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چکیده
) با دو سطح تزریق کورتیکوسترون (تزریق روغن و تزریق کورتیکوسترون3×2 این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل
 عدد از اسپور باسیلوس سوبتلیس در هر1/6×105  و0/8×105  به ترتیب-3  و2 ، بدون کاربرد پروبیوتیک-1( و سه سطح مصرف پروبیوتیک
 هر تیمار.گرم خوراک) به منظور تعدیل تأثیر تنش القایی تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجههای گوشتی انجام شد
 روزگی دورۀ پرورش تزریق زیرپوستی روغن27  تا25  و نیز9  تا7  در سنین.در چهار تکرار و در هر تکرار دوازده قطعه جوجه استفاده شد
 تزریق کورتیکوسترون موجب کاهش وزن. دو بار در روز انجام شد، میلیگرم کورتیکوسترون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن2 ذرت با و بدون
 وزن نسبی سینه در گروههای تحت تزریق کورتیکوسترون نسبت به گروه.)P<0/05(  روزگی شد42  و28 نسبی و طول رودۀ کوچک در سنین
 طول پرزهای قسمتهای مختلف روده و عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل با تزریق کورتیکوسترون.)P<0/05( تزریق روغن کاهش نشان داد
 طول پرز در قسمتهای مختلف روده و نیز وزن نسبی روده را افزایش داد، افزودن پروبیوتیک به جیره.)P<0/05( کاهش معنیدار یافت
 جمعیت.)P<0/05(  بازدۀ استفاده از خوراک و میانگین افزایش وزن روزانه در گروههای مصرفکنندۀ پروبیوتیک افزایش پیدا کرد.)P<0/05(
 اما افزودن پروبیوتیک بر آن تأثیر معنیدار،باکتریهای کلیفرم و الکتوباسیلوس ایلئوم توسط تزریق کورتیکوسترون تحت تأثیر قرار نگرفت
 درمجموع نتایج این تحقیق داللت بر اثرگذاری مثبت پروبیوتیک روی عملکرد و اندازۀ پرزهای رودۀ جوجههای گوشتی.)P<0/05( داشت
.تحت تنش القاء شده با تزریق کورتیکوسترون دارد
. کورتیکوسترون، جوجۀ گوشتی، تنش، پروبیوتیک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This experiment was conducted in a completely randomized design with 2×3 factorial arrangement with two levels of
corticosterone injections (oil injection and corticosterone injections) and three levels of probiotic supplementation (1without probiotic, 2 and 3- supplemented with 0.8×105 and 1.6×105 spores of Bacillus subtilis per gram of feed,
respectively) to modulate stress induced by corticosterone injection using probiotic admimistration in broiler chicks.
Each of 6 treatments replicated 4 times of 12 birds per replicate. At 7 to 9 and 25 to 27 days of age, the chicks received one
of the subcutaneous injections corn oil with/without CORT at 2 mg/kg BW twice per day. Corticosterone injection
decreased the relative weight of intestine and its length at 28 and 42 days of ages (P<0.05). Relative weight of the breast was
lower in corticosterone injected groups than in the oil injection groups (P<0.05). Villi height of different parts of the intestine
and antibody levels against Newcastle disease decreased significantly with corticosterone injection. Adding probiotics
increased the length of the villi and relative weight of the intestine. Feed to gain efficiency and average daily weight gain
increased significantly in response to probiotic supplementation (P<0.05). Total coliforms and lactobacillus populations
were not affected by corticosterone injections, but adding probiotic had a significant effect on ileal populations of these
bacteria (P<0.05). Overall, the results of this study indicate a positive effect of probiotic on performance and intestine
structure of broiler chicks under stress induced by corticosterone injection.
Keywords: Broiler chickens, corticosterone, probiotics, stress.
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مقدمه
به هرگونه پاسخ زیستی بدن در برابر محرکهای
نامطلوبی که تعادل (هموستاز) طبیعی آن را دچار
اختالل کنند ،تنش اطالق میشود ( & Lara
.)Rostagno, 2013; Ognik & Sembratowicz, 2012
مواردی مانند شرایط دمایی و بستر نامناسب،
محرومیت و محدودیتهای تغذیهای ،عاملهای
بیماریزا و سمها بهعنوان عاملهای تنشزای متداول
در واحدهای پرورشی طیور مطرح هستند & (Virden
) .Kidd, 2009هنگامیکه حیوان در معرض عاملهای
تنشزا قرار میگیرد ،شبکۀ عصبی نوروژنیک که
متشکل از نورونهای اعصاب سمپاتیک و بافت
مدوالری فوق کلیوی هستند ،فعال میشوند ( Virden
 .)& Kidd, 2009فعال شدن محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز -غدة فوق کلیوی ،1نخست موجب ترشح
هورمون آزادکنندة کورتیکوتروپین 2از هیپوتاالموس
میشود که این هورمون موجب ترشح  ACTH3از
هیپوفیز میشود که به دنبال آن میزان ترشح
کورتیکوسترون 4از غدة فوق کلیوی افزایش مییابد.
اگر سطح کورتیکوسترون باال باقی بماند ،موجب
تغییرهای چندی در اعمال سامانۀ ایمنی و
سوختوساز (متابولیسم) گلوکز میشود ( & Ognik
.)Sembratowicz, 2012; Virden & Kidd, 2009
یکی از مهمترین اثرگذاریهای کورتیکوسترون ،توانایی
تغییر در فرآیندهای سوختوسازی است که موجب
افزایش زیستسوزی (کاتابولیسم) بافتهای پروتئینی با
القای گلوکونئوژنز میشود ( Ognik & Sembratowicz,
 .)2012; Virden & Kidd, 2009ازآنجاییکه ایمنی و
پاسخ به عفونتها توسط فعالیت بیشازحد محور
 HPAتحت تأثیر قرار میگیرد ،بنابراین مدیریت
فعالیت این محور در رابطه با رشد و عملکرد دام
اهمیت دارد .گزارشها نشان میدهند ،رودة پرنده از
جمله اندامهایی است که تحت تأثیر شرایط پرتنش،
دچار تغییر ریختشناختی (مورفولوژیکی) چندی

1. Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis
2. Corticotropin-releasing hormone
3. Adrenocorticotropic hormone
4. Corticosterone

