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چکید ه 
 یکی از روش های نوین جهت حفظ سالمت گله، اســتفاده از پرو بیوتیك ها به جاي آنتي بیوتیك ها می باشد. هدف از این تحقیق 
بررسی اثر ســطوح مختلف پرو بیوتیك بتاپالس در جیره غذایی بر هیستومورفومتری بخش دوازدهه بلدرچین ژاپني بود. در این 
مطالعه،تعداد 288 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی، در قالب طرح بلوک کاماًل تصادفی ودر شش گروه مورد استفاده قرار گرفتند.شش 
گروه مورد اســتفاده به ترتیب شامل یك گروه شاهد با دریافت جیره معمولی، گروه های دریافت کننده سه سطح 0/5، 1 و 1/5گرم 
در کیلوگرم از پرو بیوتیك بتاپالس، گروه دریافت کننده بتاپالس با دوز 1 گرم بر کیلوگرم به همراه جیره با کمبود پروتئین و نهایتًا 
گروه تیماربا دریافت جیره با کمبود پروتئین و بدون پرو بیوتیك بود. پس از 5 هفته،بلدرچین ها کشــتار و نمونه های روده جهت 
انجام مراحل بافت شناسی اخذ شدند. روده ها پس از فیکس شدن وارد مراحل بافت شناسی شده و پس از تهیه مقاطع بافتی از نظر 
طول  وضخامت پرزها، عمق وعرض کریپت ها، ضخامت الیه عضالنی و اپی تلیوم و تعداد ســلول های جامی شکل مورد ارزیابي قرار 
گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که پروبیوتیك بتاپالس سبب افزایش معنی دار فراسنجه های طول پرز، عمق کریپت 
و ضخامــت الیه اپی تلیال مي گردد)P>0/05(.در نهایت چنین می توان نتیجه گیری کرد که اســتفاده از بتاپالس می تواند با بهبود 

فراسنجه های بافتی بخش دوازدهه، نقش قابل توجهی در ارتقاء عملکردگوارشي گله های بلدرچین داشته باشد.
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Use of probiotics instead of antibiotics is one of the new methods to maintain herd health. This study was conducted to 
evaluate the effects of different levels of dietary betaplus  probiotic on duodenal histomorphometry in Japanese quail. 
In this study 288 Japanese quail were subjected in a randomized block design within 6 groups. 6 groups included a 
control group receiving normal diet, groups receiving three levels of betaplus probiotic (0.5, 1and1.5 g/kg diet), group 
receiving betaplus at the dose rate of 1g/kg diet with protein deficiency and finally, group receiving diet with protein 
deficiency and without probiotic. After 5 weeks, quails were slaughtered and intestinal samples were collected. After 
fixation and preparation of histological sections, villi length and thickness, crypts depth and width, epithelial and mus-
cular thickness and the number of goblet cells were evaluated. The results showed the significant increase in parameters 
including villi length, crypt depth, and thickness of the epithelium in groups received beta-plus probiotic(P<0.05). Fi-
nally, it can be concluded that use of betaplus probiotic may have a significant role in increasing the digestive efficiency 
of quail herds by improving tissue parameters of the duodenum.
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مقدمه
رشد چشمگیر نیازهای انسانی به پروتئین های حیوانی سبب اهلی سازی 
و پرورش بســیاری از حیوانات و گونه های جدید شــده است. صنعت طیور 
بــه عنوان یک صنعت زودبازده در این زمینه همواره مورد توجه قرار گرفته 
اســت.بلدرچین به لحاظ سن پایین قابل عرضه به بازار )حدود 6-5 هفتگی 
برای مصرف گوشت(، ضریب تبدیل غذایی مطلوب، نیاز به فضای پرورشی 
كم نســبت به مرغ، مقاومت نسبت به بیماری ها و دارا بودن هزینه كم برای 

پرورش، توجه پرورش دهندگان تجاری را به خود جلب كرده است )20(.
امروزه كاهش اســتفاده از آنتی بیوتیک ها و ســایر فرآورده های دارویی 
در پرورش طیور موضوع مهمی در تولید و ســالمت خوراک انســان است 
و تالش هــای روزافزونی برای بهبود بهداشــت خوراک، حفظ آســایش و 
ســالمت طیور و كاهش نگرانی از پیامدهای زیست محیطی پرورش طیور، 
در جریان اســت )13(.یکي از روش های به كار رفته جهت حفظ ســالمت 
گله و در عین حال كاهش اســتفاده از آنتی بیوتیک ها، استفاده از غذاهای 
میکروبی به خصوص پرو بیوتیک ها می باشد كه اخیراً مورد توجه محققین و 
پرورش دهندگان قرار گرفته اســت )9(. پروبیوتیک ها مکمل های میکروبی 
زنده ای هســتند كه از طریق بهبود تعــادل میکروبی روده اثرات مفیدی را 
بر میزبــان اعمال می كنند. اثر مفید پروبیوتیک ها از راه های متفاوتی مانند 
تحریک سیســتم ایمنی، رقابت با میکروب های بیمــاری زا در روده، تولید 
آنزیم های گوارشــی و بهبود عملکرد طیور گزارش شــده است )19(. روده 

