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  سيستم ایمنی عملکرد هایوخمری در جيره مبررسی تاثيرافزودن  فراورده های 
  

  ترجمه:نوروزقلي طاهري  
  
  

  خبرنامه تيک
  

  سيستم ایمنی  - تگ : مخمر  
  
  

 Diamond V XP Yeast(چکيده: این مطالعه  برای ارزیابی تاثير افزودن مکمل حاوی فراورده های تخميری
Culteure:YCکرد های سيستم عملرشد الیه موکوسی و ,قابليت هضم ,ور گوشتی بر روی عملکرد) در جيره های طي

گروه در مانی با  ۴قطعه جوجه گوشتی نژاد آربور اکرس بصورت تصادفی در  ٩۶٠انجام شده است. تعداد  , ایمنی
 ۴و گروه  ۵حاوی  ٣ وگروه  ٢٫۵ی و حا ٢و گروه   ٠حاوی  ١جيره گروه .تقسيم شدند   ,جيره های بر پایه ذرت و سویا

قطعه جوجه بعنوان  ١٢برای هر گروه درمانی  بوده است.,روزگی  ۴٢تا   YCگرم در کيلو از مکمل    ,٧٫۵ حاوی
  جایگزین در نظر گرفتند.

 ١٢, ۴٢و  ٢١با روش جمع آوری مدفوعی  کل مشخص گردید . در روز   ٣۶و  ١۵قابليت هضم مواد غذایی در روز های 
کالبدگشایی شد. , IgAوه  برای ارزیابی ریخت شناسی  سيستم گوارشی و ارزیابی ميزان ترشح پرنده از هر گر

با روش قطره چشمی بر عليه نيوکاسل واکسينه شدند  و ميزان تيتر آنتی بادی  بر عليه   ٢٨و ٧در روز های  ها جوجه
زن روزانه وضریب تبدیل غذایی   گروه ميانگين افزایش و اندازه گيری شد. ۴٢و  ٣۵و  ٢١و  ١۴نيوکاسل در روزهای 

  ).P>٠٫٠۵( ه استدر دوره رشد و در کل دوره پرورش بهتر شد YCگرم در کيلو از مکمل  ٢٫۵درمانی با 
) را در ,    p=0.01) وفسفر (تابع خطی p=0.01  ,قابليت هضم کلسيم (تابع خطی و درجه دوم  YCافزودن مکمل  - 

در طيور تغذیه شده با روی قابليت هضم انرژی و بقائ پروتئين  تاثيری نداشته است. روزگی افزایش داده  اما بر  ٣۵
)و در ناحيه ایلئوم ( در روز ۴٢در دوازدهه و ژوژنوم (روز  عمق کریپتها  بهنسبت ارتفاع ویلی ها , YCگرم/کيلو   ٢٫۵
   . )p<0.05) زیاد شده است.(٢١

  -  YC 0.05 ,یتيتر آنتی بادی ضد نيوکاسل (تابع خط>P و فعاليت ليزوزوم های سرمی ( تابع خطی و مکعبی (, 
0.05>P  و فعاليت (igM  تابع خطی) (  0.05>P   و غلظتigA نتایج این  ترشحی در دوازده را افزایش داده است .

  YCباعث بهبود عملکرد رشد طيور گوشتی ميشود.    YCگرم/کيلو از مکمل  ٢٫۵مطالعه  نشان ميدهد که افزودن 
عملکرد های ایمنی و قابليت هضم کلسيم و فسفر و ریخت شناسی الیه موکوسال روده کوچک  طيور گوشتی  را 

ی  در طيور گوشتی نشان بيشترین عملکرد رشد   YCگرم/کيلو  ٢٫۵ تحت تاثير قرار ميدهد . در مطالعه اخيرافزودن 
  د . تغيير کن YCداده است. عملکرد سيستم ایمنی ممکن با افزودن 

  
  

  مقدمه : 
این موضوع که آنتی بيوتيکها بر روی رشد و عملکرد و سالمتی حيوانات مفيد هستند به خوبی مستند و اثبات شده 

وادار به تحقيقات وسيع در مورد  ,بهرحال افزایش نگرانی ها در مورد استفاده بيش از حد از آنتی بيوتيک ها  است.
نموده است. محصوالت  ,آنتی بيوتيکها با دزپيشگيرانه  در جيره های توليد ترکيبات جایگزین به جای استفاده از 

) اولين بار استفاده از   ١٩٢۵( Williamsو  - Ecklesتخميری از ترکيبات مهم محرک رشد طبيعی  هستند. 
  یساکارومایسز سرویسه ا  بعنوان محرک رشد در نشخوارکنندگان  را گزارش کرده . محصوالت تخميری  تجار
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تغذیه حيوانات در سراسر دنيا  در حيوانات بویژه در تغذیه نشخوار کنندگان   استفاده ميشود.  اثرات مفيد مخصوص 
 Wallace( استاین ترکيبات در نشخوار کنندگان  دراثر افزایش غلظت کلی باکتریها  و  باکتریهای تجزیه کننده سلولز