میشود ( . )Hu & Guo, 2008مجرای گوارشی پرنده،
اقامتگاه جمعیتهای متنوع و پویایی از ریزجانداران
(میکروارگانیسمها) است که با میزبان در ارتباط
همزیستی هستند .این ارتباط متقابل برای تغذیه،
سوختوساز و ایمنی میزبان مهم است .به دلیل اینکه
بومنظام (اکوسیستم) میکروبی روده از طریق خوراک یا
تنش میتواند تحت تأثیر واقع شود ( Sohail et al.,
 ،)2012بنابراین سالمت و عملکرد مجرای گوارشی پرنده
میتواند از شرایط تنشی تأثیر بپذیرد .بررسیهای اندکی
در ارتباط با تأثیر تنش بر جمعیت میکروبی روده انجام
گرفته است (.)Sohail et al., 2012
نتایج بررسیهای نشان دادهاند ،مصرف پروبیوتیک
بر پایۀ اسپور باسیلوس سوبتلیس میتواند موجب
بهبود عملکرد ( ،)Opalinski et al., 2007قابلیت هضم
مواد مغذی ( ،)Reis et al., 2017بهبود ایمنی و تعادل
جمعیت میکروبی روده ( )Deniz et al., 2011در پرنده
شود .با توجه به اینکه شرایط پرتنش میتوانند موجب
به هم ریختن تعادل جمعیت میکروبی ،تغییر در
قابلیت هضم مواد مغذی و نیز سرکوب پاسخهای
ایمنی در پرنده شوند (،)Virden & Kidd, 2009
بنابراین ،یکی از رویکردهای کاربردی برای حفظ
سالمت روده ،بهمنظور بهبود عملکرد و ارتقا پاسخهای
ایمنی پرندههای در معرض تنش ،استفاده از
ریزجانداران زیستیار یا فراسودمند (پروبیوتیک) است
( .)Cengiz et al., 2015در بین انواع ریزجانداران قابل
استفاده بهعنوان پروبیوتیک ،پروبیوتیکهای بر پایۀ
اسپور برخالف پروبیوتیکهای الکتوباسیلی ،به دلیل
داشتن زمان ماندگاری باال و مقاومت به تیمارهای
فرآوری خوراک (مانند حرارات پلت) در صنعت طیور
مورد توجه هستند (.)Latorre et al., 2014
تنشهایی مانند تنش گرمایی افزون بر تأثیرگذار
بودن از طریق افزایش سطح کورتیکوسترون ،میتواند
تأثیری مستقل از این هورمون نیز داشته باشد .برای
مثال ،افزایش دما میتواند به دلیل افزایش جریان
گردش خون در عروق بافتهای سطحی موجب کاهش
جریان خون (ایسشمیا) ،5در بافتهایی مانند مجرای
5. Ischemia
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گوارشی شود ( .)Liu et al., 2009تنش مرتبط با
تراکم باال نیز میتواند ،افزون برافزایش سطح
کورتیکوسترون با محدودیت در دسترسی به آب و
خوراک اثرگذار باشد ( .)Cengiz et al., 2015بنابراین
در آزمایشهای تنشی برای بررسی تأثیر افزایش سطح
کورتیکوسترون که مستقل از تأثیر کاهش دسترسی به
خوراک و یا کمخونی در روده باشد ،از هورمون
کورتیکوسترون و هورمونهای همسان مانند  ACTHو
یا دگزامتازون استفاده میشود .هرچند در نتایج
تحقیقات پیشین نشان داده شده است ،افزایش سطوح
مواد مغذی موجب تعدیل تأثیر تنش بر سامانۀ ایمنی
و ساختار مجرای گوارشی در پرنده میشود ( Yang et
 ،)al., 2015اما تحقیقی در ارتباط با تأثیر استفاده از
پروبیوتیک که بهطور غیرمستقیم موجب افزایش
قابلیت دسترسی به مواد مغذی در شرایط تنشی
میشود ( Harrington et al., 2015; Kehlet et al.,
)2014; Zaghari et al., 2015; Zaghari et al., 2017
انجام نگرفته است .بنابراین هدف از اجرای این
آزمایش ،بررسی تأثیر تعدیلکنندگی استفاده از
پروبیوتیک بر پایۀ اسپور باسیلوس سوبتلیس در
جوجههای گوشتی در معرض تنش القاء شده از طریق
تزریق کورتیکوسترون است.
مواد و روشها
این آزمایش با هدف بررسی تأثیر پروبیوتیک در
شرایط تنش القاءشده با تزریق کورتیکوسترون ،در
جوجههای گوشتی در سنهای  7تا  9روزگی و تکرار
آن در  25تا  27روزگی انجام شد .بدین منظور سه
سطح پروبیوتیک بر پایۀ اسپور باسیلوسسوبتلیس در
شرایط تزریق کورتیکوسترون بهصورت دورهای در
قالب طرح کامل تصادفی بهصورت آزمایش فاکتوریل
 3×2روی  288جوجۀ نر یکروزة سویۀ تجاری راس
 308با شش تیمار و چهار تکرار و در هر تکرار دوازده
قطعه انجام گرفت .عاملها شامل دو نوع تزریق (تزریق
روغن بدون کورتیکوسترون و تزریق روغن حاوی
کورتیکوسترون) و سه سطح مصرف پروبیوتیک با نام
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تجاری گالیپرو( 1حاوی  4×109اسپور باکتری
باسیلوسسوبتلیس در هر گرم سویۀ  )DSM 17299به
میزان  0/8×105( 0/02اسپور باسیلوسسوبتلیس در
هر گرم خوراک) و  0/04درصد ( 1/6×105اسپور
باسیلوسسوبتلیس در هر گرم خوراک) بود .جیرههای
آزمایشی بنابر توصیۀ دفترچۀ راهنمای سویۀ راس
 )2014( 308و بر پایۀ دانۀ ذرت و کنجالۀ سویا در
سه مرحلۀ آغازین ،رشد و پایانی بهصورت آردی تهیه و
در اختیار جوجهها قرار داده شدند (جدول  .)1در دورة
آزمایش دسترسی جوجهها به آب و خوراک بهصورت
آزادانه بود .میزان ساعتهای روشنایی و تاریکی در دو
روز نخست  23به  1و سپس  21به  3بود .دمای سالن
در  5روز نخست  32درجه و سپس هر هفته  2درجه
کاهش یافت تا در سن  28روزگی به  21درجۀ
سلسیوس رسید و از این زمان به بعد ثابت نگهداشته
شد .جوجهها روی بستر نگهداری شدند و همۀ جدار
قفسها از کف تا ارتفاع  25سانتیمتر با استفاده از
ورقهای انعطافپذیر پالستیکی بهمنظور محدود
کردن ارتباط محتویات بستر ،محصور شد .در روزهای
 7تا  9دورة پرورش به مدت سه روز متوالی ،هر روز
دومرتبه و در هر مرتبه به میزان  2میلیگرم از
محلولهای بدون هورمون (روغن ذرت خالص سیگما) 2و
حاوی کورتیکوسترون (هورمون کورتیکوسترون شرکت
سیگما با بیش از  98/5درصد خلوص) به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن به گروههای شاهد (کنترل) و
آزمایشی تزریق شد .تزریق بهصورت زیرپوستی 3و با
حجم  0/1میلیلیتر برای هر تزریق استفاده شد
( .)Yang et al., 2015با توجه به اینکه بدن به حدود
4
دو هفته زمان برای بازگشت به شرایط پیش از تنش
نیاز دارد ( & Mehaisen et al., 2017; Puvadolpirod
 ،)Thaxton, 2000بنابراین مرحلۀ دوم تزریق در سن
 25تا  27با روش همسان در روزهای  6الی  7دوباره
تکرار شد .وزن بدن و مصرف خوراک بهصورت هفتگی
و دورهای اندازهگیری و میانگینهای تصحیحشده بر
پایۀ تلفات برای افزایش وزن ،مصرف خوراک روزانه و
1. Gallipro
2. SIGMA
3. Subcutaneous
4. Recovery period
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ضریب تبدیل خوراک محاسبه شدند .در هفتۀ پایانی
دورة پرورش (سن  38روزگی) بهمنظور سنجش عیار
پادتن علیه واکسن نیوکاسل بهطور تصادفی دو پرنده
از هر قفس انتخاب و از رگ بال آنها خونگیری انجام
گرفت (.)Rahimi, 2009; Rahman & Sarker, 2017
در سنهای  28و  42روزگی دو جوجه که از نظر
وزنی به میانگین وزن جوجههای همان قفس نزدیکتر
بودند انتخاب و در  28روزگی با جابجایی مهرة گردنی
و  42روزگی با بریدن سر کشتار شدند .رودهها پس از
جداسازی ،در آغاز بهآرامی تخلیه و آنگاه وزن و طول
هر یک از قسمتهای آن اندازهگیری شدند .در روز
 28آزمایش نمونههای روده برای بررسیهای
ریختشناختی به میزان  2سانتیمتر از وسط
قسمتهای دوازدهه ،میانروده (ژژنوم) و ایلئوم
برداشت و با استفاده از محلول بافر فسفات ()PBS
شستشو و در محلول فرمالین  10درصد در ظرفهای
مخصوص نگهداری و برای تهیۀ برش به آزمایشگاه
ارسال شد .طول پرز و عمق کریپها در برشهای
رنگآمیزیشده روی الم ،با استفاده از میکروسکوپ
نوری قابل اتصال به رایانۀ مدل المپیوس  BH-2و با
1
استفاده از برنامۀ داینوکپچر سنجش شد ( Seifi et
.(al., 2018
 1گرم از نمونههای مواد هضمی ایلئوم در
ظرفهای سترون (استریل) در دمای منفی  20درجۀ
سلسیوس نگهداری شد .کشت میکروبی نمونهها
بهسرعت پس از نمونهبرداری انجام پذیرفت .روش کار
بهطور خالصه بدینصورت بود که نمونۀ برداشتهشده،
با ترازوی حساس توزین و سپس با محلول رینگر
سترون ده برابر رقیق شده ( 1میلیلیتر به  9میلیلیتر
محلول) و از سریهای رقیقشده روی محیط کشت
مککانکی 2برای کلیفرم در شرایط هوازی و روی
محیط کشت  MRSبرای الکتوباسیلها در شرایط
بیهوازی استفاده شد (.)Olnood et al., 2015
مدل آماری مورد استفاده طرح کامل تصادفی با
آرایش فاکتوریل  3×2بود .مدل آماری طرح بهصورت
زیر است.
1. DinoCapture 2.0
2. Macconkey agar