باریک اصلی ترین محل جذب مواد غذایی در تمام حیوانات می باشد. قسمت 
دوازدهــه روده باریک محل اصلی گوارش شــیمیایی اســت كه آنزیم های 
روده ای و لوزالمعــده نقش عمده ای در این گــوارش دارنداز این  رو یکی از 
مهمترین قســمت های دخیل در گوارش مواد غذایی قســمتی از دوازدهه 

می باشد )10(.
پرو بیوتیک بتاپالس متشــکل از باســیلوس ســوبتیلیس و باسیلوس 
لیشــنی فرمیس همراه با بتائین است. این باســیل ها برای اینکه بتوانند در 
روده باریک مستقر شوند به گیرنده های واقع در پرزها متصل می شوند. این 
خود بیانگر ارتباط بسیار نزدیک بین باكتری ها و پرزهای روده باریک است. 
باكتری های باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس هر دو در روده 
باریک مستقر هستند )10(. در مطالعه ای نشان داده شده است كه افزودن 
دو باكتری باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس به جیره غذایی 
جوجه-های گوشــتی باعــث افزایش در طول پرزهــا و عمق كریپت ها در 
ابتدای روده باریک شــده ولی بر پارامتر عرض پرز تأثیری نداشته است. بر 
اساس این مطالعه مناسب ترین مکان برای استقرار دو باكتری فوق قسمت 

10 درصد ابتدایی روده می باشد )19(.
مشخص شده اســت كه هضم و جذب تركیبات مختلف خوراک عالوه 
بر ارتباطی كه با نواحی مختلف دســتگاه گــوارش و كیفیت خوراک دارد، 
با فلور میکروبی موجود در دســتگاه گوارش نیز مرتبط است. به عالوه سه 
جزء مهــم در فرآیند هضم و جذب، یعنی دیــواره لوله گوارش، خوراک و 
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میکروارگانیســم ها همگی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و روی هم تأثیر 
می گذارند )10(.

با توجه به نقشــی كه دوازدهه در هضم مواد غذایی بر عهده دارد، و با 
در نظر گرفتن محل اســتقرار باكتری های باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس 
لیشــنی فرمیس، هدف از تحقیق حاضر بررسی سطوح مختلف پرو بیوتیک 
بتاپالس در جیره غذایی بر ســاختار بافت شناســی بخــش دوازدهه روده 

كوچک بلدرچین است.

مواد و روش  کار
این آزمایش در یکی از مزرعه های پرورش بلدرچین واقع در روســتای 
رنگرز از توابع شهرســتان شــهریار و طی ماه های تیر و مرداد سال 1393 
انجام گردید.بعد از آماده ســازي ســالن جهت اجرای آزمایش، تعداد 288 
قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی ســه روزه در این آزمایش اســتفاده شــد. در 
این آزمایش از 24 واحد )پن( آزمایشــی به ابعاد 60 سانتی متر طول و 60 
ســانتی متر عرض استفاده شد، تعداد 48 قطعه جوجه به هر واحد آزمایشی 
اختصاص داده شــد.طی دوره پرورش نور ســالن توسط المپهای 200 وات 
موجود در ســقف سالن تامین شــد. در طی 48 ساعت اول ورود جوجه ها، 
نور دائم و از روز ســوم به بعد در طول شبانه روز  23 ساعت روشنایی و 1 
ساعت تاریکی در شب اعمال شد تا میزان تاریکی به 6 ساعت افزایش یافت. 
همچنین كنترل رطوبت و دمای ســالن از طریق هیتر و هواكش انجام شد. 
درجه حرارت ســالن در هفته اول 37 درجه سانتی گراد و در پایان هر هفته 
2/5 درجه سانتیگراد كاهش داده شد و در نهایت در محدوده 26-27 درجه 
سانتیگراد تا پایان دوره آزمایش ثابت نگه داشته شد. تهویه سالن توسط دو 
پنجره و دو عدد هواكش تعبیه شده در آن ها، تأمین شد. از آنجایی كه تهیه 
و نگهداری خوراک تازه مهم اســت خوراک در ظروفی كه درپوش مناسبی 
داشــتند در فضای تمیز، خشــک و خنک و عاری از جانوران موذی ذخیره 
شدند. قبل از این كه جوجه ها در زیر مادر مصنوعی قرار گیرند، كف با كاغذ 
پوشانده و خوراک روی آن پاشیده شد و دان خوری و آبخوری از غذا و آب 
پر شــد )2(.تا سن5روزگی برای تغذیه جوجه ها از سینی دانخوری و سپس 
تا پایان دوره از دانخوری مخصوص تهیه شــده برای جلوگیری از هدر رفت 