,Newbold et a 1995. 1994( ميتوانند باعث افزایش قابليت در دسترس بودن کتریها که این باME  جيره و متعاقب آن
  .اقزایش توليد  را باعث ميشوند 

 hayat(   طيورمعده ای ودر تاثير محصوالت تخميری بر روی توليد و نحوه عمل آنها در حيوانات تک  - 
et,al,1993:bradley and savage 1995:Stanley et al.2004:zhang et al 2005   (     هاخوکدر  وmathew et 

al,1998:van heugten et al 2003:shin et al.2005a )  (بهرحال نحوه عمل این محصوالت در این .گزارش شده است
بر افزایش غلظت باکتریهای همزیست و یا سرکوب  YCبعضی از مطالعات تاثير درحيوانات کمتر شناخته شده است.

).بهرحال این اثرات توسط دیگران گزارش  Stanley et al 2004aاثبات شده است(در روده  ,باکتریهای بيماریزا
با مکانيسم  YC).فرض ما بر اینست که Mathew et al 1998 : white et al 2002:van heugten et al 2003نشده(

 ۶و١گوسارید مانوزی و ند. اليباشاثرگذار کنمم  ,های دیگربه غير از تعدیل اکولوژی ميکربی در حيوانات تک معده ای 
-Devegowda  shas 2003هستند که باعث تعدیل سيستم ایمنی ( YCبتا گلوکان که در ترکيب دیواره 

hidhara) وتحریک رشد ميکروفلور روده ای(Spring et al 2000:stanley et al 2000)وافزایش رشد ميشوند(parks et 
al 2001 (. دارای سلولهای زنده و  یمخمرترکيبات)ترکيبات دیواره سلولی و متابوليتهاومحيط کشت مخمر بودهmilas 

and bootwall 1991)اخيرا در یک مطالعه.(Jensen et al 2007 (که افزودن قسمت قابل حل گزارش کردندYC  در
تاثير ضد آماسی دارد.بعالوه افراد دیگری هم برای ترکيبات  Bترکيب با سلولهای کشنده طبيعی و لمفوسيت های

 bradley and savage.١٩٧٨و Thayer and jakson 1975مواد غذایی (ليت هضم بافزایش دهندگی قا ویژگی,خميریت
1995:shin2005(وتوسعه الیه موکوسال روده  

)santin et al 2001 :zhang et al 2005: قائل شده اند. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی تاثير(YC  بروی عملکرد
  است.,قابليت هضم مواد غذایی وریخت شناسی روده و عملکرد سيستم ایمنی طيور گوشتی و

  
  

  :مواد الزم و روش کار
  
   طرح آزمایش و جيره های آزمایشی:- 
  

 gr/kg ٧٫۵و  ۵و  ٢٫۵و ٠گروه جيره درمانی  حاوی  ۴تا نر)بصورت تصادفی در  ۴٨٠قطعه جوجه ( ٩۶٠تعداد 
)diamond V XP YC,DIAMOND V MILLS INC,CEDAR RAPID,IA  . بر )  ١(جدول مرحله جيره ٢)تقسيم بندی شد

 ١٢روزگی.هر گروه درمانی دارای  ۴٢- ٢٢جيره رشد  - ٢روزگی  ٢١- ١جيره استارتر- ١پایه ذرت و سویا فرموله شد 
بوده است.جيره ها بصورت ماش در اختيار جوجه قرار تا ماده) ١٠تا نر و  ١٠قطعه جوجه( ٢٠قطعه جایگزین با 

  رفت.مدیریت همه گروه ها طبق راهنمای پرورش جوجه گوشتی نژاد آربوراکرس بوده است.گ
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  ابليت هضم مشهود مواد غذایی:ق - 
  

با روش جمع آوری کل مدفوع تعيين گردید.جمع آوری کل مدفوعی از  ٣۵و  ١۵قابليت هضم مواد غذایی در روزهای 
ه توسط توریهای سيمی به دو گرو مساوی تقسيم شده بودند صورت تا ماده)در هر گروه ک ۵تا نر و  ۵% پرندگان(۵٠

ر زمان دگرفت.از هر قفس یک زیر گروه بصورت انتخابی برای جمع آوری مدفوع انتخاب شد.توریهای سيمی فقط 
جمع آوری مدفوع استفاده و بعد از جمع آوری مدفوع برداشته شدند.این تغييرات فقط برای سهولت جابجایی نمونه 

تا  ٣۵و دوباره از روز  ٢٠- ١۵از روز  روز متوالی ۵صورت گرفت.همه نمونه های مدفوعی روزانه یکبار و بمدت  ها
% آنها جدا و در ١٠ ALIQUOTSنمونه های هر گروه حمع آوری ومخلوط شده و وزن کشی شده وجمع آوری شدند.,۴٠
ترکيبات غذایی روزانه جمع آوری و مواد اوليه  روز متوالی صورت گرفت. ۵منجمد شدند.این عمل روزانه بمدت  - ٢٠