Yijk= µ+ Ai + Bj + ABij + eijk.

 Yijkمقدار هر مشاهده µ ،میانگین جامعه Ai ،اثر
سطح iم کورتیکوسترون Bj ،اثر سطح jام پروبیوتیک،
 ABijاثر متقابل کورتیکوسترون و پروبیوتیک و eijk
خطای آزمایش است .تجزیۀ دادهها با استفاده از رویۀ
مدلهای خطی تعمیمیافته ( )GLMنرمافزار آماری
 SAS 9.2انجام و مقایسۀ میانگینها با استفاده از
آزمون توکی در سطح معنیداری  0/05صورت گرفت.
نتایج
نتایج اثر اصلی و اثر متقابل تزریق کورتیکوسترون و
استفاده از تیمارهای مختلف اسپور باسیلوسسوبتلیس
روی میانگین مصرف خوراک ،افزایش وزن بدن روزانه
و ضریب تبدیل خوراک در جدول  2نشان داده شده
است .نتایج برای خوراک مصرفی تفاوت معنیداری را
بین تیمارهای تزریقشدة کورتیکوسترون و گروه شاهد
نشان نداد ( .)P<0/05میانگین افزایش وزن روزانه
تحت تأثیر نوع تزریق قرار گرفت ،بهطوریکه تزریق
هورمون کورتیکوسترون در سنهای  24و  42روزگی
منجر به کاهش افزایش وزن روزانه شد ،که این اثر
برای سن  24روزگی معنیدار ( )P>0/05و برای سن
 42روزگی تمایل به معنیداری از خود نشانداد
( .)P=0/07تزریق کورتیکوسترون موجب افزایش
ضریب تبدیل خوراک در همۀ سنین شد (.)P<0/05
تفاوت برجستهای از لحاظ آماری در ارتباط با مصرف
خوراک بین تیمارهای استفادهکنندة سطوح مختلف
پروبیوتیک و گروههای شاهد مشاهده نشد .هرچند
افزایش وزن روزانه در ده روز نخست پرورش تفاوت
معنیداری را بین تیمارهای مصرفکنندة پروبیوتیک و
شاهد نشان نداد ،اما در سنهای  1تا  24روزگی و نیز
کل دورة پرورش ،میانگین افزایش وزن روزانه در
گروههای  0/04درصد پروبیوتیک نسبت به گروه
شاهد ،بیشتر بود ( ،)P<0/05البته این تفاوت در
گروههای  0/02درصد از پروبیوتیک نسبت به گروه
شاهد و گروه  0/04درصد پروبیوتیک بارز نبود .کاهش
ضریب تبدیل خوراک در ده روز نخست برای گروههای
مصرفکنندة  0/04درصد پروبیوتیک ،نسبت به شاهد از
نظر آماری قابلمالحظه بود ( ،)P<0/05ولی این تفاوت
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در گروههای  0/02درصد پروبیوتیک معنیدار نبود.
مقادیر ضریب تبدیل کل دوره برای هر دو سطح مصرف
پروبیوتیک ( 0/02و  0/04درصد) نسبت به گروه شاهد
بهبود یافت (.)P<0/05
نتایج اثر اصلی و اثر متقابل نوع تزریق و پروبیوتیک
روی وزن نسبی و طول رودة کوچک جوجههای گوشتی
در جدول  3نمایش داده شده است .تزریق
کورتیکوسترون موجب کاهش معنیدار وزن نسبی روده
در سنهای  28و  42روزگی شد ( .)P<0/05افزون بر
کاهش وزن نسبی ،طول روده نیز در این سنها ( 28و
 42روزگی) در نتیجۀ تزریق کورتیکوسترون کاهش یافت
( .)P<0/05مصرف پروبیوتیک موجب افزایش طول و
وزن نسبی روده در سن  28روزگی شد ( .(P<0/05اما در
 42روزگی این مقادیر تفاوت معنیداری را در بین
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تیمارها نشان ندادند .در رابطه با اثر متقابل نوع تزریق و
پروبیوتیک روی وزن نسبی و طول روده در  42روزگی،
این اثر روی وزن نسبی معنیدار بود ( .)P<0/05وزن
نسبی سینه در  42روزگی تحت تأثیر تزریق
کورتیکوسترون قرارگرفته و کاهش یافت ( ،)P<0/05اما
تفاوتهای مشاهدهشده برای مصرف پروبیوتیک و یا اثر
متقابل نوع تزریق و پروبیوتیک معنیدار نبود.
نتایج اثر اصلی و متقابل نوع تزریق و پروبیوتیک
روی طول پرز ،عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق
کریپت قسمتهای مختلف رودة کوچک جوجههای
گوشتی در سن  28روزگی در جدول  3نشان داده
شده است .تزریق کورتیکوسترون طول پرز دوازدهه و
ایلئوم و نیز نسبت طول پرز به عمق کریپت در قسمت
ژژنوم در سن  28روزگی را کاهش داد (.)P<0/05

