ب  نتایج

  داد   نشان  شاهد  به  نسبت  را   مفید  هایباکتری  کلونی   تعداد

با    پژوهشگرانبود.    منطبق  پژوهشگران  برخی  نتایج   با  -

کردن   کلن  7اضافه   الکتوباسیلوس   یوتیکپروباز    یواحد 
ک  یلی م  15و    رامنوس بر   بیوتیک یآنت  یلوگرمگرم 

گزارش کردند    یگوشت  یها جوجه   یره در ج  یرجینامایسینو

تعداد شاهد    یدمف  یباکتر  یکلون  که  به   بود   بیشترنسبت 

پروب(1۸) از  استفاده   یلوسالکتوباس  یحاو  یوتیک . 
به  کلنی  واحد    ۸لیتر معادل با  میلی  1/0به مقدار    یومفرمنت

پرنده   هر  جازای   یشافزا  یزن  یژاپن  هایینبلدرچ  یرهدر 

در لوله گوارش را به دنبال   یدمف  هاییباکتر  ی تعداد کلون

پروب  پژوهشگران.  (40)داشت   از  استفاده    یوتیک با 

  یاز نظر آمار  ی گوشت  یهاجوجه   یی غذا  یره در ج  یماالک پر

مشاهده    یدمف  هاییباکتر  ینب  یتفاوت شاهد  به  نسبت 

. داشت  مغایرت  حاضر  آزمایش  نتایج  باکه  (  36)نکردند  

  جمعیت   روی  هاپروبیوتیک  اثر  یسممکان

  با   هاآن  گونیسمآنتا  خاصیت  ها، روده  هایمیکروارگانیسم

  ، pH  کاهنده   ترکیبات   تولید  طریق  از  پاتوژن  های باکتری

  با   رقابت  یا   و   میکروبی  تنظیم   شامل   است  ممکن

  در   موجود  هایموقعیت  به  اتصال  برای  پاتوژن  های باکتری

  استفاده (.  33)  باشد  رشد  عوامل  و   مغذی  مواد  روده،

  نابودی  سبب  پروبیوتیک  و  بیوتیکآنتی  زمانهم

  با  ابتدا  که  درصورتی  اما  ،شودمی  پروبیوتیک  هاییباکتر

  سپس   و   یابد   کاهش   میکروبی   فلور  ،بیوتیکآنتی  از  استفاده

 برای  مناسبی  بستر  شود  استفاده  پروبیوتیک  از  آن  دنبال  به

  فراهم  گوارش  دستگاه  در  مفید   هایباکتری   استقرار

 محیط  نکرد  فراهم   با   توانندمی  ها آنزیم  همچنین،  شودمی

 تکثیر   از  غیرمستقیم  طور  به  هضم،  برای  اسبمن

 شرایطی  چنین  در  و  کنند  جلوگیری  مضر  هایباکتری

 تشویق  را  مفید   هایمیکروب  تولید  توانندمی  ها پروبیوتیک 

 . کنند

پروتکس  در سطوح  و  ینتمام    یرجینامایسین،و 

استفاده زود  با  مربوط به سالمونال مشاهده نشد.    های یکلون

  ی اثرات منف  یادیتا حدود ز  توانیم  ها کیوتیهنگام از پروب

م داد،  کاهش  را  تول  یدمف  هاییکروارگانیسمسالمونال    یدبا 

کسب مواد   یچرب فرار، رقابت برا  یدهایو اس  یوسینباکتر

چسب  یمغذ جا  یدنو  روده،   یژهو  هاییگاهبه  در  استقرار 

پاتوژن  توانندیم برابر  سالمونال    یاروده  یهادر  مانند 

کند  ب(27)  مقاومت   یوتیکپروب  که شده    یان . 

اسپره  ب  رامنوس  یلوسالکتوباس به    یحتلق  یا   یصورت 

جوجه  در  سالمونال   موجب  ی، گوشت  یهاکلوآک  حذف 

 .  (1۸)  دگردمی

  Gunal  یج حاضر با نتا  یش دست آمده از آزماه  ب  نتایج

همکاران آن(14)  داشت  مطابقت  و  در  از  ،  استفاده  جا 

  یشافزا ،یگوشت یهاجوجه  یرهدر ج ینپروتکس یوتیکپروب

ا اما    ،داشت  دنبالبهو ژژنوم را    یلئومارتفاع پرز در قسمت 

آنت از  پرز   یریتاث  یالمایسینآو  بیوتیکیاستفاده  ارتفاع  بر 

  افزودن   حاضر  آزمایش   نتایج   برخالف  اما  ،نداشت

آنت  یوتیکپروب آزما   بیوتیکیو    و همکاران  Gunal   یشدر 

 به   پرز  ارتفاع  نسبت  و  تکریپ   عمق  پرز،  عرضبر    تاثیری

با استفاده از    پژوهشگران  .( 14)  نشد  مشاهده  کریپت  عمق

 در   ویرجینامایسین  بیوتیکآنتی   و  ینپروتکس  یوتیکپروب

عمق    ، پرز  ارتفاع بر    یریتاث  ،گوشتی  هایجوجه   جیره

  مشاهده   ایلئوم  و   ژژنوم  دئودنوم،  در  هاآن  نسبت  و  یپتکر

نتا   که(  3)  نکردند بود.    آزمایش  یجمخالف  سایر  حاضر 

  یره در ج  یماالکپر  یوتیکاز پروب  هبا استفاد  نیز  پژوهشگران
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بر ارتفاع پرزها و نسبت ارتفاع    یری، تاثیگوشت  ی هاجوجه 