نه های جيره و مدفوع برای اندازه گيری کلسيم و فسفر ونمبرای توليد مخلوط جداگانه از هر جيره با هم ادغام شدند.
 آناليز شد.انرژی کل در کالریمتر با مخزن اکسيژن,و پروتئين خام و انرژی کل

)ARR 1281 AUTOMATIC BOMB CALORIMETER,PARR INSTRUMENT COMPANY,MOLINE.IL  (   
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   KJELTECتعيين گردید.پروتئين خام با دستگاه آناليزر 
٢٣٠٠ )FOS TECATOR AB,HOGANAS,SWEDEN ,(.نمونه ها با اسيد نيتریک غليظ برای حل کردن کلسيم  و اناليز شد

 از دستگاه  ح محلول با استفادهسيم شناور بروی سطميزان غلظت کلهضم شدند. ,فسفر در نمونه جيره و مدفوع
  )Z-8200,HITACHI,JAPANاسپکتومتر جذبی اتمی تابشی (

  اندازه گيری شد.,در محدوده نور مرئی و ماورابنفش اندازه گيری شد.غلظت فسفر نيز با دستگاه اسپکتومتر 
  
  روده: مورفولوژیکیرشد - 
  

برای اندازگيری ارتفاع ویلی های  از هر گروهقطعه جوجه مرغ  ۶قطعه جوجه خروس و ۶روزگی ۴٢روزگی و  ٢١در
سانتی در ۵برشهای .بروش جداکردن گردن کشته شدند   , SUN ET AL(2005)به روش ,تهاکریپروده و عمق

ایلئوم(در  ,قبتر از مجرای صفراوی و جلوتر از ته کيسه مکل)عدر قسمت ميانی و(ژوژنوم,دودنوم(قسمت ميانی )
 م به سکوم)داده شد وبا محلول نمک بافر تریسوحيه اتصال ایلئااز نيسه مکل و جلوتر قسمت ميانی و عقبتراز ته ک

بعدهر قسمت از روده ها در  % فيکس شدند.١٠قسمت مساوی تقسيم شده ودر فرمالين  ۵وبعد  به سته شدش
و در ی شده ميليمتری  بریده و درداخل کاستهای بافتی گذاشته شدند.کاستها در پارافين جاساز ۵اندازه های 
اسالیدها برای اندازه گيری ارتفاع ویليها و عمق کریپتها  ميکرومتری بریده و روی اسالیدها سوار شدند. ۵ضخامتهای 

ویلی ها از نوک ویلی ها تا نوک کریپت جایيکه .ارتفاع با ميکروسکوپ نوری با هماتوکسين ائوزین رنگ آميزی شدند
ک ویلی تعریف ميشوند اندازه گيری شد.تعداد ویلی و کریپتهای اندازه گيری بعنوان توهم رفتگی  نزدی ,عمق کریپت 

  تا بوده است.۵برای هر بافت بطور ميانگين 
  
  جمع آوری نمونه های خونی وآناليز آنها:- 
پرنده از هر گروه درمانی جمع آوری و سرم آنها با سانتریفيوژ  ١٢روزگی از ورید بالی  ۴٢و  ٢١نمونه های خونی در - 

ليزوزومهای سرمی با روش  نگه داری شدند.فعاليت - ٢٠ال تا آناليز در دمای صجداسازی شد.سرم بعد از استح
Kreukniet et al.1994 ازه گيری شد.دان,بعنوان سوبسترا وبا استفاده از سلولهای ميکروکوکوس ليزودیکتيکوسigG 

از کيتهای  وبا استفاده eliza double antibody sandwichسرمی با igMوigAو
  .ند)اندازگيری شد Bethyllaboratories,Montgomery,TXتجاری(

 
  ترشحی: igAمقدار - 
روزگی با  ۴٢و  ٢١ترشحی در دودنوم در  igAقطعه جوجه از هر گروه بصورت تصادفی انتخاب شده و برای تعيين ۶

پلی اکسی متيل گلوتارآلدهيد  نمونه های بافتی در محلول فيکساتيواستفاده از روش هيستوشيمی استفاده شدند.
% در دمای اتاق برای ازبين ٣با پروکسيد متانول% تثبيت شده بودند.برشهای پارافينی با روش معمول آماده و٢٫۵

   ,پارافين زدایی بردن پراکسيداز داخلی بعد از 
  ضد چوجه ای موش ( igAساعت بعد از اضافه کردن  ٢درجه بمدت  ٣٧بلوکه شدند.برشها با سرم نرمال بز در دمای 