جدول  .1اجزاء و ترکیب مواد مغذی در جیرة پایه
Table 1. Ingredients and chemical composition of the basal experimental diets
)Finisher (25-43 d
62.47
29
4.4
1.65
0.9
0.19
0.25
0.25
0.25
0.08
0.26
0.22
0.08
100

Growth period
)Grower (11-24 d
58.82
33.5
3.3
1.75
0.98
0.19
0.25
0.25
0.25
0.08
0.31
0.23
0.09
100

)Starter (1-10 d
52.81
39.5
3
1.95
1.06
0.19
0.25
0.25
0.25
0.08
0.34
0.22
0.1
100

3110
18
0.2
0.18
0.78
0.4
1
0.762
1.09
0.755
0.68

3000
19.7
0.21
0.18
0.84
0.42
1.11
0.84
1.21
0.84
0.75

2910
22
0.21
0.18
0.94
0.465
1.24
0.935
1.37
0.92
0.84

)Ingredients (%
Corn garin
Soybean meal
Soybean oil
Dicalcium phosphate
CaCO3
Salt
Sodium bicarbonate
*Vitamin Premix
†Mineral Premix
Choline Cl 60%
DL-Met
L-Lys
L-Thr
Total
Calculated composition
)ME (kcal/kg
CP%
Cl %
Na %
Ca %
Avail. P %
Dig. Lysine‡ %
Dig. Valine‡ %
‡Dig. Arginine
Dig. Met+Cys. ‡ %
Dig. Threonine‡ %

* پیش مخلوط مواد ویتامینی برای هر کیلوگرم حاوی :ویتامین  11000 Aواحد بینالمللی ،ویتامین  60 Eمیلیگرم ،ویتامین  4500 D3واحد بینالمللی،
ویتامین  2/2 k3میلیگرم ،نیاسین  60میلیگرم ،اسید دیپانتوتنیک  17میلیگرم ،ریبوفالوین  4میلیگرم ،تیامین  3میلیگرم ،اسید فولیک  1/5میلیگرم،
بیوتین  0/18میلیگرم و ویتامین  0/017 B12میلیگرم است.
† پیش مخلوط مواد معدنی برای هر کیلوگرم حاوی :منگنز  100میلیگرم ،روی  100میلیگرم ،آهن  40میلیگرم ،مس  16میلیگرم ،ید  1میلیگرم و سلنیم
 0/3میلیگرم است.
‡ محاسبه شده بر اساس ضرایب هضمی اسیدهای آمینه فراهم شده توسط کمپانی اونیک
*The premix provided in kg of diet: vitamin A 11,000 IU; vitamin E, 60 mg; vitamin D 3 4,500 IU; Vitamin K3 2.2 mg; niacin 60.0 mg; D-pantothenic
;acid 17 mg; riboflavin 6.5 mg; pyridoxine 4 mg; thiamine 3 mg; folic acid 1.5 mg; biotin 0.18 mg; vitamin B12 0.017 mg
†
The premix provided in kg of diet: Mn 100 mg; Zn 100 mg; Fe 40 mg; Cu 16 mg; I 1 mg; Se 0.3 mg.
‡
Calculated based on digestibility coefficients of amino acids provided by Evonik Co.

عابد درگاهی و همکاران :تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از ...
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جدول  .2اثر اصلی و متقابل تزریق کورتیکوسترون و مصرف پروبیوتیک بر عملکرد جوجههای گوشتی
)Table 2. Main and interaction effects of corticosterone (CORT.) injection and probiotic (Bacillus subtilis spore, BSS
supplementation on performance of broiler chicks
)Finisher (1-42 d
ADG
ADFI

Growth phase
)Grower (1-24 d
ADG
ADFI
FCR
)(g/day
)(g/day

FCR

)(g/day

1.77b
1.82a
0.012
0.015

101.8
101.9
0.9
0.98

57.40
55.96
0.538
0.073

1.84a
1.78b
1.75b
0.015
0.005

101.6
101.8
102.4
1.1
0.88

54.83b
56.75ab
58.48a
0.7
0.004

1.53a
1.50a
1.43b
0.014
0.0024

1.83
1.78b
1.73
1.88
1.81
1.78
0.21
0.88

100.7
102.1
102.8
102.5
101.3
101.8
1.54
0.61

55.17
57.53
59.52
54.48
55.96
57.43
0.933
0.8

1.48
1.45
1.41
1.58
1.55
1.48
0.026
0.37

)(g/day

†

)Starter (1-10 d
†ADG
†ADFI

Main effects

FCR

)(g/day

)(g/day

1.445b
1.528a
0.012
0.0011

55.96
56.18
0.622
0.808

38.7a
36.8b
0.586
0.034

1.339b
1.405a
0.011
0.005

28.57
29.42
0.464
0.212

21.35
20.95
0.35
0.43

55.65
56.45
56.11
0.76
0.78

36.33b
37.71ab
39.40a
0.651
0.025

1.40a
1.37ab
1.34b
0.013
0.02

28.87
28.9
29.23
0.57
0.88

20.59
21.05
21.8
0.43
0.16

0% BSS
0.02% BSS
0.04% BSS
SEM
P-Value

54.51
56.39
57.01
56.79
56.51
55.23
1.07
0.19

36.79
38.99
40.50
35.87
36.41
38.28
1.015
0.69

1.37
1.33
1.31
1.43
1.41
1.37
0.019
0.86

28.3
28.1
29.3
29.43
29.68
29.16
0.805
0.551

20.65
21.06
22.23
20.53
21.05
21.27
0.609
0.64

Injection × Probiotic
Oil × 0% BSS
Oil × 0.02% BSS
Oil × 0.04% BSS
CORT× 0% BSS
CORT×0.02% BSS
CORT×0.04% BSS
SEM
P-Value

Type of injection
)Oil (Control
CORT.
SEM
P-Value
Probiotic

†  :ADGمیانگین افزایش وزن روزانه :ADFI ،میانگین مصرف خوراک روزانه :FCR ،ضریب تبدیل خوراک.
 )a, b, cحرفهای ناهمسان در هر ستون به معنی تفاوت معنیدار بین میانگین تیمارهای آزمایشی است (.)P<0/05

†

ADG: Average daily gain, ADFI: Average daily feed intake, FCR: Feed conversion ratio.
a, b, c) within each column, values with different superscripts differ significantly (p<0.05).