دان استفاده گردید.
 یک جیره پایه برای بلدرچین بر اساس ذرت و سویا مطابق با استفاده 
از احتیاجات مواد غذائی توصیه شده )14( تنظیم شد. تركیب جیره پایه و 
تركیب مواد مغذی جیره های مورد استفاده به ترتیب در جدول1 و جدول2 

گزارش شده است.
این آزمایش به صورت تصادفــی در قالب طرح بلوک كاماًل تصادفی با 
288 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی نر و ماده شامل 6 تیمار، 4 تکرار، در هر 
تکرار 12 قطعه و ســهم هر تیمار 48 قطعه انجام شد. بدین ترتیب 6 تیمار 
 ،)Control( مورد استفاده شــامل یک گروه شاهد با دریافت جیره معمولی
گروه های دریافت كننده 3 سطح 0/5، 1 و 1/5 )به ترتیب 50 درصد كمتر 
از دوز پیشنهادی شركت ســازنده سین-بیوتیک)T1( )8(، دوز پیشنهادی 
شركت ســازنده سین بیوتیک )T2( و 50 درصد بیشــتر از دوز پیشنهادی 
شــركت سازنده سین بیوتیک )T3( گرم در كیلوگرم بتاپالس، گروه دریافت 
كننده بتاپالس با دوز پیشــنهادی شركت سازنده به همراه جیره با كمبود 
پروتئین )T4( و نهایتاًیک سطح شاهد بدون اضافه كردن منبع پرو بیوتیکی 

و بــا دریافت جیره با كمبود پروتئین بود)10درصد كمتر از جیره معمولي( 
)T5(.روزانه تمام واحدهای آزمایشــی از لحاظ وجــود تلفات بازدید و در 
صورت مشــاهده تلفات در پن جوجه تلف شده مربوط به پن توزین و ثبت 

می شد.

پارامترهای موردارزیابی
در بررسی پارامترهای هیستومورفومتری پس از نمونه برداری از قسمت 
دوازدهــه روده كوچک، نمونه ها به داخل فرمالین 10درصدی بافری منتقل 
و پس از 24 ســاعت تعویض فرمالین صورت گرفت. پس از در نظر گرفتن 
مدت زمان 1 هفته برای مرحله فیکس شــدن، نمونه ها وارد مراحل روتین 
بافت شناســی شده و از آن ها مقاطع 6-5 میکرومتری تهیه شد )6(. مقاطع 
تهیه شده توسط رنگ آمیزی های هماتوكسیلین- ائوزین )برای بررسی های 
مورفومتری( و PAS )پریودیک اســید شــیف( جهت شــمارش سلول های 
جامی رنگ آمیزی شدند. شاخص های هیستومورفومتری اندازه گیری شده 
در قسمت دوازدهه شامل طول پرزها، ضخامت پرزها، عمق كریپت ها، عرض 
كریپت هــا، ضخامت الیه عضالنی، ضخامت اپی تلیوم، و تعداد ســلول های 
جامی شــکل بود. تمام پارامترها بر اساس واحد میکرومتر اندازه گیری شد. 
شمارش تعداد سلول های جامی نیز در طول 200 میکرومتر از مخاط روده 
Dino- شمارش شد.مطالعات هیســتومورفومتری توسط دوربین دیجیتالی

Lite lens و برنامه Dino-capture 2 software انجام گرفت.
برای بررســی داده ها از نرم افزار SPSS. ver 19 اســتفاده شد. توزیع 
داده ها بوسیله آزمون K-S كنترل شد و چون توزیع همه داده ها نرمال بود 
برای تجزیه تحلیل آنها از آزمونهای پارامتریک اســتفاده شد. برای مقایسه 
دو گروهی از t-test و برای مقایسه چند گروهی از آنالیز واریانس یک طرفه 
 ANOVA بدنبال Tukey اســتفاده گردید. در صورت نیاز از تست تعقیبی
استفاده شد. نتایج بصورت میانگین ± خطای معیار نشان داده شده و سطح 

معنی داری P>0/05 انتخاب شد.