SOUTHERN BIOTECHNOLOGY ASSOCIATED         INC,BIRMANGAM.AL(انکوبه شدند.  
 GOAT ANTI MOUSE igG/BIO,BEIJING ZHONGSHAN GOLDENBRIDGEیک آنتی بادی ثانویه کنژکه شده با بيوتين(

CO,CHINA(  
- .بعد از انکوبه کردن برش ها در ترکيب آویدیندقيقه انکوبه شدند ٣٠درجه بمدت  ٣٧نيز اضافه شده بودوبرش ها در 

دی آمينوبنزیدین وهماتوکسين رنگ آميزی شدند.نمونه کنترل منفی نيز تهيه شد ٣و٣برش ها با,پراکسيداز-بيوتين
استفاده   PBS-TWEENضد جوجه ای موش از  igAمراحل تهيه آن هم طبق مراحل ذکر شده بوده ولی بجای 

سوارشده و با استفاده از ميکرسکوپ بيولوژیک دیجيتال موتيک  روی ميکروسکوپ یبرش ها با چسبهای خنثشد.
  ) .dmb5,motic china group co ltd,xiamen,chiمچهز به سيستم آناليز دیحيتال تصاویر پزشکی مشاهده گردید(

 ۵ی هر اسالید بيان شده است.برا,سرمی در کل ميدان دید igAنقاط مثبت پوشيده شده بانتایج بصورت نسبتی از 
  ميدان دید بصطور تصادفی انتخاب شد.

  
  تيتر آنتی بادی بر عليه بيماری نيوکاسل:- 

واکسينه  ٢٨و  ٧طيور گوشتی بر عليه نيوکاسل با واکسن السوتا(اینتروت هلند)بروش قطره چشمی در روز 
و  ١۴در روزهای  )شدهتشریح  ١٩٨٣آلکساندر و همکاران (که توسط  HIدند.وتيتر آنتی بادی سرمی با روشش
اندازه گيری شد.یک پرنده از هر جایگزین بطور تصادفی انتخاب و نمونه خونی آنها باایجاد سوراخ ریز در  ۴٢و٣۵و٢١

واحد هماگلوتينين آنتی ژن نيوکاسل  ۴وبا استفاده از  HIورید بالی جمع آوری شد.تيتر آنتی بادی نيوکاسل با تست 
 تعين گردید.

( china institute of veterinary drug control,beijing )  
  
  آناليز آماری:- 

 ANOVA OF SAS 8.02اطالعات با استفاده از 
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) SAS INSTITUTE2001)آناليز شدوميانگين ها با(FISHERS multiple range test از هم جدا شدند.تاثير سطوح(
خطی و درجه دوم ومکعبی تعيين گردید.اطالعات  از با استفاده از     پارامترهای چند جمله ای برای اثرات  yc مکمل

  باشد. p<0.05لحاظ آماری معنی دار بوده وقتی 
  
  نتایج: - 
  

  :عملکردرشد 
تاثير   )٢جدولروزگی ( ٢١- ١.در طول دوره استارتر (است هقرار گرفت YCطيور گوشتی تحت تاثير افزودن عملکرد رشد 

YC .۴٢-١و درکل()وزگی ر ۴٢- ٢٢بهرحال در مرحله رشد(مشخص نبود (YC  ٠کيلودرمقایسه با  /گرم ٢٫۵بمقدار 
  .است البته تاثيری بر مصرف غذا نداشتهشده.ه گرم/کيلو باعث بهبود ضریب تبدیل وافزایش وزن روزان
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  وجيره کنترل در دوره آزمایشی به دست نيامد. YCگرم/کيلو  ٧٫۵یا  ۵٫٠تفاوت معنی داری در عملکرد رشدی طيور با 
 روزگی و افزایش وزن روزانه در طول دوره رشد و در کل دوره بصورت پاسخ درجه ۴٢وزن بدن در ,جيره YCافزایش با 
به  YCضریب تبدیل در دورهای که بهترین نتيجه بدست آمده است. YCگرم/کيلو  ٢٫۵عکس العمل نشان داده و با  دو

.در مورد تلفات هم هيچ تفاوتی در بين گروه های ) P=0.08(است. جيره اضافه شد گرایش به بهتر شدن نشان داده
گرم/کيلو عملکرد رشد را افزایش داده ٢٫۵بمقدار YCدرمانی مشاهده نشد.در کل در مقایسه با گروه کنترل افزودن 

  )تاثير معنی داری نداشته است.٧٫۵و  ۵٫٠اما در مقادیر باالتر(,است
  
  

  قابليت هضم مواد غذایی:
  

YC تحت تاثير قرار داده.وقتیرا  )٣(جدول٣۵فسفر در روز هضم کلسيم و  بطور واضحی قابليتYC  در جيره زیاد شد
  ).P=0.01روزگی افزایش یافته( ٣۵قابليت هضم کلسيم در 