استفاده از سطح  0/04درصد پروبیوتیک بهطور
معنیداری طول پرز دوازدهه و ایلئوم و نیز نسبت
طول پرز به عمق کریپت در ژژنوم و ایلئوم را افزایش
داد ( .)P<0/05اثر متقابل نوع تزریق و پروبیوتیک
روی عمق کریپت  28روزگی و طول پرز ایلئوم 42
روزگی معنیدار ( )P<0/05بود .بیشترین و کمترین
میزان عمق کریپت در دوازدهه به ترتیب متعلق به
تیمار ششم (تزریق کورتیکوسترون × مصرف %0/04
پروبیوتیک) و پنجم (تزریق کورتیکوسترون × مصرف
 %0/02پروبیوتیک) بود .در بخش اثر متقابل پرزهای
ایلئوم نیز بیشترین میزان مربوط به تیمار پنجم
(تزریق کورتیکوسترون × مصرف  %0/02پروبیوتیک) و
کمترین آن مربوط به تیمار دوم (تزریق روغن ×
مصرف  %0/02پروبیوتیک) بود .در دیگر موارد اثر
متقابل نوع تزریق و پروبیوتیک معنیدار نبود
(.)P>0/05
نتایج اثر اصلی و متقابل نوع تزریق و پروبیوتیک
روی جمعیتهای کلیفرم و باکتریهای اسیدالکتیکی

رودة کوچک جوجههای گوشتی در سنین  28و 42
روزگی و نیز عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل در سن
 38روزگی در جدولهای  5و  6نشان داده شده است.
نوع تزریق تأثیر معنیداری روی جمعیت باکتریایی
کلیفرم و الکتوباسیل نداشت ( .)P>0/05افزودن
پروبیوتیک به جیره موجب کاهش معنیدار در
جمعیت کلیفرم در سنهای  28و  42روزگی شد
( .)P<0/05در رابطه با تأثیرپذیری جمعیت
الکتوباسیل از پروبیوتیک جیرهای ،این اثر تنها در 28
روزگی منجر به افزایش معنیدار شد ( .)P<0/05اثر
متقابل نوع تزریق و پروبیوتیک روی جمعیت کلیفرم
و الکتوباسیل ایلئوم تفاوت معنیداری نشان نداد
( .)P>0/05تزریق کورتیکوسترون موجب کاهش
معنیدار در عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل شد
( ،)P<0/05اما افزودن پروبیوتیک تأثیر معنیداری بر
این شاخص نداشت .اثر متقابل نوع تزریق و
پروبیوتیک نیز بر عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل
معنیدار نبود (.)P>0/05

229

1397  تابستان،2  شمارة،49  دورة،علوم دامی ایران

 وزن نسبی الشه و سینۀ،  طول روده، اثر اصلی و متقابل تزریق کورتیکوسترون و مصرف پروبیوتیک بر وزن نسبی روده.3 جدول
جوجههای گوشتی
Table 3. Main and interaction effects of corticosterone (CORT.) injection and probiotic (Bacillus subtilis spore, BSS)
supplementation on relative weights of intestine, carcass, breast and length of intestine
Main effects
Type of injection
Oil (Control)
CORT.
SEM
P-Value

28 day of age
Intestine
Intestine
weight
length (cm)
(%BW)
3.85a
3.47b
0.043
0.0001

42 day of age
Intestine
Carcass
length
weight
(cm)
(%BW)

Intestine
weight
(%BW)

Breast
weight
(%BW)

176.3a
167.3b
2.93
0.043

2.36a
2.21b
0.035
0.007

210.5a
190.9b
2.7
0.002

66.87
66.16
0.193
0.349

26.3a
25.5b
0.237
0.037

3.447c
3.865a
3.672b
0.052
0.0001

167.9
174.2
173.5
3.59
0.41

2.260
2.305
2.28
0.043
0.76

193.4
204.9
203.7
3.62
0.09

65.9
66.5
67.09
0.18
0.42

25.5
25.9
26.3
0.29
0.116

3.648
4.046
3.841
3.24
3.66
3.502
0.074
0.923

175.4
171.6
182.1
160.3
176.8
164.9
5.07
0.076

2.281ab
2.498a
2.304ab
2.249ab
2.11b
2.265ab
0.061
0.013

204
215
210
183
191
197
5.12
0.45

65.96
67.19
67.46
65.99
65.75
66.72
0.503
0.605

25.7
26.6
26.7
25.3
25.29
26.0
0.412
0.828

Probiotic
0% BSS
0.02% BSS
0.04% BSS
SEM
P-Value
Injection × Probiotic
Oil × 0% BSS
Oil × 0.02% BSS
Oil × 0.04% BSS
CORT× 0% BSS
CORT×0.02% BSS
CORT×0.04% BSS
SEM
P-Value

.)P<0/05( ) حرفهای ناهمسان در هر ستون به معنی تفاوت معنیدار بین میانگین تیمارهای آزمایشی استa, b, c
a, b, c) within column, values with different superscripts differ significantly (p<0.05)

 اثر اصلی و متقابل تزریق کورتیکوسترون و مصرف پروبیوتیک (اسپور باسیلوس سوبتلیس) بر ریختشناختی رودة.4 جدول
 روزگی28 جوجههای گوشتی در سن
Table 4. Main and interaction effects of corticosterone (CORT.) injection and probiotic (Bacillus subtilis spore, BSS)
supplementation on intestinal morphology of broiler chickens in 28 day of age
Main effects

VH1
(µm)

Duodenum
CD1
(µm)

Type of injection
Oil (Control)
CORT.
SEM
P-Value

1442.06a
1367.94b
20.76
0.021

Probiotic
0% BSS
0.02% BSS
0.04% BSS
SEM
P-Value

1339.88b
1336.00b
1539.13a
25.42
0.001

163.1
165.8
175.3
4.03
0.106

Injection × Probiotic
Oil × 0% BSS
Oil × 0.02% BSS
Oil × 0.04% BSS
CORT× 0% BSS
CORT×0.02% BSS
CORT×0.04% BSS
SEM
P-Value

1391.25
1364.67
1570.25
1288.50
1307.33
1508.00a
35.96
0.789

163.9 ab
176.3 ab
169.7 ab
162.2 ab
155.33b
181.00a
5.71
0.036

170.0
166.2
3.29
0.423

1

VH:CD

VH
(µm)

Jejunum
CD
VH:CD
(µm)

VH
(µm)

Ileum
CD
(µm)

