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چکیده
هدف از این آزمایش بررسی تأثیر پپتیدهای منداب اصالحشده روغنی کانادایی یا کانوال (استخراجشده با روش آبکافت یا هیدرولیز آنزیمی از
 فعالیت آنزیمهای گوارشی و جمعیت برخی باکتریهای هوازی انتهای رودۀ، پروبیوتیک و پریبیوتیک بر عملکرد تولیدی،)کنجالۀ کانوال
 چهار تکرار و ده قطعه جوجهخروس در هر، آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار.باریک (ایلئوم) در جوجههای گوشتی بود
400 ، گرم پریبیوتیک1 ،) میلیگرم پادزی (آنتیبیوتیک200 ،) جوجههای گوشتی با جیرۀ بدون افزودنی غذایی (شاهد.تکرار انجام شد
 افزودن پپتیدهای کانوال و پروبیوتیک در. روز تغذیه شدند42  میلیگرم پپتید کانوال در کیلوگرم خوراک برای مدت250 میلیگرم پروبیوتیک و
) روزگی42  تا1(  روزگی) و کل دورۀ پرورش28  تا11( جیرۀ غذایی سبب افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی در دورههای رشد
 فعالیت آنزیمهای. بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری در مصرف خوراک مشاهده نشد.)P>0/05( در مقایسه با دیگر گروهها شد
 میلیگرم پپتیدهای کانوال در کیلوگرم خوراک باالتر از دیگر گروهها250  لیپاز و پروتئاز رودۀ جوجههای گوشتی تغذیهشده با،گوارشی آمیالز
 شمار باسیلوسهای انتهای رودۀ باریک را در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی افزایش، افزودن پپتیدهای کانوال و پروبیوتیک.)P>0/05( بود
 لیپاز و پروتئاز، افزایش فعالیت آمیالز، کاهش ضریب تبدیل غذایی، نتیجهگیری شد که پپتیدهای کانوال سبب افزایش وزن بدن.)P>0/05( داد
.روده و افزایش شمار باسیلوسهای انتهای رودۀ باریک در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی شد
. ضریب تبدیل غذایی، پپتیدهای کانوال، باسیلوسهای روده، آنتیبیوتیک:واژهای کلیدی
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ABSTRACT
The aim of the present experiment was to evaluate the effect of canola peptides (produced by enzymatic hydrolysis of
canola meal), antibiotic, probiotic and prebiotic on growth performance, digestive enzymes activity and some aerobic
bacteria in broiler chicks. The experiment was conducted in a completely randomized design with 5 treatments 4
replicates of 10 male chicks each. Broiler chicks were fed on a diet with no feed additive (Control) or containing, 200
mg /kg antibiotic, 1 g /kg prebiotic, 400 mg/kg probiotic and 250 mg /kg canola peptides from day 1 to 42 of age.
Results indicated that addition of canola peptides and probiotic to diet increased (P<0.05) body weight gain and
decreased feed conversion ratio during days 11 to 28 d and 1 to-42 of age compared to the other groups (P<0.05). No
significant differences observed among experimental treatments for feed intake. Digestive amylase, lipase and
protease activity in chickens fed with 250 mg /kg canola peptides was greater than birds receiving other
supplemented birds (P<0.05). Adding canola peptides and probiotic increased ileal Basiluss count compared to the
other experimental treatments.It is Conclued that canola peptides increased body weight gain, decreased feed
conversion ratio, increased intestinal amylase, lipase and protease activity, and ileal Basiluss count compared to the
other experimental treatments.
Keywords: Antibiotic, canola peptides, feed conversion ratio, intestinal Basiluss.
* Corresponding author E-mail: mrezaei2000@yahoo.com

Tel: +98 911 1557321

علوم دامی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1396

130

مقدمه
صنعت مرغداری یکی از زیر بخشهای مهم و دارای
رشد باال در کشاورزی جهان و ایران به شمار میآید.
امروزه نیز حدود  60درصد از مصرف سرانۀ گوشت هر
ایرانی از گوشت مرغ تأمین میشود (.)USDA, 2016
متأسفانه استفادة نامناسب و زیاد از پادزی (آنتی
بیوتیک)های محرک رشد در این صنعت سبب افزایش
مقاومت پادزیستی باکتریها شده است .به همین
دلیل استفاده از پادزیهای محرک رشد از سال 1995
در آغاز در دانمارک و پس از آن در ژانویه سال 2006
در اتحادیۀ اروپا در صنعت طیور ممنوع اعالم شد .با
منع مصرف پادزیها در تغذیۀ طیور ،انتخاب جایگزین
مناسب آنها به یکی از چالشهای صنعت مرغداری
تبدیل شد ( .)Alkhalf et al., 2010استفاده از مواد
مختلف ازجمله پروبیوتیکها بهعنوان جایگزین
احتمالی پادزیها ،توجه متخصصان تغذیۀ طیور را به
خود جلب کرد .پروبیوتیکها افزودنیهای غذایی زندة
میکروبی هستند که از راه بهبود تعادل میکروبی روده
و تقویت سامانۀ ایمنی ،تأثیر سودمندی بر میزبان
دارند ( .)Alkhalf et al., 2010نتایج بررسیهای
مختلف نشان داده است ،پاسخ جوجههای گوشتی به
هنگام استفاده از فرآوردههای پروبیوتیکی یکسان
نیست و تحت تأثیر عاملهای زیادی مانند نوع
پروبیوتیک (سویۀ باکتری) ،سطح مصرف در جیره،
سن جوجههای گوشتی ،شرایط بهداشتی گله و غیره
تغییر میکند (.)Karimzadeh et al., 2016b
پریبیوتیکها گروهی دیگر از افزودنیهای
معرفیشده بهعنوان جایگزین پادزیها هستند که
اجزاء مواد خوراکی غیرقابل هضم دارند و سبب
افزایش رشد یا فعالیت گونههای سودمند باکتریایی
روده و کاهش جمعیت باکتریهای زیانبار رودة میزبان
میشوند ( .)Gibson & Roberfroid, 1995نتایج
پژوهشهای مختلف نشان میدهد افزودن
پریبیوتیکها به جیرة غذایی تنها سبب تحریک رشد
و فعالیت باکتریهای سودمند روده نمیشود بلکه
میتواند منجر به افزایش رشد و فعالیت باکتریهای
زیانبار رودة میزبان شود ( Gibson & Roberfroid,
 .)1995به همین خاطر پژوهشها بهسوی افزودنیهای