)زیاد شد.قدرت بقاپروتئين خام و قابليت P=0.01بصورت خطی( ,در جيره زیاد شد YC قابليت هضم فسفر نيز وقتی
  قرار نگرفت. YCهضم انرژی کل تحت تاثير افزودن 

  
  

  
  
  
  

  روده: مورفولوژی
 YCقرار گرفت.در کل تحت تاثير) ۴نقطه نمونه برداری وسن پرنده(جدول  , YCور متغير توسط ارتفاع ویلی ها بط

 YCارتفاع ویلی ها بصورت خطی با افزایش مقدار ,داده  روزگی افزایش ۴٢ارتفاع ویلی ها در دئودنوم بخصوص در 
تغيرات در روزگی کم شد. ۴٢و٢١زیاد شده.تغيرات درارتفاع ویلی های ژوژنوم متعير بوده.ارتفاع ویلی های ایلئوم در 

ایش باعث افز YCافزودن  بوده.ومحل نمونه برداری و سن پرنده متغير, YCاندازه عمق کریپتها با توجه به افزودن 
)و در ایلئوم P=0.01روزگی( ۴٢)وP=0.01وزگی(ر ٢١)و در ژوژنوم در P=0.01روزگی ( ۴٢عمق کریپتها در دئودنوم در 

  شده است.)P=0.01روزگی( ۴٢در 
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روزگی و کاهش این  ۴٢روزگی و ٢١باعث افزایش نسبت ارتفاع ویلی ها به عمق کریپتها در دئودنوم در  YCافزودن - 

 ٢٫۵به مقدار  YCروزگی شده است.در کل در مقایسه با گروه کنترل افزودن  ۴٢و  ٢١ژوژنوم در نسبت در ایلئوم و
گرم/کيلو)باعث  ٧٫۵و  ۵گرم/کيلو نسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپتها را افزایش داده اما افزودن مقادیر بيشتر(

  کاهش این نسبت شده و یا هيچ تاثير در آن نداشته است.
  
  بادی نيوکاسل: یتيتر آنت مقادیر ليزوزیم و- 

  ).در مقایسه با گروه کنترل ۵در جيره طيور گوشتی باعث افزایش ليزوزیمهای سرم شده(جدول YCافزودن 
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  %افزایش داده است.۴٩غلظت ليزوزیمهای سرمی را تا  YCافزودن 

(ميزان ٢٨بجز در نمونه روز به جيره باعث افزایش تيتر در همه نمونه ها YCتيتر آنتی بادی نيوکاسل نيز با افزودن 
 ( ٣۵)وP=0.01(٢١)وP=0.01(١۴درروز YC).وقتی غلظت ۵شده(جد ول ,افزایش تيتر در حد چند عدد بوده)

P=0.01روزگی ( ۴٢)وP=0.01(.در جيره زیاد شد تيتر آنتی بادی نيوکاسل باال رفت  
  
  :igA,igG,igM,sIgAمقادیر- 

  آورده شده. ۶در جدول sIgAبر ایمنوگلوبين های سرمی و  ycتاثير 
  

 igA)افزایش ميابد.P=0.03روزگی(۴٢)  ودرP=0.01روزگی(٢١درigMجيره زیاد ميشود بطور خطی مقدار  YCزمانيکه 
 igAموثری مقدار در جيره طيور گوشتی بطور  YCدر جيره قرارنگرفت.افزودن YCتحت تاثير افزودن  igG   و سرمی

باعث افزایش  YCزگی افزایش داده است.درمقایسه با گروه کنترل افزودن رو ۴٢روزگی و  ٢١ترشحی در دئودنوم در 
  شده است.,روزگی ۴٢%در٧٩روزگی و  ٢١ترشحی در دئودنوم در  igA%١۶٠تا 
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  تشریح مطالب:- 
  

در مقادیر مناسب ميانگين افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در طيور گوشتی را YCدرمطالعه اخيرافزودن 
با غلظت  و در جيره تاثيردرجه دو بروی عملکرد پرنده مشاهدهYCهمچنين باافزودناده است.بهبود د

بخاطر افزایش مصرف , YCگرم/کيلو)بهترین تاثير مشاهده شده است.بهرحال بهبود عملکرد رشد با افزودن ٢٫۵پایين(
  ٢٠٠۵,و همکاران Shineهاتوسط(در مصرف غذا در خوک  YCغذا نبوده است.نتایج مشابه در رابطه با تاثير افزودن 

  )گزارش شده است.
YCیی از قبيل پپتيدها و اسيدهای ارگانيک واليگوساکاریدهاواسيدهای احاوی سلولهای مخمر وهمچنين متابوليته

تعدادی از فاکتورهای محرک رشد ناشناخته که باعث پاسخ مفيد در عملکرد  محتمالآمينه وسوبستراهای معطرو
برعملکردجوجه های گوشتی YCاثرات سودمند  ,همچنين درتائيد این مطالعهشکيل شده است.ت,حيوانات ميشوند