VH:CD

1059.65
1033.75
40.53
0.656

131.4
139.8
6.71
0.387

8.16a
7.46b
0.342
0.022

651.32a
610.41b
0.0395
13.02

103.9
103.6
0.656
40.52

6.26
5.89
0.233
0.185

8.22
8.13
8.33
0.193
0.717

1037.35
1097.38
1005.38
49.63
0.429

147.5
135.9
123.6
8.22
0.151

7.14b
8.10a
8.18a
0.241
0.012

555.65b
688.83a
648.12a
15.95
0.001

100.2
112.3
98.78
4.9
0.429

5.54b
6.14ab
6.53a
0.226
0.0213

8.49
7.74
8.33
7.95
8.52
8.33
0.274
0.081

1016.2
1158
1004.7
1058.5
1036.7
1006
70.19
0.197

141.8
137.0
115.5
153.1
134.7
131.7
11.63
0.713

7.31
8.45
8.70
6.97
7.74
7.66
0.598
0.493

575.63b
635.3ab
743.0a
535.67b
742.33a
553.23b
22.56
0.0001

101.9
101.6
108.1
98.60
123.0
89.39
70.19
0.493

5.65
6.25
6.87
5.43
6.03
6.19
0.643
0.319

8.19
8.27
0.158
0.714

. نسبت طول پرز به عمق کریپت:VH:CD ، عمق کریپت:CD ، طول پرز:VH1
.)P<0/05( ) حرفهای ناهمسان در هر ستون به معنی تفاوت معنیدار بین میانگین تیمارهای آزمایشی استa, b, c
VH: Villus height, CD: Crypt depth, VH: CD: Ratio of villus height to crypt depth.
a, b, c) within each column, values with different superscripts differ significantly (p<0.05).
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جدول  . 5اثر اصلی و متقابل تزریق کورتیکوسترون و استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک بر جمعیت الکتوباسیل و کلیفرم ایلئوم
)Table 5. Main and interaction effects of corticosterone (CORT.) injection and probiotic (Bacillus subtilis spore, BSS
supplementation on ileal microbial population (log10) in broiler chickens
42 days of age
Lactobacilli
count

28 days of age
Coli forms
count

Lactobacilli
count

Coli forms
count

8.38
8.24
0.273
0.086

7.57
7.41
0.49
0.167

8.51
8.33
0.151
0.405

8.06
8.05
0.949
0.122

8.38
8.43
8.13
0.106
0.134

7.95a
7.33ab
7.19b
0.205
0.0405

7.94b
8.69a
8.63a
0.0178
0.185

8.46 a
7.94b
7.78b
0.0121
0.149

8.24
8.53
8.37
8.52
8.32
7.89
0.0628
0.150

7.90
7.65
7.17
8.00
7.01
7.21
0.378
0.290

8.16
8.64
8.73
7.71
8.74
8.53
0.593
0.263

Main effects
Type of injection
)Oil (Control
CORT.
SEM
P-Value
Probiotic effects
0% BSS
0.02% BSS
0.04% BSS
SEM
P-Value
Injection × Probiotic
Oil × 0% BSS
Oil × 0.02% BSS
Oil × 0.04% BSS
CORT× 0% BSS
CORT×0.02% BSS
CORT×0.04% BSS
SEM
P-Value

8.30
8.04
7.86
8.62
7.84
7.70
0.403
0.211

 )a, b, cحرفهای ناهمسان در هر ستون به معنی تفاوت معنیدار بین میانگین تیمارهای آزمایشی است (.)P<0/05
a, b, c) within each column, values with different superscripts differ significantly (p<0.05).

جدول  .6اثر اصلی و متقابل تزریق کورتیکوسترون و
استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک بر عیار پادتن در برابر
نیوکاسل در جوجههای گوشتی
Table 6. Main and interaction effects of
corticosterone (CORT.) injection and probiotic
(Bacillus subtilis spore, BSS) supplementation on
Newcastle titer at 38 days of age in broiler chicks
Newcastle titer
2.75a
2.12b
0.154
0.0106

Main effects
Type of injection
)Oil (Control
CORT.
SEM
P-Value

2.25
2.49
2.56
0.190
0.48

Probiotic effects
0% BSS
0.02% BSS
0.04% BSS
SEM
P-Value

2.62
2.87
2.75
1.87
2.12
2.37
0.268
0.72

Injection × Probiotic
Oil × 0% BSS
Oil × 0.02% BSS
Oil × 0.04% BSS
CORT× 0% BSS
CORT×0.02% BSS
CORT×0.04% BSS
SEM
P-Value

 )a, b, cحرفهای ناهمسان در هر ستون به معنی تفاوت معنیدار بین
میانگین تیمارهای آزمایشی است (.)P<0/05
a, b, c) within each column, values with different superscripts differ
significantly (p<0.05).