نتایج
در بررســی نتایج هیســتومورفومتری دوازدهه بین گروه های تیمار و 
شــاهد از نظر طول پرز، گروه كنترل با تمام گروه ها به جز گروه T3 دارای 
 T2، نیز عالوه بر گروه كنترل با گروه های T1 اختالف معنی دار بود. گــروه
 T5 و T2 تنها با دو گروه T3 دارای اختــالف معنی دار بود. گــروه T4 و T3
دارای اختالف معنــی دار بود. این در حالی بود كه گروه T4 با تمام گروه ها 
به جز گروه T3 دارای اختالف معنی دار بود. نهایتاً گروه T5 نیز با هر ســه 
گروه كنترل، T3 و T4 دارای اختالف معنی دار بود. در بررســی این پارامتر 
بیشــترین میزان طول كــرک مربوط به گروه كنتــرل )967/93 29/۶۴± 
μm( و كمتریــن میزان مربوط به گــروه T1 )μm 12/12± 309/88( بود 

)P>0/05( )جدول-3، شکل-1(.
در بررســی ضخامت پرزها بین گروه های تیمار و شاهد، تنها دو گروه 
 T4 بــا گروه كنترل دارای اختالف معنی دار بودند. همچنین گروه T5 و T2
نیز با دو گروه T2 و T5 دارای اختالف معنی دار بود. سایر گروه ها با یکدیگر 
فاقد اختالف معنی داری بودند. این در حالی بود كه بیشرین میزان ضخامت 
پرز مربوط به گروه μm 11/۶۴± 145/33( T5( و كمترین میزان مربوط به 

گروه كنترل )μm 1.29± 92/77( بود )P>0/05( )جدول-3، شکل-1(.
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جدول1- اجزاء مواد خوراکی جیره های مورد استفاده در کل دوره

جدول2- ترکیب مواد مغذی جیره های مورد استفاده.

  ،E 18 واحد بین المللی ویتامین ،D3 2000 واحد بین المللی ویتامین ،A در هر کیلوگرم این مکمل تأمین کننده ی 9000 واحد بین المللی ویتامین
4 میلی گرم ویتامین K3، 0/015 میلی گرم ویتامین B12، 0/15 میلي گرم بیوتین، 1 میلي گرم فوالسین، 30 میلی گرم نیاسین، 25 میلی گرم اسید 

پانتوتنیك، 2/9 میلی گرم پیریدوکسین، 6/6 میلي گرم ریبوفالوین، 1/8 میلی گرم تیامین بود.
 0/2 منگنز،  اکسید  میلی گرم   99 آهن،  میلی گرم   50 ید،  میلی گرم   0/99 میلی گرم مس،   10 کننده ی  تأمین  مکمل،  این  کیلوگرم خوراک  هر   -2

میلی گرم سلنیوم و 84 میلی گرم کولین بود.

مقدار )كیلوگرم(درصدماده خوراكیمقدار )كیلوگرم(درصدماده خوراكی

0/270/27نمک47/8247/82ذرت

0/250/25مکمل ویتامینه35/235/21كنجاله سویا

0/250/25مکمل معدنی7/007/002گلوتن ذرت

0/30/3جوش شیرین5/005/00گندم

0/180/18دی ال-متیونین1/261/26روغن سویا

0/120/12ال-ترئونین0/80/8دی كلسیم فسفات

0/20/2ال-لیزین هیدرو كلراید1/351/35كربنات كلسیم

مجموع= 100 %

مقدارتركیب مواد مغذی

)Kcal/ Kg( 2900انرژی قابل متابولیسم

24پروتئین )%(

1/28لیزین )%(

0/50متیونین )%(

0/82متیونین+ سیستئین )%(

1/02ترئونین )%(

0/28تریپتوفان )%(

1/55آرژنین )%(

0/98ایزولوسین )%(

0/80كلسیم )%(

0/30فسفر قابل دسترس )%(

0/15سدیم )%(
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جدول 3- نتایج بررسی هیستومورفومتری بخش دوازادهه روده کوچك بین گروه های تیمار و کنترل. حروف غیر مشابه نشان دهنده دارا 
.)P>0/05( بودن اختالف معنی دار بین گروه ها می باشد

ضخامت الیه عضالنیضخامت بافت پوششیتعداد سلول جامیعرض كریپتعمق كریپتضخامت پرزطول پرز

a92/77 ±1/29 ac101/62 ±1/56 ac42/18 ±2/54 ac14/75 ±0/85 ab13/49 ±0/79 a31.07 ±0/97 a 29/64± 967/93شاهد