دیگری جهت گرفت تا بتواند ضعفهای پروبیوتیکها و
پریبیوتیکها را بپوشاند .یکی از مهمترین و
جدیدترین این افزودنیهای غذایی پپتیدها هستند.
پپتیدها فرآوردههایی هستند که پس از آبکافت
(هیدرولیز) ناقص پروتئینها با آنزیم ،اسید ،قلیا و یا
هیدرولیز تخمیری بهدست میآیند ( Karimzadeh et
 .)al., 2016aآبکافت ناقص پروتئینهای منابع گیاهی
یا حیوانی ،سبب تولید پپتیدهای با وزن مولکولی
متفاوت و قابلیت انحالل زیاد در آب ،میشود
( .)Pasupuleti & Demain, 2010بررسیها و
پژوهشهای مختلف نشان میدهد که در فرآیند
آبکافت پروتئینها با روشهای شیمیایی (محلولهای
اسید و قلیا) ،آنزیمی و تخمیری پپتیدهای با
ویژگیهای غذاهای فراسودمند مانند خاصیت
پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) ،محرک سامانۀ ایمنی،
ضد میکروبی ،تعدیل فشارخون ،ضد سرطان و ضد
چاقی تولید میشود ( .)Brij et al., 2014در روش
هیدولیز آنزیمی پروتئینها ،فرآیند هیدرولیز بهطور
کامل قابلکنترل است و در نتیجه پپتیدهای با
ویژگیهای فعال زیستی تولید میشوند ( Pasupuleti
 .)& Demain, 2010بنابراین ،از آبکافت آنزیمی
پروتئینهای گیاهی مانند کنجالۀ کانوال پپتیدهایی
تولید شده است که بهعنوان مواد طبیعی در تولید
غذاهای فراسودمند کاربرد داشته و امکان استفاده در
تغذیۀ حیوانات به دلیل قابلیت جذب باال از رودة
باریک را دارند ( .)Brij et al., 2014در این آزمایش با
آبکافت آنزیمی کنجالۀ کانوال در شرایط آزمایشگاهی،
پپتیدهایی با وزن مولکولی متفاوت تولید شد و اثر
پپتیدهای استخراجشده بهعنوان افزودنی غذایی با
اثرگذاری پادزی ،پروبیوتیک و پریبیوتیک بر عملکرد
رشد ،فعالیت آنزیمهای گوارشی و جمعیت برخی
باکتریهای هوازی انتهای رودة باریک جوجههای
گوشتی بررسی شد.
مواد و روشها
تهيۀ پپتيد كانوال

برای تولید پپتیدهای کانوال ،در آغاز پودر کنجالۀ
کانوال در آب مقطر با نسبت یک به پانزده مخلوط و با

کریمزاده و همکاران :تأثیر پپتیدهای کانوال ،پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد ،فعالیت ...

افزودن هیدروکسید پتاسیم pH ،مخلوط در سطح 10
تنظیم شد .پس از گرما دادن در دمای  45درجۀ
سلسیوس به مدت  30دقیقه در  10000دور
سانتریفیوژ شد pH .سوپرناتانت بهدستآمده توسط
محلول  1موالر اسیدکلریدریک در حد  4/5تنظیم و
آنگاه سانتریفیوژ شد .پروتئین تهنشینشده در آب
مقطر حل و  pHآن در سطح هفت تنظیم شد .مایع
بهدستآمده در آغاز در دمای  -30درجۀ سلسیوس
منجمد و سپس توسط دستگاه خشککن تصعیدی
(فریزدرایر) خشک شد تا پودر پروتئین خالص کنجالۀ
کانوال تولید شود .بهمنظور تولید پپتید ،پروتئین
خالص کنجالۀ کانوال در غلظت  5درصد در رآکتور
 250میلیلیتری حل شد و پیش از آغاز فرآیند
آبکافت ،دما و  pHمحلول در حد بهینه (اپتیمم)
فعالیت آنزیم تنظیم شد .ظرف مخصوص آبکافت روی
صفحۀ آهنربایی داغ قرار داده شد و طی فرآیند
آبکافت مخلوط بهطور مداوم به هم زده شد .آبکافت
پروتئین خالص کنجالۀ کانوال توسط آنزیم پروتئاز
تجاری آلکاالز محصول شرکت نووزایم دانمارک با
غلظت آنزیم به پروتئین یک به  20در دمای 50
درجۀ سلسیوس و با  8 ،pHدر مدت چهار ساعت
انجام شد .در فرآیند آبکافت pH ،مخلوط با
هیدروکسید سدیم  1موالر در سطح هشت ثابت نگه
داشته شد .پس از پایان آبکافت pH ،محلول با استفاده
از محلول  1موالر اسیدکلریدریک در سطح چهار
تنظیم شد و آنگاه برای غیرفعال سازی آنزیم ،مخلوط
برای مدت ده دقیقه در آب جوش قرار داده شد .برای
حذف ناخالصیها ،مخلوط باال به مدت سی دقیقه در
 8000دور سانتریفیوژ شد .مایع بهدستآمده در آغاز
در ظرف مخصوص ریخته شد و در دمای  -30درجۀ
سلسیوس منجمد شد .در نهایت ،برای تولید پودر
پپتید کانوال ،محلول منجمد توسط دستگاه خشککن
تصعیدی خشک شد (.)Karimzadeh et al., 2016a
توزیع وزن مولکولی پپتیدهای کانوال با استفاده از ژل
تیاسکی ( )TSK gelهمراه با دستگاه فامنگاری
(کرماتوگرافی) مایع با کارایی باال انجام شد .آبکافت
کنجالۀ کانوال در مدت  4ساعت سبب تولید میزان
باالی دی و تریپپتیدهای با وزن مولکولی پایین
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نسبت به دیگر پپتیدها شد .پپتیدهای استخراجشده از
کنجالۀ کانوال به روش آنزیمی در دامنۀ وزن مولکولی
 180تا  3000دالتون بود و حاوی  54/90درصد دی و
تریپپتید ( 180تا  500دالتون) 39/30 ،درصد
اولیگوپپتید و پلیپپتید ( 500تا بیش از 2500
دالتون) و  5/80درصد اسیدآمینه (کمتر از 180
دالتون) بود (جدول .)1
جدول  .1توزیع وزن مولکولی پپتیدهای کانوال بهدستآمده
از آبکافت آنزیمی به مدت  4ساعت
Table 1. Molecular weight distribution of canola
peptide at 4 h
)Peptide fraction (%
)(Mean ± Standard deviation
0.09 ± 0.004
0.89 ± 0.033
11.63 ± 0.36
26.69 ± 0.19
54.86 ± 0.49
5.81 ± 0.76