بحث
نتایج بهدستآمده از این آزمایش در رابطه با
تأثیرناپذیری مصرف خوراک از نوع تزریق صورت
گرفته در همخوانی با نتایج مشاهدههای Yang et al.
( )2015است که برای القای تنش از تزریق
کورتیکوسترون در جوجههای گوشتی استفاده کرده
بودند .نتایج تزریق دگزامتازون برای القاء تنش ،نشان
داد که تزریق جوجهها با دگزامتازون به مدت سه روز
در سن  7روزگی موجب افزایش مصرف خوراک و
تیمار کردن به مدت  7روز در همین سن موجب
کاهش مصرف خوراک شد (.)Song et al., 2011
مشاهدههای برخی محققان نیز گویای این است که
استفادة درازمدت از کورتیکوسترون بهصورت خوراکی
( 2هفته) موجب کاهش مصرف خوراک شد ( Dong et
 .)al., 2007; Hu et al., 2010برخالف مشاهدههای
باال )2000( Puvadolpirod & Thaxton ،در نتایج
بررسیهای خود مشاهده کردند ،در حین تنش
القاءشده با تزریق  ،ATCHمصرف خوراک در آغاز
افزایش یافت ،ولی در ادامۀ دورة پرورش روند کاهشی
را از خود نشان داد)1984( Kampen & Siegel .
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افزایش زودگذر در مصرف خوراک را در پاسخ به تزریق
کورتیکوسترون گزارش کردند .در زمان رویارویی با
عاملهای تنشزا ،پرنده توانایی انتخاب نوع خوراک را بر
پایۀ نوع مواد مغذی آن دارد و بنابراین وابسته به ترکیب
خوراک ممکن است در برخی موارد خوراک بیشتر و یا
کمتری را در شرایط تنش مصرف کند ( Lin et al.,
 .)2006در برخی تنشهای محیطی مانند تنش گرمایی،
پرنده برای جلوگیری از ایجاد گرما افزایشی مضاعف
میزان مصرف خوراک را محدود میکند ( Cheng et al.,
 ،)1997; Laganá et al., 2007که این اثر مستقل از اثر
مربوط به افزایش سطح هورمون کورتیکوسترون است.
نتایج این پژوهش نشان داد ،مکمل باسیلوسسوبتلیس
تأثیر معنیداری روی مصرف خوراک نداشت که این
نتیجه در همخوانی با نتایج  )2007( Opalinski et al.و
در مغایرت با نتایج  )2011( Deniz et al.بود .نتایج
آزمایش ) Deniz et al. (2011و  (2012) Molnar et al.با
همان پروبیوتیک ،نشاندهندة تأثیرناپذیری مصرف
خوراک از پروبیوتیک با غلظت معمول اما افزایش در
مصرف خوراک با افزایش  100برابری مصرف پروبیوتیک
بود .پیشنهاد شده است ،پروبیوتیکها میتوانند با افزایش
سطوح آنزیمهای هضمی موجب بهبود هضم مواد مغذی
شده و بدین ترتیب میزان مصرف خوراک را تحریک
کنند (.)Cengiz et al., 2015
نتایج بررسی ) Rodiguez et al. (2013روی تأثیر
مصرف پروبیوتیک در دو سطح تراکم پرورشی
استاندارد و بیشازحد ( 16قطعه در هر مترمربع)،
تأثیر معنیداری از تیمارها را روی مصرف خوراک
نشان نداد که در همخوانی با نتایج این آزمایش است
) .(Vargas-Rodriguez et al., 2013به نظر میرسد،
تنوع نتایج در مورد مصرف خوراک در آزمایشهای
مختلف به دلیل شمار باالی عاملهای تأثیرگذار و اثر
متقابل آنها رویهم باشد .نتایج بهدستآمده از این
آزمایش در رابطه با تأثیر نامطلوب تزریق کورتیکوسترون
بر میزان افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک با
نتایج گزارشهای چندی در این زمینه همخوانی دارد
( Dong et al., 2007; Lin et al., 2006; Song et al.,
 .)2011بنابر گزارش Puvadolpirod & Thaxton
) ،(2000روند کاهش در افزایش وزن جوجههای
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گوشتی یک هفته پس از قطع تزریق  ACTHبه
شرایط معمول بازگشت کرد .همچنین نتایج & Siegel
 (1984) Van Kampenنیز نشان داد ،سرعت رشد در
دورة تنش القاءشده با تزریق کورتیکوسترون سه روز
پس از توقف تزریق کورتیکوسترون به حالت معمول
بازگشت .تأثیر کورتیکوسترون برافزایش وزن روزانه
میتواند تحت تأثیر عاملهای چندی از جمله روش و
مدتزمان مصرف کورتیکوسترون و سن القا تنش در
جوجههای گوشتی باشد .کورتیکوسترون با ایجاد تغییر
در مسیرهای سوختوسازی (متابولیکی) از جمله
افزایش گلوکونئوژنز و تجزیۀ پروتئین 1موجب میشود،
بازدة ابقای پروتئین کاهش یابد که درنهایت بهصورت
کاهش در افزایش وزن و یا کاهش بازدة استفاده از
خوراک ظهور مییابد (.)Lin et al., 2004
استفاده از پروبیوتیک بر پایۀ اسپور باسیلوس
سوبتلیس با غلظت  0/8×105در هر گرم خوراک در
جیرة جوجههای گوشتی ،تفاوت معنیداری را در
میزان افزایش وزن نسبت به گروه شاهد ایجاد نکرد
( .)Zaghari et al., 2015; Mahmoud et al., 2017در
آزمایش  ،)2011( Deniz et al.وزن بدن جوجههای
گوشتی مکملشده با پروبیوتیک بر پایۀ اسپور
باسیلوس سوبتلیس بهطور معنیداری نسبت به گروه
شاهد در هفتۀ ششم پرورش افزایش یافتMokhtari .
 )2010( et al.نیز در نتایج آزمایشی گزارش کردند،
پروبیوتیک بر پایۀ اسپور باسیلوسسوبتلیس بهطور
معنیداری موجب افزایش عملکرد در وزن بدن و
ضریب تبدیل خوراک شد ( Mokhtari et al.,
 (2017) Gao et al. .)2010در نتایج بررسیهای خود
پیشنهاد کردند ،تأثیر پروبیوتیک باسیلوسسوبتلیس
بر عملکرد پرنده بهصورت فوری نیست و نیازمند
سپری شدن زمان است .باسیلوسسوبتلیس میتواند
موجب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی در مجرای
گوارشی از طریق ترشح طیف متنوعی از آنزیمهای
هضمی با فعالیت پروتئازی ،آمیالزی و لیپازی شوند
( Gao et al., 2017; Jin et al., 2000; Rajput et al.,
.)2013; Wang & Gu, 2010; Zhang et al., 2016
1. Proteolysis
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نتایج بهدستآمده از این آزمایش در رابطه با
کاهش وزن نسبی روده در نتیجۀ تزریق
کورتیکوسترون با نتایج گزارشهای پیشین در این
رابطه همخوانی داشت ( Hu & Guo, 2008; Hu et al.,
 .)2010پیشنهاد شده است ،کاهش در وزن روده
میتواند به دلیل کاهش طول پرزهای روده باشد ( Hu
 .)& Guo, 2008تزریق کورتیکوسترون موجب کاهش
وزن سینه در سن  42روزگی شد که میتواند به دلیل
تغییر مسیر سوختوساز به سمت تحریک
گلوکلونئوژنز باشد ( .)Virden & Kidd, 2009این
نتیجه با نتایج تحقیقات گذشته همخوانی داشت ( Lin
 .)et al., 2006; Wang et al., 2013در نتایج بررسی
دیگری گزارش شده است ،کاهش وزن نسبی سینه در
زمان تیمار کردن با کورتیکوسترون به دلیل اولویت
تجزیۀ بافتهای پروتئینی سینه در جهت گلوکلونئوژنز
در بدن باشد .اولویت بدن حفظ وزن نسبی رانها
نسبت به وزن نسبی سینه است (.)Lin et al., 2006
در این آزمایش افزون بر کاهش وزن نسبی ،طول روده
نیز بهصورت معنیداری کاهشیافت ( .)P<0/05کاهش
در طول روده ،بیانگر کاهش سطح جذب مواد مغذی
است .کاهش طول روده توسط  )2011( Hu et al.نیز
گزارش شده است ( .)Hu et al., 2011تزریق
کورتیکوسترون بهصورت معنیداری موجب
تغییرپذیریهای ریختشناختی در رابطه با طول پرز و یا
نسبت طول پرز به عمق کریپت قسمتهای مختلف روده
در سن  28روزگی شد که با چندین گزارش از محققان
پیشین همخوانی داشت ( Hu & Guo, 2008; Porto et
 .)al., 2015; Song et al., 2014بههرحال Quinteiro-
 )2010( Filho et al.در آزمایشی با ایجاد شرایط تنش
گرمایی تفاوت معنیداری در ارتفاع پرزهای روده مشاهده
نکردند .پیشنهاد شده است سازوکار کورتیکوسترون در
تغییرپذیری ریختشناختی روده به تأخیر انداختن تکثیر
یاختههای روده است (.)Hu & Guo, 2008
افزودن پروبیوتیک به جیرة جوجههای گوشتی در
این پژوهش موجب افزایش وزن نسبی و طول پرز
روده در دوازدهه و ایلئوم و نیز افزایش نسبت طول پرز
به عمق کریپت در ژژنوم در سن  28روزگی شد
( )P<0/05که در همخوانی با آزمایشهای پیشین