 )ودر خوکهای پرورشی توسط(ZHANG ET AL 2005 توسط
) Mathew et al 1998(,  مشاهده شده است.بهرحال مطالعات دیگر گزارش کرده اند که محصوالت مخمری هيچ

  گرفتهدر بچه های خوک های زودازشير)وBradley and savage,1995تاثيری در عملکرد پولتهای بوقلمون(
)  ,(white et al 2002 نداشته است.اختالف در عکس العمل حيوانات ممکن مربوط به تفاوت در فرموالسيون ترکيبات

  طبقه بندی شده و,تخميرشده ,YCزنده YC ,بطورتبادل پذیری بصورت های مخمر خشک فعال YCباشد:ترکيبات
  ميشود. ,دشواری مقایسه دربين مطالعات مختلف باعث ایجاد

در مطالعه اخير هيچ آنتی بيوتيکی در ترکيب جيره اضافه نشد.از آنجایيکه بخاطر محدودیت مطالعات دردسترس اثرات 
اگر  مشاهده کردند که VAN HEUGTEN ET AL 2003سينرژیک بين آنتی بيوتيکها و مخمرها مشخص نشده است. 

مثبت در عملکرد خوکهای پرورشی  تاثير,ه جيره اضافه شودبوآنتی بيوتيک  مکمل روی و مس ,مخمر زنده همراه
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داشته در حاليکه هيچ تاثيری در عملکرد خوکهای پرورشی که بدون آنتی بيوتيک و فقط با مخمر تغذیه شده 
  )و یا آفالتوکسين,STANLEY ET AL 2004aسویه های آیمریا( مثل درگيری گله بانداشته.در شرایط استرسی ,بودند

)Stanley et al 2004b (  گزارش شده کهYC است. طيورگوشتی داشته تاثير مفيدی در عملکرد  
  واکنش به مواد ضد ميکربی در محيط آلوده بيشتر  بوده 

)Cromwell,2000 .(عالوه شرایط آزمایشی که پرندگان در آن شرایط پرورش داده ميشوند ممکن روی تاثير مکملهای ب
YC ,.در این مطالعه جوجه های گوشتی درقفس وبا تهویه خوب و استرس محيطی کم پرورش داده اثرگذار باشند

جيره در شرایط استرس زا مثل بيماری و  YCشدند.مطالعات بيشتر برای بدست آوردن اطالعات  در مورد تاثير 
  تضمين کننده خواهد بود.,استرس محيطی و چالش های تغذیه ای

 savage:١٩٧٨وهمکارانthayerقابليت هضم کلسيم و فسفر را افزایش داده.در مطالعات قبلی( YCمکملهای 
Bradley and ١٩٩۵ نيز گزارش کرده اند که جذب فسفر یا کلسيم در جيره های طيور با فسفر کافی یا با کمبود(

   YCزارش دادند که )گ١٩٩۵و همکاران ( KORNEGAYبهبود ميابد.,به جيره افزوده شد YCوقتی مکمل ,فسفر 
نسبت  YCممکن تا حدی ميتوان به فعاليت فيتازی واحد/کيلو فيتاز است.بهبود جذب فسفر و کلسيم ١٫۴٠٠دارای 

قابليت هضم کلسيم و منيزیوم و آهن و روی و  )گزارش دادند که فروکتواليگوساکارید جيره١٩٩۵وهمکاران(Ohtaداد.
  مس را افزایش داده است.

ید تحقيقات بيشتر ثابت عناصر معدنی دیگر بابر قابليت هضم کلسيم و فسفر یا  YCگوساکاریدی نقش ترکيبات الي
  شود.

قرارنگرفته است.با وجود این افراد دیگر گزارش داده اند که  YCدرمطالعه اخير جذب انرژی کل و پروتئين تحت تاثير 
 Tonkinson et al 1965,savage 1985:Bradley andميزان جذب انرژی در پرندگان(باعث افزایش   YCافزودن 

savage,1995و افزایش جذب نيتروژن در خوکهای از شير مادر گرفته شده(,)shin et al,2005b .ميشود(  
روده ای ممکن منعکس کننده شرایط سالم مجرای گوارشدر حيوانات باشد.سلولهای اپيتليال  مورفولوژیکیرشد 

 myersوschatای توليد و در طول ویلی ها مهاجرت کرده تا نوک ویلی ها برسند(جدیددر الیه موکوسال کریپتهای روده 
بر ریخت شناسی روده ای وابسته به دز  YC).بنابراین کریپتها را ميتوان کارخانه ویلی دانست.تاثير مکملهای1991

کریپت در آنها  نسبت ارتفاع ویلی به عمق , YCبا مکمل  کيلوگرم/ ٢٫۵.طيور گوشتی تغذیه شده با مکمل است
برای اجازه دادن برای نوسازی ,تجدید بافتی سریعنشان دهنده        بيشتر بوده است.یک کریپت عميق تر ممکن 