T1309/88 ±12/12 b118/50 ±6/58 abc62/99 ±2/54 a26/91 ±1/88 b15/50 ±0/64 a14/45 ±0/39 a73/64 ±4/17 b

T2477/51 ±28/39 c144/82 ±2/07 b89/29 ±3/15 a50/82 ±1/62 c17/00 ±2/41 a15/00 ±0/68 a55/39 ±1/37 c

T3856/99 ±6/86 ad114/58 ±9/33 abc158/56 ±24/57 bc  33/85 ±1/97 ab12/00 ±0/70 ab18/38 ±1/05 a29/57 ±1/37 a

T4744/79 ±21/99 d106/33 ±6/48 c139/06 ±7/59 c35/32 ±1/95 ab10/00 ±0/b4023/36 ±1/86 b80/39 ±2/38 b

T5336/82 ±49/94 bc145/33 ±11/64 b64/42 ±1/64 a40/68 ±2/95 a15/00 ±0/40 ab8/16 ±1/14 c48/09 ±2/77 c

 T1، با هر سه گروه T5 و T4 در بررسی پارامتر عمق كریپت، گروه های
T2 و T3 دارای اختالف معنی دار بودند. سایر گروه ها فاقد اختالف معنی دار 
با یکدیگر بودند. در رابطه با این پارامتر نیز بیشترین عمق كریپت مربوط به 
 T1 و كمترین میزان آن مربوط به گروه )μm 24/57± 158/56( T3 گروه

)μm 2/54± 62/99( بود )P>0/05( )جدول-3، شکل-1(.
بررســی عرض كریپت نشان داده كه گروه كنترل تنها با دو گروه T1 و 
 T5 و T2 با گروه های T1 دارای اختالف معنی دار اســت. همچنین گروه T2
دارای اختــالف معنی دار بود. گروه T2 به جز گروه كنترل با ســایر گروه ها 
دارای اختالف معنی دار بود. ســایر گروه ها فاقد اختالف معنی دار با یکدیگر 
بودند. این در حالی بود كه در بررســی این پارامتر بیشترین میزان مربوط 
 T1 و كمترین میــزان مربوط به گروه )μm 1/62± 50/80( T2 به گــروه

)μm 1.88± 26.91( بود )P>0/05( )جدول-3، شکل-1(.
در بررســی تعداد ســلول های جامی بین گروه های تیمار و شاهد، تنها 
اختالف معنی دار مشــاهده شــده مابین گروه T4 با دو گروه T1 و T2 بود. 
این در حالی بود كه ســایر گروه ها فاقد اختالف معنی دار با یکدیگر بودند. 
 T2 همچنین بیشــترین تعداد ســلول های جامی شــکل مربوط بــه گروه
)17/00 ±2/41( و كمترین تعداد مربوط به گروه T4 )10/00 ±0/40( بود 

)P>0/05( )جدول-3، شکل-2(.
در بررســی ضخامت اپی تلیوم پوشاننده سطح روده، هر دو گروه T4 و 
T5 نه تنها نسبت به یکدیگر، بلکه نسبت به سایر گروه ها نیز دارای اختالف 
معنی دار بودند. و این در حالی بود كه بین سایر گروه ها اختالف معنی داری 
 T4 مشاهده نشد. در این بررسی بیشترین ضخامت اپی تلیوم متعلق به گروه
 1.14± 8.16( T5 و كمترین ضخامت مربوط به گروه )μm 1/86± 23/36(

μm( بود.  )P>0/05( )جدول-3، شکل-1(.
نهایتاً در بررســی ضخامت الیه عضالنی بخش دوازدهه، نشان داده شد 
كه گروه شــاهد به جز با گروه T3 با ســایر گروه ها دارای اختالف معنی دار 
اســت. همچنین گروه T1 به جز با گروه T4 با سایر گروه ها دارای اختالف 
معنی دار بود. گروه T2 نیز به جز با گروه T5 با ســایر گروه ها دارای اختالف 

 T5 به جز با گروه كنترل، و گروه T3 معنی دار بود. و به همین ترتیب گروه
به جز با گروه T2 با ســایر گروه ها دارای اختالف معنی دار بودند. در بررسی 
 80.39( T4 این پارامتر نیز بیشترین ضخامت الیه عضالنی مربوط به گروه
 )μm 1/۳۷± 29/57( T3 و كمترین میزان آن مربوط به گروه )μm 2/38±

بود )P>0/05( )جدول 3، شکل-1(.