Molecular weight
)range (Da
>3000
3000-2000
2000-1000
1000-500
500-180
<180

تيمارهای آزمایشی

این آزمایش با  200قطعه جوجه خروس گوشتی سویۀ
تجاری راس  308در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج
تیمار و چهار تکرار و ده قطعه در هر پن به مدت  42روز
در مزرعۀ تحقیقات طیور شرکت توسعۀ کشت دانههای
روغنی شهر کرج در زمستان سال  1393انجام شد.
جوجههای گوشتی با تیمارهای )1 ،شاهد (بدون افزودنی
غذایی) 200 )2 ،میلیگرم پادزی ویرجینیامایسین در هر
کیلوگرم خوراک 1 )3 ،گرم پریبیوتیک تجاری اگری
موس ( )Agrimosدر هر کیلوگرم خوراک400 )4 ،
میلیگرم پروبیوتیک تجاری دیپرو ( )Diproدر هر
کیلوگرم خوراک و  250 )5میلیگرم پپتید کانوالدر هر
کیلوگرم خوراک تغذیه شدند .پروبیوتیک دیپرو حاوی
سویههای باسیلوس لیشنی فورمیس ( Bacillus Licheni
 )formisو باسیلوس سوبتیلیس ( )Bacillus subtilisبا
 3/2×109cfu/gمحصول شرکت تک ژن زیست ایران بود.
پریبیوتیک اگری موس حاوی بتاگلوکان و مانان
اولیگوساکارید بود و از شرکت اللمند فرانسه تهیه شد.
جیرة آزمایشی با استفاده از نرمافزار جیرهنویسی
 UFFDAتنظیم شد .در تنظیم جیرة آزمایشی از
جدولهای انجمن تحقیقات ملی ( )NRCبرای مواد
خوراکی و همچنین نیازهای ارائهشده در راهنمای
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پرورش سویۀ تجاری راس  ،308استفاده شد (جدول.)2
خوراک و آب بهصورت آزاد تأمین شدند و برنامۀ نوری

 23ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی در طول
شبانهروز بود.

جدول  .2ترکیب جیرة غذایی و محتوای مواد مغذی محاسبهشده (گرم در کیلوگرم)
)Table 2. Ingredient composition and calculated nutrient content of the diet (g/kg
Finisher
)(29–42 d
663.5
259.9
35.7
1.0
11.6
17.2
1.7
1.4
2.5
2.5
2.9

Grower
)(11-28 d
562.8
31.5
37.7
1.0
11.2
15.8
1.8
1.5
2.5
2.5
2.8

Starter
)(1–10 d
52.2
41.0
23.5
0.00
12.3
18.2
2.8
2.1
2.5
2.5
3.6

3100
18.89
0.48
0.78
0.97
0.78
0.38

3000
21.0
0.55
90.0
1.14
0.88
0.44

2880
22.5
0.64
1.05
1.39
0.96
0.48

Ingr dints
Corn
)Soybean meal (Crude protein 42%
Soybean oil
Sodium bicarbonate
Oyster shell
Dicalcium phosphate
DL-Methionine
L-Lysine-HCl
Vitamin premix1
Mineral premix2
Salt
Calculated composition
)Metabolizable energy (Kcal/ kg
Crude protein
Methionine
Methionine + cysteine
Lysine
Calcium
Available phosphorus

 .1مکمل ویتامینه در هر کیلوگرم جیره تامینکننده مقادیر زیر بود 10000 :واحد بینالمللی ویتامین  2000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  5 ،D3واحد
میلیگرم
بینالمللی ویتامین  2 ،Eمیلیگرم  6/6 ،B1میلیگرم ویتامین  3 ،B2میلیگرم ویتامین  0/015 ،B6میلیگرم ویتامین  2 ،B12میلیگرم ویتامین  30 ،k
میلیگرم بیوتین 250 ،میلیگرم کولین کلراید و 1میلیگرم اسیدفولیک.
نیاسین 40 ،
 .2مکمل کانی در هر کیلوگرم جیره تامینکننده مقادیر زیر بود 100 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 10 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید 0/2 ،میلیگرم
سلنیوم 85 ،میلیگرم روی.
1. The vitamin premix supplied the following per kilogram of diet: vitamin A, 10,000 IU; vitamin D3,
2000 IU; vitamin E, 5 IU; vitamin K, 2 mg; B1, 2 mg; B2, 6.6 mg; B6, 3 mg; vitamin B12, 0.015 mg; niacin, 30 mg; choline chloride, 250 mg; calcium
D-pantothenate, 10 mg; folic acid, 1mg.
2. The mineral premix supplied the following per kilogram of diet: Mn, 100 mg; Fe, 50 mg; Cu, 10 mg; I, 1 mg, Se, 0.2 mg; Zn, 85 mg.