کر عمق  به  ا  در  یپتپرز  نکردند   یلئومقسمت    مشاهده 

 .داشت  افزایش  کریپت  عمق  و  پرز  عرضاما    ،(36)

نیز   دیگری  ازپژوهشگران  استفاده  کردند،    گزارش 

ج  ایسسرو  یسس ساکاروما  یوتیکپروب   یهاجوجه  یرهدر 

پرزها  یشافزابه    منجر  یگوشت عمق    ارتفاع  کاهش  و 

 عمق   به  پرز  ارتفاع  نسبت  بر  اما  د،وشمی در ژژنوم    یپتکر

 یرهدر ج  یوتیک. استفاده از پروب(30)  ردندا  تاثیری  کریپت

چرب    یدهایاس  ساخت  یشافزا  موجب  یورط  ییغذا

روده    یهاو توسعه سلول  یرشده که تکثدر روده    یراشباعغ 

تحر م   یشافزا  موجبو    کندمی  یکرا  پرز    گردد یارتفاع 

  در هضم    یت ظرف  بهبودطول سبب    یش افزا  این  که   (21)

  و  هضم  ظرفیت  بیشترین.  (34)  شودمی  کوچک  روده

  طویل   پرزهای  و  وسیع  المینال   سطح  اب  جذب  حداکثر

.  (3۸)  شود می  حاصل  ، بالغ  هایانتروسیت   دارای

 کریپت،   عمق  افزایش  اثر  در  که  دادند  نشان  پژوهشگران

  و   ظاهری جذب  سطح کوچک، روده  های پرز عرض  و ارتفاع

  های جوجه   کرد عمل  هاآن  دنباله  ب  و  پرز  جذب  سطح

  بهبود  وزن  افزایش  میانگین  و   تبدیلضریب  شامل   گوشتی

 (.  36)  بدیا می

از   استفاده  کل  ی نتآو    پروتکسینپروبیوتیک  در 

بلدرچین   ویرجینامایسینیوتیک  ب جیره  ژاپنی  در  های 

درصد    5/0سطح    کهطوریبهداشت،    مثبتی  تاثیرات

درصد    5/0سطح    تبدیل،  ضریب  بهترین  ویرجینامایسین

سطح    کمترین  پروتکسین کلسترول،  درصد    75/0غلظت 

سطح    مفید،   های باکتری  کلونی تعداد    بیشترین  پروتکسین

ودرصد    75/0و    5/0 کاهش    ویرجینامایسین  پروتکسین 

سطوح  و    ایکوالی را   آلودگیحذف    ها آن همه  سالمونال 

  تاثیربه عنوان محرک رشد    پروتکسین  ی سوینشان داد، از  

پروب  مثبتی آماده طبخ داشت.  و الشه   یوتیکبر وزن زنده 

مقا آنت  یسهدر  شاهد   یوتیکب  یبا  بر   یبهتر  یرتاث  ،و 

توجه به اثرات    روده کوچک نشان داد. با  یپرزها  یمرفولوژ

به    پروبیوتیک  مفیدتر به   ویرجینامایسیننسبت  توصیه  و 

امکان  منظورها در خوراک به بیوتیکاز آنتی نکردن استفاده

حیوان و  انسان  در  دارویی  مقاومت  موا  ایجاد  الزم،    قع در 

از     پیشنهاد  بیوتیکآنتی  جایبه  پروبیوتیک  ایناستفاده 

 . شودمی
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     Indiscriminate use of antibiotics promotes the development of antibiotic resistance and transfer of antibiotic 

resistance genes from animal to human microbes, Therefore, alternatives should be introduced. This experiment 

was conducted to this purpose. The 420 one-day-old Japanese quail randomly were allocated in seven 

experimental treatments, 3 replicate and 20 quail per replicate. The experimental treatments were control diet, 

and three level from the protexin and virginiamycin (0.25, 0.50 and 0.75%). Compared with control feed intake 

was reduced by fed treatments containing protexin and virginiamycin in whole period of experiment (P<0.05). 

The effect of protexin on live and carcass weight and average daily gain was significant; as live body and carcass 

weight in protexin group was more than control (P<0.05). The diet containing 0.25% protexin had the highest 

live and carcass weight. The concentration of all measured blood parameters, excepted for IgA and IgG, affected 

by protexin and virginiamycin in the diet (P<0.05).  The whole colonies of microorganisms, in diet contained 

75% protexin or 5% virginiamycin were higher than the control (P>0.05). The Supplemental protexin and 

virginiamycin resulted to  increased the colonies of beneficial bacteria, reduced the population of Escherichia 

coli, removing of salmonella and increased of the height, width and crypt depth of ileum and jejunum villi in 

compared to the control. Therefore, the effects of probiotics were matched not only with the effects of 

antibiotics, but in some cases also had advantages. Therefore, the use of probiotics as an alternative to antibiotics 

may be recommendable in the diet of birds. 
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