بحث و نتیجه گیری
امــروزه ایمنــی مواد غذایی به طور جدی تری نســبت بــه قبل مورد 
توجــه قرار گرفته اســت. به تازگی بســیاری از كشــورها تمایــل به عدم 
اســتفاده از آنتی بیوتیک به دلیل عوارض جانبی در انســان و پرنده دارند. 
محققان بــه دنبال كاهش بــه كارگیری مواد افزودنــی در خوراک، مانند 
آنتی بیوتیک ها در تغذیه طیور هســتند.جمعیت میکروبی روده باریک در 
ابتدا به استرپتوكوكســی های مدفوعی و كلی فرم ها محدود اســت. سپس 
الكتوباســیل ها به تدریج غالب می شــوند. در ســکوم نیز به طور مشــابه 
گونه های مدفوعی شــامل استرپتوكوكسی ها، اشریشیاكولی، باكتروئیدها، و 
الكتوباسیلوس ها، طیف غالب هســتند. بنابراین، گونه های الكتوباسیلوس، 
جزو فلور طبیعی میکروب های كانال گوارش طیور محسوب می شوند.با این 
وجود، در شرایط تنش زا، فلور میکروبی تغییر می كند. این موضوع منجر به 
برهــم زدن تعادل جمعیت میکروبی لوله گوارش، و به تبع آن، كاهش توان 
ســاز و كارهای دفاعی بدن شــده كه پیامد نهایی آنها، حساسیت در برابر 
بیماری اســت. غالباً در چنین شرایطی، افزودنی های خوراكی ضد میکروبی 
همچون آنتی بیوتیک هــا، به منظور حذف میکروارگانیســم های زیان آور، 
بهبود رشــد و راندمان مصرف خوراک مورد استفاده قرار می-گیرند. با این 
وجود، در بسیاری از كشورها، به علت نگرانی عمومی از اثرات احتمالی پس 
مانده های آنتی بیوتیکی و یا بروز گونه های باكتری مقاوم به دارو، اســتفاده 
از آنتی بیوتیک ممنوع شده است )12(. در مطالعه حاضر بیشترین میانگین 
طول پــرز و عمق كریپت در گروه دریافت كننــده بتاپالس با دوز 1/5گرم 
در كیلوگرم مشاهده شــد. همچنین در گروه دریافت كننده بتاپالس با دوز 
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1/5گرم در كیلوگرم نســبت به دوزهای 0/5 و 1 گرم در كیلوگرم ضخامت 
اپی تلیوم بیشتری مشاهده شد. در حالی كه بیشترین تعداد سلول جامی و 

عرض كریپت مربوط به دوز 1 گرم در كیلوگرم بتاپالس بود.
Pro- )در گزارشی با اســتفاده از یک فرآورده تجاری به نام پروبیوالک 
biolac( كه حاوی 6 ســویه میکروارگانیســم مختلف بــود، در جیره طیور 
مشــاهده شــد كه افزودن پروبیوتیک به میزان 100 میلی گرم در كیلوگرم 
در جیره موجب افزایش وزن جوجه ها و كاهش حساســیت آن ها در چالش 
با اشریشــیا كولی می گردد )17(.پژوهشگران بر این باورند كه باكتری های 
دارای توان مقاومت در برابر آنتی بیوتیک، هنگام حضور در بدن حیوان، این 
مقاومت را كسب نموده اند. چنین سویه های مقاومی، سپس از طریق غذا یا 
در اثر تماس با حیوان یا مواد دفعی از حیوان به انسان منتقل می شوند. لذا، 
استفاده غیر اصولی از آنتی بیوتیک ها، عرصه گسترده ای از تکاپو و تالش را 
برای پژوهشــگران فراهم نموده تا با دستکاری اكوسیستم میکروبی موجود 
در لوله گوارش حیوانات، شــرایط الزم را برای دســتیابی به حداكثر بازده 
تولید فراهم نمایند. از جمله نتایج حاصل از تالش های پژوهشگران در رفع 
نقیصه مذكور، استفاده از افزودنی های غذایی میکروبی )با منشاء  میکروبی( 
اســت. استفاده از این مواد به دلیل اینکه ســبب بروز عالئم غیرطبیعی در 
لوله معدی- روده ای نمی شــوند و عالوه بر آن موجب تقویت فلور طبیعی و 

مطلوب لوله گوارش می-شوند، برای بروز توانایی تولید یا رشد بهینه حیوان 
بسیار مناسب می باشند)1(.