بهمنظور اندازهگیری فعالیت آنزیمهای گوارشی و
تعیین جمعیت میکروبی رودة جوجههای مورد
آزمایش ،در سن  42روزگی از هر تکرار دو قطعه
خروس (در مجموع چهل قطعه خروس) با وزن نزدیک
به میانگین واحد مربوط ،انتخاب و کشتار شدند .پس
از باز کردن حفرة شکمی ،بخش انتهایی رودة باریک از
ناحیۀ زائدة مکل تا محل اتصال آن به رودة کور
(سکوم) و راست روده با قیچی سترون (استریل) جدا و
دو سوی آن با نخ سترون محکم بسته شد .سپس
نمونهها درون قوطیهای سترون با دمای  4درجۀ
سلسیوس قرار گرفتند و برای اندازهگیری فعالیت
آنزیمهای گوارشی و تعیین جمعیت باکتریایی به
آزمایشگاه منتقل شدند .یک واحد فعالیت آمیالز
بهعنوان میزان آنزیم آمیالزی است که منجر به مصرف
 1میلیگرم گلوکز میشود و نشاستۀ ذرت بهعنوان
بستره (سوبسترا) استفاده شد ) .)Somogyi, 1960یک

واحد فعالیت لیپاز بهعنوان  1میلیلیتر از هیدروکسید
سدیم  0/05موالر مورد نیاز برای خنثیسازی اسید
چرب آزادشده در مدت شش ساعت نگهداری
(انکوباسیون) با  3میلیلیتر از بستره در  38درجۀ
سلسیوس بود و روغنزیتون بهعنوان بستره استفاده
شد ( .)Tietz & Fiereck, 1966یک واحد فعالیت
پروتئاز بهعنوان میزان آنزیم پروتئازی است که منجر
به مصرف  1میلیگرم از آزوکازئین میشود ( & Lynn
 .)Clevette-Radford, 1984برای شمارش کل
باکتریها ،از نمونههای تهیهشده ،محیط کشت
تریپتیک سوی آگار استفاده شد .پس از تهیۀ محیط
کشت ،با ریز نمونۀ بردار (میکروسمپلر) 0/1 ،میلیلیتر
از نمونههای تهیهشده روی محیط کشت بهصورت
سطحی پخش شد .در صورت نیاز (باال بودن شمار
باکتریها در یک پلیت) رقیقسازی نمونهها (تا لوگ
شش) در محلول سرم فیزیولوژی انجام شد .پلیتهای
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کشت دادهشده مربوط بهکل باکتریها پس از 48
ساعت نگهداری در دمای  35درجۀ سلسیوس شمارش
شدند ( .)Sallam, 2007برای شمارش باکتریهای
گروه باسیلوسها از محیط کشت نوترین آگار
( )Nuterint Agarاستفاده شد 0/1 .میلیلیتر از رقت
تهیهشده از محتویات روده روی محیط کشت بهصورت
سطحی پخش شد .نمونهها در مکان هوازی و در
اتاقک رشد (انکوباتور) با دمای  37درجۀ سلسیوس به
مدت  48ساعت نگهداری شدند

(2007

.)Sallam,

برای شمارش کلی فرمها از محیط کشت کروم آگار
استفاده شد 0/1 .میلیلیتر از رقت تهیهشده از
محتویات روده روی محیط کشت بهصورت سطحی
پخش شد .نمونهها به مدت  48ساعت در دمای 35
درجۀ سلسیوس قرار گرفت .ظاهر شدن پرگنه
(کلنی)های متمایل به سبز نشاندهندة وجود کلی
فرمها بود ( .)Sallam, 2007در همۀ موارد پس از
پایان زمان نگهداری ،پرگنهها پس از شمارش ،در
عکس رقت مورد استفاده ضرب شد و سپس لگاریتم
آنها محاسبه تا لگاریتم شمار پرگنه در واحد وزن
( )log CFU/gبهدست آید.
تجزیۀ دادهها و مدل آماری

دادههای بهدستآمده در قالب طرح کامالً تصادفی با
رویۀ  GLMو با استفاده از نرمافزار  SASتجزیهوتحلیل
شد .مقایسۀ میانگنها با آزمون چند دامنهای دانکن در
سطح معنیدار  0/05انجام شد .مدل آماری بهصورت
زیر بود:
Yij = µ + Ti+ eij

 Yijمیزان هر مشاهده µ ،میانگین جامعه Ti ،اثر تیمار
و  eijخطای آزمایش است.

نتايج و بحث
افزایش وزن

تغذیۀ جوجههای گوشتی با پپتیدهای کانوال و
پروبیوتیک در دورة رشد ( 11تا  28روزگی) سبب به
ترتیب  101/36و  86/86گرم بهبود افزایش وزن در
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مقایسه با گروه شاهد شد ( ،P>0/05جدول .)3
همچنین تغذیۀ جوجههای گوشتی با پپتیدهای کانوال
و پروبیوتیک در کل دورة پرورش ( 29تا  42روزگی)
بهترتیب سبب  220/23و  190/48گرم بهبود افزایش
وزن در مقایسه با گروه شاهد شد ( ،P>0/05جدول.)3
در آزمایشی گزارش شد ،افزودن پروبیوتیک
(باسیلوس لیشنی فورمیس) به آب آشامیدنی
جوجههای گوشتی سبب  4/67گرم بهبود افزایش وزن
روزانه در کل دوره پرورش ( 1تا  42روزگی پرورش)
در مقایسه با گروه شاهد شد ( .)Liu et al., 2012در
پژوهشی دیگر جوجههای گوشتی تغذیهشده با
پروبیوتیک دیپرو (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلو
لیشنی فورمیس) میزان  126/82گرم افزایش وزن
بیشتری در کل دورة پرورش ( 1تا  42روزگی) نسبت
به تیمار شاهد بود که با نتایج این بررسی همخوانی
داشت ( .)Karimzadeh et al., 2015همچنین به جیرة
جوجههای گوشتی افزودن مکمل پروبیوتیک حاوی
باسیلوس سوبتیلیس و باسیلو لیشنی فورمیس سبب
 91/38گرم بهبود افزایش وزن جوجههای گوشتی در
مقایسه با گروه شاهد شد (.)Melegy et al., 2011
افزودن  200میلیگرم پپتید سویا در کیلوگرم خوراک
( )Jiang et al., 2008و یا  8درصد کنجالۀ تخم پنبۀ
تخمیری ( )Tang et al., 2012به جیرة غذایی جوجه-
های گوشتی سبب بهبود بهترتیب  9/94گرم ( 5تا 7
هفتگی پرورش) و  55گرم ( 1تا  42روزگی پرورش)
افزایش وزن نسبت به گروه شاهد شد که با نتایج این
پژوهش همخوانی دارد .استفاده از افزودنیهای
پروبیوتیک و پپتیدهای کانوال در جیرة جوجههای
گوشتی میتواند سبب افزایش جمعیت باکتریهای
سودمند روده و کاهش جمعیت باکتریهای بیماریزای
روده شود .با کاهش باکتریهای بیماریزا در روده ،تولید
سموم و متابولیتهای بهدستآمده از فعالیت آنها نیز
کاهش مییابد ،در این صورت جذب مواد مغذی و در پی
آن عملکرد رشد جوجههای گوشتی بهبود مییابد ( & Li
.)Cai, 2005
مصرف خوراک

تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر میزان مصرف
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خوراک در دورههای مختلف پرورش (آغازین ،رشد و
کل دوره) معنیدار نبود (جدول  .)3در پژوهشی افزودن
پپتید پورسین به جیرة جوجههای گوشتی تأثیر
معنیداری بر مصرف خوراک نداشت که با نتایج آزمایش

حاضر همخوانی داشت ( .)Mateos et al., 2014همچنین
در آزمایشی دیگر میانگین مصرف خوراک جوجههای
گوشتی تغذیهشده با کنجالۀ کلزا تخمیری در مراحل
مختلف پرورش همسان با تیمار شاهد بود ( et al.,
 .)Yu 2009در بررسی استفاده از پپتیدهای سویا
تأثیری بر میانگین مصرف خوراک دورههای آغازین،

رشد و پایانی پرورش جوجههای گوشتی نداشت ( Jiang

 .)et al., 2008در آزمایشی استفاده از پروبیوتیک
میکروزیست (الکتو باسیلوس ،لئوکونوستوک مزنترویدس
و باسیلوس سوبتیلیس) در مقایسه با تیمار شاهد تأثیر
معنیداری بر مصرف خوراک نداشت ( & Karimzadeh
 .)Rezaei, 2014استفاده از پریبیوتیک اگریموس (بتا
گلوکان و مانان اولیگوساکارید) و یا فروکتو اولیگوساکارید
( )Xu et al., 2003بر مصرف خوراک جوجههای گوشتی
تأثیر معنیداری نداشت که با نتایج این پژوهش
همخوانی دارد.

جدول  .3میانگین افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی برای جوجههای تغذیهشده با جیرههای حاوی بدون
افزودنی غذایی (شاهد) 200 ،میلیگرم پادزی 1 ،گرم پریبیوتیک 400 ،میلیگرم پروبیوتیک و  250میلیگرم پپتید کانوال در هر
کیلوگرم خوراک
Table 3. Body weight gain, feed conversion ratio and feed intake in broiler chickens were fed with no feed additive
(Control), 200 mg /kg antibiotic, 1 g /kg prebiotic, 400 mg /kg probiotic and 250 mg /kg canola peptides
P-value

SEM1

Peptides
)(250 mg/ kg

Experimental treatments
Antibiotic
Pribiotic
Probiotic
)(200 mg / kg
)(1 g / kg
)(400 mg/ kg

Control

0.4110
<0.0001
<0.0001

0.823
9.129
18.384

205.38
1001.35a
2278.63a

204.63
986.85 a
2248.88a

206.20
950.38b
2180.08b

206.91
929.45b
2144.6b

202.03
899.99c
2058.40c

0.4446
0.7401
0.5990

0.986
5.645
12.471

245.50
1409.90
3978.15

243.50
1395.31
3957.81

245.25
1396.63
3955.38

241.75
1386.42
3924.08

241.00
1387.63
3921.24

0.5833
0.0001
<0.0001

0.006
0.013
0.014

1.195
1.408c
1.750c

1.188
1.413b
1.760bc

1.200
1.470a
1.814ab

1.165
1.493a
1.830a

1.193
1.545a
1.905a

)Body weight gain (g
1-10 d
11-28 d
1-42 d
)Feed intake (g
1-10 d
11-28 d
1-42 d
)Feed conversion ratio (g/g
1-10 d
11-28 d
1-42 d

مقادیر دارای حرفهای متفاوت در هر ردیف از نظر آماری اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05
خطای استاندارد میانگینها
a, b, c, d: Means with different superscript letter within a row are significantly different (P<0.05).
1) SEM: Standard Error of Mean.

ضریب تبدیل غذایی

تغذیۀ جوجههای گوشتی با پپتیدهای کانوال و
پروبیوتیک در دورة رشد ( 11تا  28روزگی) سبب به
ترتیب  0/137و  0/132کاهش ضریب تبدیل غذایی
در مقایسه با گروه شاهد شد ( ،P>0/05جدول .)3
همچنین تغذیۀ جوجههای گوشتی با پپتیدهای کانوال
و پروبیوتیک در کل دورة پرورش ( 1تا  42روزگی)
سبب به ترتیب  0/155و  0/145کاهش ضریب تبدیل
غذایی در مقایسه با گروه شاهد شد (،P>0/05
جدول.)3
استفاده از پروبیوتیک باکتوسل (پدیکوکوس اسید
الکتیکی) ( )Taheri et al., 2010و افزودن  500گرم