سعی در جبران ریختن نرمال  اشاره بر این نکته دارد که مکانيسم پاسخ روده ای ميزبان باشدوسریع ویلی ها 
داشته ,فرایند های آماسی ناشی از پاتوژن ها و یا توکسين آنها سلولهای مرده ویا جبران آتروفی ویلی ها دراثر

برای بازسازی سریع بافتی انرژی بيشتری الزم ميشود. ویلی های بلند نشان دهنده بلوغ الیه اپيتليال و  .است
  عملکرد جذبی باالتر در نتيجه نواحی جذبی زیاد در ویلی ها است.ارتفاع بيشتر ویلی ها 

و در نتيجه باعث بهبود قابليت هضم مواد  ,)hampson,1986را افزایش ميدهد(ترشحی از نوک ویليهافعاليت آنزیمهای 
به پرندگان  گرم/کيلو) نسبت ٢٫۵ (YCعملکرد باالتر پرندگان تغذیه شده باکمترین مقدارشاید بتوان غذایی ميشود. 

  نسبت داد. ,رژی  برای جایگزینی بافتیگرم/کيلو)تا حدی به کاهش ان ٧٫۵و YC)۵٫٠تغذیه شده با مقادیر باالتر
)گزارش کرده اند که وقتی به جيره طيور گوشتی ساکارومایسز ١٩٩۴وهمکاران(bradley ,این مطالعه در تائيد

  کریپتها  تعدادسلولهای گابلت وعمق ,سرویسه ااضافه شد
   santinاست.همچنين در الیه موکوسال ایلئوم کاهش یافته

)افزایش بهتز ارتفاع ویلی ها وعملکرد بيشتر پرندگان تغذیه شده با ٢٠٠۵وهمکاران(zhangو)٢٠٠١وهمکاران( 
(بتا  YCمکملهای مخمری کامل ویا مکملهای دارای دیواره سلولی مخمر را گزارش کرده اند. اجزای دیواره سلولی 

اتوژن به ویلی گلوکانز والفا ماناز)ممکن نقش دفاعی در روده داشته باشند چون مانع ازاتصال عوامل پ
گزارش کرده اند که دیواره سلولی مخمری نقش مثبتی در رشد الیه موکوسال  )٢٠٠۵وهمکاران(Zhangهاميشوند.

  ایلئوم در جوجه های گوشتی داشته.
انواع محصوالت مخمری موجود دارای مقادیر متفاوت اجزای دیواره سلولی مخمر بوده:بنابراین پيش بينی پاسخ 

داشته ,ت مخمری گوناگون ممکن نياز به اطالعات بيشتری در مورد مقادیر بتا گلوکانز و آلفا مانازحيوانات به محصوال
  باشد.

  
پاتوژن ها حمایت  ارگانيسمهای در برابر حملهرا سيستم ایمنی بدن را در برابر اجسام خارجی محافظت ميکندوبدن

  ميکند. 
  سيستم ایمنی را ميتوان به ایمنی ذاتی(غيراختصاصی)و

در جيره بطور خطی مقدار ليزوزیمهای YCسيستم ایمنی اکتسابی(اختصاصی) تقسيم کرد.در این مطالعه افزودن 
را افزایش  ,سرمی که عمدتا از فاگوسيت کننده ها ترشح ميشودودر سيستم ایمنی غير اختصاصی تاثيرگذار است

د باعث شکسته شدن دیواره پلی ساکاریدی ميتوان, YCداده است.افزایش غلظت ليزوزیمهادر پرندگان تغذیه شده با
بسياری از باکتری هاشده و باعث حفاظت بدن در برابر عفونتها ميشود.افزایش غلظت ليزوزیمها در پرندگان تغذیه 

  درجيره بيشتر سلولهای فاگوسيت کنندهYCبر این نکته اشاره دارد که با افزودن مکمل  YCشده با 
   اند فعاليت سيستم ایمنی غيراختصاصی پرنده را تشدید کند.یک مطالعه اخير توسطميتو YCفعال شده اند.بنابراین 

JENSEN) از نقش )انجام شده ٢٠٠٨و همکارانYC حمایت ميکند.و مولفين گزارش ,درعملکرد سيستم ایمنی ذاتی
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  Bو لمفوسيتهای با فعال کردن سلولهای کشنده طبيعی,کرده اند که افزودن عصاره محلول بدون دیواره سلولی مخمر
  تاثير ضدآماسی نشان داده است.