در مطالعه ای عملکرد رشد مرغ های گوشتی و تجاری را با جیره حاوی 
مکمل سین بیوتیک )مانان الیگوساكارید و باسیلوس سابتیلیس( در مقایسه 
با جیره حاوی پروبیوتیک )باســیلوس سابتیلیس( و یا پری-بیوتیک )مانان 
الیگوساكارید( به تنهایی، بررسی نموده و دریافتند كه مکمل سین بیوتیک 
موجب بهبود معنی داری در افزایش وزن جوجه ها شد )16(. با توجه مطالعه 
ذكر شــده، به احتمال زیاد استفاده از یک پری بیوتیک در كنار پروبیوتیک 

بتاپالس بتواند اثرات مطلوب بیشتر از خود نشان دهد.
بســیاری از محققان داده هایی را در خصوص استفاده از باكتری ها برای 
كنترل و یا ارتقاء شــرایط زیســت محیطی مناسب جهت استقرار جمعیت 
میکروبی ایده آل در دستگاه گوارش حیوانات بدست آورده اند. این موجودات 
با كمک در ســوخت و ساز و ســركوب ســایر باكتری های نامطلوب عمل 
می كنند )5(. برخی پژوهشگران پروبیوتیک ها را مکمل های غذایی می دانند 
كه محتوی انواع باكتری های زنده ای هســتند كه به طور طبیعی در برخی 

نواحی رودۀ حیوانات سالم نیز یافت می شوند )15(.
مطالعات انجام شده بر روی جوجه های گوشتی با استفاده از گونه های 
الكتوباســیل بــه عنوان نوعــی پروبیوتیک كــه به طور طبیعــی درروده 

شکل 1- مقاطع بافت شناسی دوازدهه گروه های تیمار و شاهد )رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین × 40(.
A: گروه شاهد / B: گروه تیمار C / 1: گروه تیمار D / 2: گروه تیمار E / 3: گروه تیمار F / 4: گروه تیمار 5
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طیورحضوردارند، نشان دادكه پروبیوتیک ها جمعیت میکروبی كمپیلوباكترها 
)campylobacter( را در دســتگاه گــوارش جوجه هــا كاهــش می دهند. 
همچنین مشــاهده گردید كه كاهش مشــابهی در تعداد كامپیلوباكترهای 
روده ای و مواد دفعی جوجه های گوشــتی كه با پروبیوتیک ها تیمار شده اند، 
در قیــاس با گروه شــاهد وجــود دارد )15(. پروبیوتیک ها همچنین باعث 
تغییرسوخت و ســازمیکروبی،كاهش pH روده و تحریک سیستم ایمنی بدن 
طیــور می گردند )17، 21(.نحوه عمل پروبیوتیک ها ممکن اســت با تولید 
مواد آنتی بیوتیکی ، مهار رشد باكتری های مضر، تغییر متابولیسم میکروبی، 

كاهش pH در روده و تحریک سیستم ایمنی بدن همراه باشد )18(.
طبق مطالعات انجام گرفته هر گونه تغییر در طول پرز ها باعث افزایش 
جذب مواد هضم شــده می گردد. همچنین سلول های پوششی پرزها دارای 
انواع مختلف می باشند. این سلول ها شامل سلول های جاذب )انتروسیت ها(، 
سلول های جامی شــکل و ســلول های انتروكرومافین می باشند. مهم ترین 
سلول های كرک ها، انتروسیت ها هستند كه عمل جذب را بر عهده دارند و در 
قسمت های رأسی پرز فراوان ترند. بر اساس گزارشات ارائه شده اندازه گیری 
طول پرز ها و مشاهده شکل آن ها، شــاهدی بر تعداد انتروسیت های پرز ها 
اســت )11(. در مطالعه حاضر نشان داده شــد كه با افزایش دوز بتاپالس 
طول پرز و عمق كریپت به عنوان دو شــاخص مهم بافت شناســی روده ای 
نیــز افزایش می یابد. اما با افزایش دوز هیــچ تغییری در ضخامت اپی تلیوم 

دوازدهه مشاهده نشد.

آنگل )Angel( در ســال 1991 با مقایسه جوجه های عاری از میکروب 
و جوجه های بومی به این نتیجه رسید كه حضور میکروب های غیر آسیب زا 
سبب افزایش طول پرز، كریپت ها و تکثیر سلولی می گردد. این تأثیرپذیری 
در مناطق باالتر روده نســبت به بخش های پایینی بیشــتر می باشد )3(.در 
تحقیق حاضر مشــاهده شــد كه با افزایش دوز بتاپالس جیره، طول پرزها 
و عمــق كریپت افزایــش می یابد. نتایج حاصل از ایــن تحقیق در رابطه با 
افزایش طول پرز و عمق كریپت با گزارشات پیشین ارائه شده در این زمینه 