پروبیوتیک بتاپالس (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس
لیشنی فورمیس) ( )Melegy et al., 2011به جیره
بهترتیب سبب  0/13و  0/09کاهش ضریب تبدیل
غذایی جوجههای گوشتی در مقایسه با شاهد شد که
از نظر تأثیرگذاری با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
نوع جیره ،مدت و روش تغذیه ،سن حیوان ،جنسیت
جوجه و سویۀ باکتری پروبیوتیک ،ممکن است بر
پاسخ پرندگان به پروبیوتیک مؤثر باشد .تغذیۀ
جوجههای گوشتی با پروبیوتیک سبب کاهش نسبی
جمعیت باکتریهای بیماریزا در روده و افزایش ارتفاع
پرز و عمق کریپت روده باریک میشود و در نتیجه
قابلیت جذب مواد مغذی بهبود یافته و سبب کاهش
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ضریب تبدیل غذایی میشود (.)Melegy et al., 2011
در پژوهشهایی استفاده از پپتید پورسین (آبکافت
مخاط رودة خوک) (200 ،)Mateos et al., 2014
میلیگرم پپتید سویا در کیلوگرم خوراک ( Jiang et
 )al., 2008و یا  8درصد کنجالۀ تخم پنبۀ تخمیری
( )Tang et al., 2012سبب به ترتیب  15( 0/07تا 21
روزگی) 35( 0/13 ،تا  49روزگی) و  1( 0/15تا 42
روزگی) کاهش ضریب تبدیل غذایی جوجههای
گوشتی در مقایسه با گروه شاهد شد که با نتایج حاضر
همخوانی داشت.
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهشهای چندی،
پپتیدهای فعال زیستی با سازوکارهای عمل مختلف
میتوانند سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش
وزن جوجههای گوشتی شوند .برخی از این سازوکارها
عبارتاند از؛ رشد و نمو بافت روده و کاهش نفوذپذیری
آن به عاملهای بیماریزا ( Pasupuleti & Demain,
 ،)2010افزایش جمعیت میکروبی سودمند بهجای
ریزجانداران (میکروارگانیسمهای) زیانبار در رودة میزبان
( ،)Karimzadeh et al., 2016 aتحریک سامانۀ ایمنی و
افزایش مقاومت در برابر بیماریها (،)Tang et al., 2012
افزایش هضم و جذب مواد مغذی از راه افزایش ارتفاع پرز
و عمق کریپت رودة باریک (،)Choi et al., 2013a
افزایش جذب اسیدهای آمینه از راه افزایش بیان ژن
 ،)Pasupuleti & Demain, 2010( PepT1افزایش
فعالیت و ترشح آنزیمهای گوارشی توسط باکتریهای
سودمند روده ( )Karimzadeh et al., 2016aو مهار
رادیکالهای آزاد توسط پپتیدهای به فعالیت
پاداکسندگی آنها نسبت داده میشود بهطوریکه
پپتیدها توانایی مهار پراکسیدها و کالته کردن یونهای
فلزی را دارند (.)Pasupuleti & Demain, 2010
فعاليت آنزیمهای گوارشی

افزودن  250میلیگرم پپتیدهای کانوال در کیلوگرم
جیره سبب  4/27 ،2/12و  11/99واحد در میلیگرم
پروتئین گوارشی افزایش فعالیت به ترتیب آمیالز ،لیپاز و
پروتئاز گوارشی جوجههای گوشتی در سن  42روزگی در
مقایسه با گروه شاهد شد ( ،P>0/05جدول.)4
در آزمایشی استفاده از کنجالۀ سویا تخمیری در
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جیرة جوجههای گوشتی سبب  6/52 ،8/75و 14/30
واحد در میلیگرم پروتئین گوارشی افزایش فعالیت به
ترتیب تریپسین ،لیپاز و پروتئاز محتویات رودهای در سن
 21روزگی و همچنین  5/52واحد در میلیگرم پروتئین
گوارشی افزایش فعالیت آنزیم پروتئاز در سن  42روزگی
در مقایسه با گروه شاهد شد ( ،)P>0/05اما فعالیت
آنزیم آمیالز محتویات رودة جوجههای گوشتی تحت
تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ( Feng et al.,
 .)2007دلیل افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی را به
تبدیلشدن پپتیدهای بزرگ کنجالۀ سویا مانند
پروتئینهای آنتیژنیک به پپتیدهای کوچک و کاهش
حضور مواد ضد تغذیهای در نتیجۀ فرآیند آبکافت
تخمیری نسبت میدهند ( .)Feng et al., 2007همچنین
پپتیدها ویژه اولیگوپپتیدها و پلیپپتیدها ،ویژگی
پریبیوتیکی دارند و به دلیل ماهیت شیمیایی آنها ،در
بخشهای باالیی دستگاه گوارش جذب نمیشوند و
هنگامیکه وارد رودة کور و کولون میشوند بهعنوان
بسترة باکتریهای سودمند این ناحیه از دستگاه گوارش
عمل میکنند ( )Karimzadeh et al., 2016aو در نهایت
سبب افزایش تولید و ترشح آنزیمهای گوارشی توسط
باکتریهای سودمند روده میشوند .در آزمایشی افزودن
اولیگوپپتید در جیرة جوجههای گوشتی ،ترشح آنزیم
پروتئاز بهویژه کیموترپسین را افزایش داد ،اما بر ترشح
آنزیمهای تریپسین و پپسین تأثیری نداشت ( Chen et
.)al., 2009
جمعيت ميکروبی روده