).تيتر آنتی SKLAN ET AL 1994شاخصی برای وضعيت ایمنی خونی پرنده استفاده شده است(پاسخ تيتر آنتی بادی 
ميتواند  YCجيره بصورت خطی افزایش یافته که بر این نکته اشاره دارد که  YCبادی نيوکاسل با افزایش مقدار

  درپرندگان تغذیه شده با igMاین نتایج باافزایش نی و سلولی را تحت تاثير قرار بدهد.سيستم ایمنی خو
YC , .این امرپيشنهادشده است که اليگوساکاریدهای دیواره سلولی مخمرهاممکن با ویروسها باند مطابقت دارد

 عمل YCشده ومثل ادجووانت واکسن برای افزایش تيتر آنتی بادی در پرندگان تغذیه شده با 
ترشحی در ایمنی igAوهمکاران).ایمنی موکوسی بخش مهمی از سيستم ایمنی خونی است و NEWMANکند(

مهمترین آنتی بادی موجود در سطوح موکوسی بوده ومحافظت ایمنی غيرفعال در  igAموکوسی تاثير گذار است.
بر ایمنی  YCربوط به تاثير افزودن مکمل مقابل تهاجم پاتوژن هادر مجرای گوارشی را تامين ميکند. نتایج پراکنده ای م

  در این مطالعه پرندگان تغذیه شدهوجود دارد.,موکوسی 
ترشحی  igA ,در جيره YCئودنوم داشته.با افزایش غلظت دترشحی بيشتری در    ,YC igAبا جيره حاوی مکمل 

ی خونی جهت توليد آنتی بادی توانایی تحریک ایمن YCبصورت خطی زیاد ميشود.واین موضوع اشاره دارد بر اینکه 
های بيشتر را دارد.آنتی بادی های زیاد شده سطح الیه موکوسال روده ای را پوشانده و ميتواند از ویلی در 

  برابرآسيب ها محافظت کند.و این امر تا حدی ممکن مسئول تغير ریخت شناسی روده ای در این مطالعه باشد.
  ض تماس با پاتوژن روده یکی از ارگانهایی است که در معر

ميتواند با تغير کمپلکس ایمنی در خذف آنتی ژنها از ترشحی  igAهای خارجی و توکسينها قرار ميگيرد.
   عمل کنند. ( fujioka et al 1998  ),)وخنثی سازی داخل اپيتليالی ازدیاد ویروسها٢٠٠١وهمکارانRobinsonبافتها(

 ترشحی روده ای igAو بنابراین اثرات حفاظتی مستقيم  های سرمی به لوله گوارشی مشکل استigدسترسی 
این سبب ,یک آنتی بادی غير آماسی است که بصورت ضعيف با کمپلمان باند ميشوند igAموثر هستند. برای اینکه 

  ميشود. ,محافظت بافت ها در برابر آسيبهای ایجاد شده ناشی فعاليت شدید سيستم ایمنی
مشهودتر است.بعالوه بهبود قابل توجه قابليت هضم کرد طيور گوشتی در دوره رشدبروی عمل YCتاثير افزودن مکمل

یک دوره زمانی برای تطبيق الزم  YCمواد غذایی در دوره رشد مشاهده شده است. بنظر ميرسد قبل از تاثير مکمل 
  است چون تغيير در مورفولوژی و سيستم ایمنی زمان بر است.

  
ورت صب(ضریب تبدیل و ميانگين افزایش وزن روزانه) رندهبروی عملکرد رشدی پ YCنسبت به افزودن مکمل واکنشها

گرم/کيلو بوده است. بهرحال  قابليت هضم کلسيم و فسفروفاکتورهای ٢٫۵نيز  YCدرجه دو بوده وموثرترین سطح 
وده و افزایش وليزوزیمهاوتيترآنتی بادی نشان ميدهد که عمدتا این اثرات بصورت تابع خطی بigA,igMایمنی مثل

  ميشوند. YCگرم/کيلو)باعث بيشتر شدن تاثير ٧٫۵و  YC)۵سطح
وثرتر درعملکرد پرنده مYCاین نتایج اشاره دارد بر  این نکته که تحت شرایط استرسی وچالشهای کم سطوح پایين 

يستم ایمنی ميتواند انرژی را برای تحریک س YCچون نياز به پاسخ ایمنی حداقل است. سطوح باالتر  خواهد بود
مصرف کرده وعملکرد بالقوه رشد را در معرض خطر قرار ميدهد. بهرحال در شرایط چالشی(بيماری واسترس)طيور 

ممکن عملکرد بهتر نشان بدهند چون آنها کفایت ایمنی بيشتری دارند و کمتر  YCگوشتی تغذیه شده با سطوح باالتر
  مستعد بيماریها ميباشند .

  
قابليت هضم ,عملکرد رشدی را بهتر ميکندوروی عملکرد ایمنی YCمطالعه نشان ميدهد که  نتایج این ,خالصهدر-  

است.عملکرد رشدی در سطوح مختلف تاثير گذار طيور گوشتی,وروی مورفولوژی الیه موکوسی روده کلسيم وفسفر
YC گرم/کيلو بدست آمده است ٢٫۵با ,جيره متغير بوده و بهترین عملکرد تحت شرایط آزمایشی.  

  
  
  

      
  