همخوانی داشت.
اعمال محدودیت غذایی در طیور منجر به كاهش نوســازی و تشکیل 
ســلول های اپی تلیالی گشــته و پرزها كوتاه تر و نازكتر خواهند شد )7(.در 
تحقیق حاضــر نیز گروه های دریافت كننده جیره با كمبود پروتئین و بدون 
پرو بیوتیک بتاپالس، دارای كمترین میانگین طول پرز بود كه با گزارشــات 

پیشین ارائه شده همخوانی داشت.
همچنین كریپت های طویل تر دارای ســلول های ترشــحی بیشــتری 
می باشند و افزایش عمق كریپت ها ابتدای روده به علت افزودن پرو بیوتیک 
مصرفــی در جیره می تواند دلیلی بر تحریک تقســیم ســلولی در این غدد 
توســط پرو بیوتیک باشد )19( .در تحقیق حاضر مشاهده شد كه با افزایش 
دوز بتاپالس عمق كریپت ها نیز افزایش می یابد. یافته حاصل از این بررسی 
در مورد عمق كریپت نیز با گزارشــات ارائه شــده در این زمینه همخوانی 

داشت.

.)100 × PAS شکل2- مقاطع بافت شناسی دوازدهه گروه های تیمار و شاهد )رنگ آمیزی
A: گروه شاهد / B: گروه تیمار C / 1: گروه تیمار D / 2: گروه تیمار E / 3: گروه تیمار F / 4: گروه تیمار 5
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مطالعات انجام شــده در اســتفاده از كشــت های میکربــی به عنوان 
پروبیوتیک در تغذیه بلدرچین نشان داد كه كاربرد پروبیوتیک الكتو- ساک 
)Lacto-sacc( بــه عنوان مکمل غذایی به میزان 2- 1 گرم در هر كیلوگرم 
جیره غذایی در ســطح احتمال 1درصد تأثیر معنــی داری بر بهبود تولید 
تعــداد و اندازه تخم های آنها با واحــد پرنده/روز/تخم به عنوان معیاری از 
بازدۀ غذایی در مقایســه با بلدرچینهای تخمگذار شــاهد داشته اند )21(.
همچنیــن اضافه كــردن مکمل پروبیوتیــک به میــزان 2- 1 گرم در هر 
كیلوگرم جیره ها ســبب افزایش مشــخصی در قابلیت هضمی پروتئین در 
مقایســه با جیرۀ شاهد بوده است )20(.در مطالعه دیگری كه بر روی تأثیر 
الكتوباســیلوس به عنوان نوعی پروبیوتیک در غذای جوجه های گوشــتی 
انجام گرفت، نشــان داده شــد كه افزودن این نوع پروبیوتیک به جیره ای 
متشــکل از مواد "كم مغذی" )low nutrient( اجازه می دهد كه جوجه های 
گوشــتی به خوبی جوجه های تغذیه شــده با جیرۀ شــاهد رشد كنند زیرا 
بازدهی مواد مغذی بیشــتری خواهند داشت. مصرف جیره حاوی مواد "كم 
مغذی" همراه با پروبیوتیک مقدار فســفر دفعی همراه مدفوع را قریب 33 
درصد بدون تأثیر منفی بر میزان اســتحکام استخوان ها كاهش می دهد و 
این كاهش از طریق اندازه گیری فســفر موجود در بستر نیز قابل تشخیص 
بوده اند)3(.با توجه به گزارشــات ارائه شده در این زمینه و با در نظر گرفتن 
نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با افزایش وابســته به دوز طول پرزها، 
عمق كریپت ها و تا حدودی ضخامت الیه اپی تلیومی قسمت دوازدهه روده 
باریک در گروه های دریافت كننده بتاپالس، به نظر می رســد كه اســتفاده 
از بتاپــالس با دوز 1/5 گرم در كیلوگــرم در بازده كلی گله بلدرچین نقش 

موثرتری نسبت به دوزهای پایین تر داشته باشد.
تحقیق در مورد اثرات بتاپالس بــه عنوان یک پرو بیوتیک، برای درک 
تاثیرات مفید ســطوح مختلف آن بر رشد و ســالمت بلدرچین ها و ضریب 
تبدیل غذایی كه رابطه مســتقیمی با ســاختار عملکردی و بافت شناســی 
دستگاه گوارش به خصوص روده باریک دارد، هنوز در ابتدای راهی طوالنی 
است و مستلزم پژوهش های بیشتر، در آینده می باشد. اما نتایج این تحقیق 
نشان دهنده اثرات مثبت استفاده از دوزهای باالی بتاپالس در افزایش طول 
پرز، عمق كریپت و تا حدودی ضخامت الیه اپی تلیومی بخش دوازدهه روده 

باریک بود.
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