جمعیت باسیلوسهای رودة جوجههای گوشتی
تغذیهشده با تیمارهای پپتیدهای کانوال و پروبیوتیک
در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب  0/71و 0/63
لگاریتم  10شمار پرگنه در گرم باالتر بود (،P>0/05
جدول  .)5جوجههای تغذیهشده با جیرة حاوی پادزی
جمعیت باکتریهای باسیلوس کمتری را در مقایسه
با دیگر جوجهها دارند ( )P>0/05و جمعیت کلی
فرمها در پرندگان رشد یافته با جیرة حاوی پپتیدهای
کانوال ،پادزی ،پریبیوتیک و پروبیوتیک به ترتیب
 1/31 ،1/34 ،1/33و 1/30لگاریتم  10شمار پرگنه
در گرم پایینتر از گروه شاهد بود (.)P>0/05
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جدول  .4فعالیت آمیالز ،لیپاز و پروتئاز گوارشی (واحد در میلیگرم پروتئین گوارشی) برای جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیرههای
حاوی بدون افزودنی غذایی (شاهد) 200 ،میلیگرم پادزی 1 ،گرم پریبیوتیک 400 ،میلیگرم پروبیوتیک و  250میلیگرم پپتید کانوال
در هر کیلوگرم خوراک در سن  42روزگی
Table 4. Digestive amylase, lipase and protease activity (U/mg of digesta protein) in broiler chickens were fed with no feed
additive (Control), 200 mg /kg antibiotic, 1 g /kg prebiotic, 400 mg /kg probiotic and 250 mg /kg canola peptides at 42 day
P-value

SEM1

0.0052
0.0005
0.0098

0.200
0.325
1.182

Peptides
)(250 mg / kg
10.54a
23.67a
90.64a

Experimental treatments
Antibiotic
Pribiotic
Probiotic
)(200 mg / kg
)(1 g / kg
)(400 mg / kg
9.38b
8.46b
8.91b
19.27b
19.36b
20.62b
80.24c
82.18bc
88.40ab

Control
8.42b
19.40b
78.65c

Amylase (1 Somogyi unit)2
Lipase (Sigma-Tietz unit) 3
Protease(Unit)4

مقادیر دارای حرفهای متفاوت در هر ردیف از نظر آماری اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05
 )1خطای استاندارد میانگینها
 )2یک واحد فعالیت آمیالز بهعنوان میزان آنزیم آمیالزی است که منجر به مصرف  1میلیگرم گلوکز میشود و نشاستۀ ذرت بهعنوان بستره استفاده شد
(.)Somogyi, 1960
 )3یک واحد فعالیت لیپاز بهعنوان  1میلیلیتر از هیدروکسید سدیم  0/05موالر مورد نیاز برای خنثیسازی اسید چرب آزادشده در مدت شش ساعت
نگهداری با  3میلیلیتر از بستره در  38درجۀ سلسیوس بود و روغنزیتون بهعنوان بستره استفاده شد (.)Tietz & Fiereck, 1966
 )4یک واحد فعالیت پروتئاز بهعنوان میزان آنزیم پروتئازی است که منجر به مصرف  1میلیگرم از آزوکازئین میشود (.)Lynn & Clevette-Radford , 1984
a,b,c,d Means with different superscript letter within a row are significantly different (P<0.05).
1) SEM: Standard Error of Mean.

2) Amylase activity unit (1 Somogyi unit) was defined as the amount of amylase that would cause the formation of reducing power equivalent to 1 mg
of glucose in 30 min at 40 °C/mg of intestinal digesta protein.
3) Lipase activity unit (Sigma-Tietz unit) was equal to the volume (mL) of 0.05 M NaOH required neutralizing the fatty acid liberated during 6 hrs
incubation with 3 mL of lipase substrate at 37 °C/mg of intestinal digesta protein.
4) Protease activity unit was defined as mg of azocasein degraded during 2 hrs incubation at 38 °C/mg of intestinal digesta protein.

جدول  .5شمار باسیلوسها و کلی فرمهای انتهای رودة باریک (لگاریتم  10شمار پرگنه در گرم) برای جوجههای گوشتی
تغذیهشده با جیرههای حاوی بدون افزودنی غذایی (شاهد) 200 ،میلیگرم پادزی 1 ،گرم پریبیوتیک 400 ،میلیگرم پروبیوتیک
و  250میلیگرم پپتید کانوال در هر کیلوگرم خوراک در سن  42روزگی
Table 5. Ileal Basiluss and Coliforms count (log10 CFU/g) in broiler chickens were fed with no feed additive
(Control), 200 mg /kg antibiotic, 1 g /kg prebiotic, 400 mg /kg probiotic and 250 mg /kg canola peptides at 42 day
P-value

SEM1

<0.0001
<0.0001
<0.0001

0.05
0.076
0.247

Peptides
)(250 mg / kg
5.15a
4.84a
1.92b

Experimental treatments
Antibiotic
Pribiotic
Probiotic
)(200 mg / kg
)(1 g / kg
)(400 mg / kg
4.76b
5.08a
5.19a
c
b
3.18
4.11
4.76a
1.91b
1.94b
1.95b

Control
4.89ab
4.13b
3.25a

Total bacteri
Basiluss
Coliforms

مقادیر دارای حرفهای متفاوت در هر ردیف از نظر آماری اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05
 )1خطای استاندارد میانگینها
a, b, c, d) Means with different superscript letter within a row are significantly different (P<0.05).
1) SEM: Standard Error of Mean.

در پژوهشی جمعیت کلیفرمهای رودة کور
جوجههای گوشتی تغذیهشده با 0/5درصد الکتوباسیل
در سنین  20 ،10و  30روزگی بهطور معنیداری از
گروه شاهد کمتر بود که با نتایج این پژوهش
همخوانی داشت ( .)Jin et al., 1997پروبیوتیکها با
حذف رقابتی سبب کاهش جمعیت باکترهای گرم
منفی و بیماریزا مانند اشریشیاکلی ،کلی فرم ،کمپیلو
باکتر ژژونی ،سالمونال و ایمریاها میشوند و از راه
کاهش  pHسبب افزایش جمعیت باکتریهای گرم