است (

;Awad et al., 2009; Olnood et al., 2015

.Sen et al., 2011; Sen et al., 2012; Song et al.,
 .)2014; Wang et al., 2016هرچند برخی از
گزارشها نیز تأثیر نگذاشتن پروبیوتیک را در این زمینهها
گزارش کردهاند ( Fernandes et al., 2014; Gómez et
 .)al., 2012این تنوع در نتایج میتواند وابسته به نوع
ریزجانداران مورد استفاده در پروبیوتیک ،سن و نوع پرنده
و شرایط آزمایش باشد .سازوکارهای چندی برای تأثیر
پروبیوتیک بر ریختشناختی روده متصور است .پیشنهاد
شده است ،پروبیوتیکهای بر پایۀ باسیلوس سوبتلیس،
میتوانند با مصرف اکسیژن آزاد در مجرای گوارشی،
موجب تحریک رشد الکتوباسیلها شده و شرایط را برای
باکتریهای بیماریزایی مانند ایکوالی نامساعد کند .با
کاهش حضور باکتریهای نامطلوب و در پی آن کاهش
در سموم تولیدی آنها ،یاختههای روده آسیب کمتری
خواهند دید (.)Gao et al., 2017; Jeong & Kim, 2014
افزون براین ،مواد بهدستآمده از فعالیت
ریزجانداران فراسودمند در روده ،مانند اسیدهای آلی
کوتاه زنجیر ،میتوانند روی افزونش یاختههای روده
مؤثر باشند ( .)Fernandes et al., 2014در این تحقیق،
به ترتیب افزایش و کاهش مشاهدهشده در جمعیت
الکتوباسیل و کلیفرم در پاسخ به استفاده از
پروبیوتیک با مشاهدههای ریختشناختی روده
همخوانی دارد .باسیلوس سوبتلیس بهعنوان یک
ترکیب پروبیوتیکی با حذف رقابتی 1و رقابت برای
محل اتصال و تولید متابولیتهای ضدباکتریایی مانند
باکتریوسینها 2و آنزیمهایی مانند سوبتلیسین 3و
کاتاالز 4و بهبود شرایط رشد جمعیت باکتریهای
الکتیکی ،موجب کاهش جمعیت باکتریهای کلیفرم
میشود ).(Deniz et al., 2011; Gao et al., 2017
نتایج مشاهدهشده در این تحقیق با نتایج آزمایشهای
محققان گذشته همخوانی داشت ( ;Gao et al., 2017
 .)Jeong & Kim, 2014; Sen et al., 2011نتایج اثر
متقابل تزریق کورتیکوسترون و پروبیوتیک در رابطه با
عمق کریپت دوازدهه و طول پرز ایلئوم تفاوت
1. Competitive exclusion
2. Bacteriocins
3. Subtilisin
4. Catalase
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معنیداری نشان داد .عمق کریپت و طول پرز روده به
ترتیب بهعنوان معیاری از میزان جایگزینی 1یاختهای
(یاختههای جدید) و نرخ تقسیمهای میتوزی (عمر
یاختههای اینتروسیت) در این ناحیه در نظر گرفته
میشوند ( .)Laudadio et al., 2012در این آزمایش
اگرچه اثر متقابل تزریق کورتیکوسترون و مصرف
پروبیوتیک برای عمق کریپت و طول پرز معنیدار بود
اما تفاوتهای مشاهدهشده برای نسبت طول پرز به
عمق کریپت بهعنوان یک عامل اصالحی برای بازدة
جایگزینی یاختهای (،)Laudadio et al., 2012
معنیدار نبود.
نتایج تزریق کورتیکوسترون روی عیار پادتن علیه
واکسن نیوکاسل معنی دار و منجر به کاهش در آن شد
که با نتایج برخی پژوهشها در این زمینه همخوانی
دارد (.)Mustafa et al., 2010; Tuekam et al., 1994
کورتیکوسترون عامل تغییرپذیریهای چندی در
اعمال سامانۀ ایمنی است .کورتیکوسترون بهعنوان یک
عامل سرکوبکننده ایمنی 2موجب تحلیل اندامهای
ایمنی شده و تولید پادتن از لمفوسیتهای  Bو
همچنین افزونش یاختههای  Tرا کاهش میدهد
( .)Sadeghi et al., 2015; Shini et al., 2010اگرچه
برخی از محققان ( Hatab et al., 2016; Rahimi,
 ،)2009تأثیر مثبت مصرف پروبیوتیک را روی پاسخ
سامانۀ ایمنی در برابر واکسن نیوکاسل در جوجههای
گوشتی گزارش کردند ،در این آزمایش تفاوت
معنیداری در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد
که با گزارشهای برخی دیگر از محققان در این زمینه
همخوانی دارد ( Fathi et al., 2017; Sadeghi et al.,
 .)2015در آزمایش  (2015) Sadeghi et al.باوجود
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نبود تفاوت معنیدار در عیار پادتن علیه واکسن
نیوکاسل بین جوجههای مصرفکنندة اسپور باسیلوس
سوبتلیس و گروه شاهد ،در جوجههای آلوده به
سالمونال این عیار نسبت به گروه شاهد و مصرفکنندة
پروبیوتیک پایینتر بود .این محققان تأثیر سالمونال
روی کاهش عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل را به
دلیل افزایش سطح کورتیکوسترون دانستند)2012( .
 Zhang et al.نیز با مصرف پروبیوتیک گرما دیدة
غیرفعال چند سویه بهصورت مخلوط و اسپور باسیلوس
سوبتلیس در مرغ تخمگذار تفاوتی در عیار پادتن علیه
واکسن نیوکاسل در  15روز پس از واکسینه شدن
(واکسیناسیون) مشاهده نکردند اما با گذشت زمان
(پس از  45روز) ،تفاوت مشاهدهشده نسبت به گروه
شاهد معنیدار بود (.)Zhang et al., 2012
نتیجهگیری کلی

با توجه به نتایج این آزمایش ،هورمون کورتیکوسترون
بهعنوان یک هورمون تنشی با تغییر در ساختار روده و
پاسخ سامانۀ ایمنی موجب کاهش در افزایش وزن،
درصد گوشت سینه ،بازدة مصرف خوراک و عیار پاسخ
به واکسن نیوکاسل در جوجههای گوشتی شد .مکمل
پروبیوتیکی بر پایۀ اسپور باسیلوس سوبتلیس ،توانست
با کاهش در جمعیت باکتریهای کلیفرم و افزایش در
جمعیت باکتریهای الکتیکی در ایلئوم و همچنین با
افزایش در طول پرز و نسبت طول به عمق کریپت
روده موجب بهبود عملکرد جوجهها شود .لذا ،در
شرایط تنشی بهمنظور تعدیل اثرگذاریهای نامطلوب
ناشی از تنش روی عملکرد جوجههای گوشتی،
استفاده از ترکیبهای پروبیوتیکی ضرورت دارد.
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