مثبت و سودمند مانند الکتوباسیلهای و باسیلوسهای
روده میشوند ( .)Giguere et al., 2013در این
آزمایش جمعیت باسیلوسهای انتهای رودة باریک
جوجههای تغذیهشده با پادزی ویرجینیامایسین در
مقایسه با گروههای شاهد ،پری بیوتیک ،پروبیوتیک و
پپتید بهترتیب  1/42 ،0/93 ،0/95و  1/66لگاریتم 10
واحد پرگنه در گرم در سن  1تا  42روزگی پایینتر
بود ( ،P>0/05جدول  .)5پادزی ویرجینیامایسین با
عبور از دیوارة یاختهای باکتریهای گرم مثبت و باند
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شدن به واحدهای ریبوزومی و ایجاد بلوکهای
پپتیدی بازدارندة رشد طیف گستردهای از باکتریهای
مانند باسیلوسها ،بیفیدوباکتریوم و استرپتوکوکوسها
میشود ( .)Giguere et al., 2013شمار اشریشیاکلی
رودة کور جوجههای گوشتی تغذیهشده با پریبیوتیک
حاوی مانان اولیگوساکارید ،نسبت به گروه شاهد 0/10
لگاریتم  10واحد پرگنه در گرم در  9روزگی پرورش
کاهش یافت ( .)Baurhoo et al., 2007در آزمایشی
مصرف  4گرم در کیلوگرم پریبیوتیک حاوی
فروکتواولیگوساکارید در جیره سبب افزایش  1/01و
 0/89لگاریتم  10شمار پرگنه در گرم و شمار الکتو
باسیلها و بیفیدو باکترها انتهای رودة باریک در سن
 1تا  42روزگی پرورش جوجههای گوشتی در مقایسه
با گروه شاهد شد ( .)Xu et al., 2003افزودن
پریبیوتیکها در جیرة جوجههای گوشتی سبب
افزایش جمعیت باکتریهای سودمند دستگاه گوارش
مانند الکتوباسیلوسها و کاهش جمعیت باکتریهای
زیانبار مانند اشریشیاکلی و سالمونال روده و تقویت
سامانۀ ایمنی میشود ( .)Ghiyasi et al., 2008در
پژوهشی شمار کلی فرمهای فضوالت  0/06و 0/1
لگاریتم  10شمار پرگنه در گرم به ترتیب در سنین
 21و  35روزگی و شمار کلی فرمهای محتوای انتهای
رودة باریک و رودة کور به ترتیب  0/09و 0/13
لگاریتم  10شمار پرگنه در گرم جوجههای گوشتی
تغذیهشده با پادزی آویالمایسین و  60میلیگرم پپتید
ضد میکروبی در کیلوگرم خوراک در سن  35روزگی
در مقایسه با تیمار شاهد پایینتر بود که با نتایج
بهدستآمده از این پژوهش همخوانی دارد ( Choi et
 .)al., 2013aافزودن پپتیدها به جیرة جوجههای
گوشتی سبب کاهش جمعیت باکتریهای بیماریزای
تولیدکنندة لیپوپلی ساکاریدهای (ملتهبکنندة روده)
رودة میزبان میشود ( .)Niewold, 2007در پژوهشی
دیگر جوجههای تغذیهشده با پادزی آویالمایسین و
 90میلیگرم پپتید ضد میکروبی در کیلوگرم خوراک
سبب  0/16و  0/27لگاریتم  10شمار پرگنه در گرم
کاهش شمار کلستریدیوم و شمار کلی فرمهای
فضوالت در سن  35روزگی شد .همچنین شمار کلی
فرمهای محتوای انتهای رودة باریک و رودة کور به
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ترتیب  0/28و  0/10لگاریتم  10شمار پرگنه در گرم
در سن  35روزگی در مقایسه با گروه شاهد پایینتر
بود ( .)Choi et al., 2013bپپتیدهای فعال زیستی با
سازوکارهای عمل مختلف سبب کاهش جمعیت
باکتریهای گرم منفی بیماریزا روده میزبان میشوند.
نشان دادهشده است که این پپتیدها با ایجاد روزنه در
دیوارة یاختهای باکترهای بیماریزا سبب نشت
یونهای درونیاختهای به خارجشده و از این راه
مسیرهای سیتوزولی و واکنشهای سوختوسازی
حیاتی یاخته را مانند چرخۀ تولید  ATPمختل
میکنند ( ،)Pasupuleti & Demain, 2010افزون بر
این ،پپتیدهای فعال زیستی از دیوارة یاختهای
باکتریهای گرم منفی عبور کرده و درون سیتوپالسم
یاخته شده و پس از جداسازی یون هیدروژنpH ،
یاختۀ باکتری کاهش مییابد ( & Pasupuleti
 .)Demain, 2010گزارش شده است که پپتیدهای
فعال زیستی خاصیت پروبیوتیکی دارند و لذا با اتصال
به گیرندههای بسیاری از باکتریهای بیماریزا درون
روده میتوانند آنها را از روده دفع کنند ( Pasupuleti
 .)& Demain, 2010در نهایت ،پپتیدهای فعال زیستی
سبب افزایش جمعیت باکتریهای سودمند روده و
تولید متابولیتهای ثانویه مانند باکتریوسین و
اسیدالکتیک توسط این باکتریها میشوند ( Gibson
.)& Roberfroid, 1995
نتيجهگيری كلی

با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،آبکافت
آنزیمی کنجالۀ کانوال با آنزیم آلکاالز در شرایط خاص
فراهمشده در این آزمایش ،سبب تولید مخلوطی از دی و
تریپپتید ،اولیگوپپتید و پلیپپتید میشود .استفاده از
پپتیدهای بهدستآمده سبب بهبود افزایش وزن بدن
( 101/36گرم دورة رشد و  220/23گرم کل دورة
پرورش) ،کاهش ضریب تبدیل غذایی ( 0/137دورة رشد
و  0/155کل دورة پرورش) ،افزایش فعالیت آمیالز ،لیپاز
و پروتئاز (به ترتیب  4/27 ،2/12و  11/99واحد در
میلیگرم پروتئین گوارشی) و کاهش شمار کلی فرمهای
انتهای رودة باریک ( 1/33لگاریتم  10شمار پرگنه در
گرم) جوجههای گوشتی در مقایسه با گروه شاهد شد.

1396  بهار،1  شمارة،48  دورة،علوم دامی ایران
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