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 Introduction: This study aimed to investigate the effect of anti-Escherichia coli bacteriophages 

on production performance, carcass characteristics and some blood parameters in broiler 

chickens. 

Materials & Methods: A total number of 168 one-day-old Ross 308 chicks were used to 

examine the effects of 7 experimental treatments in 4 replicates of 10 birds each.  Experimental 

treatments include oral inoculation of 1 ml of bacteriophage TMU1, TMU2, and their mixtures, 

intramuscular injection of 1 ml of bacteriophage TMU1, intramuscular injection of 0.5 ml of 

bacteriophage TMU2, intramuscular injection of 0.5 ml of a mixture of bacteriophages TMU1 

and TMU1. The control group received oral gavageing and injection of culture medium without 

bacteriophage.  

Results: Serum calcium concentration were higher in the birds injected with TMU1 

bacteriophage and mixed bacteriophages. Serum concentration of free fatty acids was greater 

in the birds receiving TMU1 bacteriophage than those injected with TMU2 bacteriophage. The 

mean concentration of high-density lipoproteins was elevated in in the birds injected with the 

mixture of bacteriophages compared with those fed with the same treatment. Hepatic aspartate 

aminotransferase activity was 23.90% lower in the chickens injected with TMU2 bacteriophage 

than control birds.  

Conclusion: It was concluded that oral inoculation and intramuscular injection of pathogenic 

anti-Escherichia coli bacteriophages into healthy birds exhibited no effect on growth 

performance and carcass components percentage. However, it may provide certain benefits 

towards birds health indicated by reduced liver enzymes activity. 
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 ،یدیتول عملکرد بر پرندگان یزایماریب ضداشریشیا کلی یوفاژهایباکتر ریتاث

  یگوشت یهاجوجه در یخون یهافراسنجه یبرخ و الشه اتیخصوص
 

 
 
 
 

 

 ی کوندیردریم میمر ،یماسور بابک ،*اینیخسرو اهللحشمت ،یرحمت دیفرش

 
 

 ایران، آباد خرم لرستان، دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،یدام علوم گروه 
 

 

 چکیده  کلمات کلیدی
 یگوشت جوجه
 وفاژیباکتر

 اشریشیا کلی
 یدیتول عملکرد

 کبد
  الشه

 

 یخون یاهفراسنجه یبرخ و شهال اتیخصوص ،یدیتول عملکرد بر یکل ایشیضداشر یوفاژهایباکتر ریتاث یبررس منظوربهاین آزمایش  :مقدمه 

  را شد.ی اجگوشتهای جوجه در

 تکرار هر و تکرار ششمار در برای بررسی تاثیر هفت تی راس هیسو روزهکی جوجه قطعه 168 از این مطالعه با استفاده ها:مواد و روش

 ،هاآن مخلوطو  TMU1، TMU2 وفاژیباکترلیتر از یک میلی یدهان حیتلق شامل یشیآزما یمارهایت. دیگرد اجرا جوجه قطعه چهار شامل

 مخلوط تریل یلیم 5/0 یضالنع قیتزر ،2TMU وفاژیباکتر تریلیلیم 5/0 یعضالن قیتزر ،1TMU وفاژیباکتراز  تریلیلیم کی یالنعض قیتزر

 . بود وفاژیباکتر بدون کشت طیمح قیتزر و گاواژ کننده افتیدر شاهد گروه و TMU2 و TMU1 وفاژهایباکتر

 با شده گاواژ هایجوجه زا ترشیب وفاژهایباکتر مخلوط و TMU1 وفاژیباکتر با هشد قیتزر هایجوجه در خون سرم میکلس غلظت: نتایج

 هایجوجه از ترشیب 1MUT وفاژیباکتر با شده گاواژ هایجوجهدر خون  اسیدهای چرب آزاد غلظت نیانگیم. بود وفاژیباکتر مخلوط

دو نوع  مخلوط با شده قیتزر هایجوجه در ،دانسیته باالهای با لیپوپروتئین غلظت نیانگیم. بود 2TMU وفاژیباکتر با شده قیتزر

 هایهجوج در ترانسفراز نویآم رتاتآسپا یکبد میآنز تیفعال .بود وفاژهایباکتر مخلوطگاواژ  با شده هیتغذ هایجوجه از ترشیب وفاژیباکتر

 . بود شاهد پرندگان از ترکم درصد TMU2  90/23 وفاژیباکتر با شده قیتزر

 برالم تاثیری س پرنده به زایماریب ضداشریشیا کلی هایوفاژیباکتر ی و تزریق عضالنیدهان حیتلق که شد یریگجهینت گیری:تیجهبحث و ن

 یر داد.مت پرنده تغیهای خون را احتماالً در راستای سالنداشت ولی برخی فراسنجه یگوشت جوجه الشه یاجزا وزن و رشد عملکرد
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 قدمهم
 جادکنندهیا عوامل نیترمهم از یکی یاکلیاشرش ژهیوبه ا،هفرمیکل       

 محسوب ییغذا مواد و آب یآلودگ یکروبیم شاخص و تیگاستروانتر

 یآلودگ نشانگر ییغذا مواد و یدنیآشام آب در هاآن وجود و گردندیم

مطالبه جدی مصرف (. 1) است یاروده یهاپاتوژن ریسا به مواد نیا

 و غذازاد یهاپاتوژن نیا از عاری هایآوردهفرکنندگان برای عرضه 

تبع  بهو  بهداشتى هاىسازمانو توجه  به منجر بیوتیك،آنتی پسماند

 ازجمله هاكیوتبییآنت تجویز جایگزین هاىروش توسعه و پیشرفت آن

های ویروس باکتریوفاژها (.3 ،2) است شده وریط پرورش در یدرمان فاژ

 برندیم نیب از را هاخاصی از باکتری نوع تنها که اختصاصی هستند

فاژ  دیگر، هر عبارتبه ندارد. اثری یوکاریوت هایروی سلول بر و

 ژنبه آنتی دهدمی اجازه هاآن به که است خاصی لیگاندهای دارای

سایر  ژنآنتی رسپتور این ولی شود متصل اختصاصی یك باکتری

عالوه بر  (.4کند )نمی شناسایی را های یوکاریوتیها و سلولباکتری

 نسبت به و پیدا کنند تکثیر عفونت محل در توانندمی این، فاژها

 تنظیم به نیاز بیوتیكآنتی همانند بنابراین یابند. افزایش هاباکتری

حداقل اثرات  دارای از فاژدرمانی استفاده(. 5ندارد ) زمان مصرف و دوز

رچند تعدادی از زا هستند، هندرت آلرژیفاژها به .جانبی است

 توانند فاژها را خنثی کنندمی در بدن های ضدویروس موجودپروتئین

توان فاژها را به های مختلف میچنین با استفاده از روش(. هم6)

محل عفونت رساند. فاژها در ترکییب با دیگر مواد ضدباکتریایی قابل 

های تولید و توسعه فاژهای جدید علیه باکتری .باشنداستفاده می

 یهایژگیو رغمیعل (.6مقاوم به فاژ آسان، ارزان و سریع است )

 و هاچالش با فاژها ییایضدباکتر و كیولوژیب کاربرد فاژها، ادیز اریبس

 و است محدود اریبس هاآن یزبانیم دامنه. است همراه ی نیزمشکالت

 بر است ممکن یاختصاص پاتوژن هیعل بر یاختصاص فاژ یجداساز

 فاژها از استفاده یدرمان اثرات(. 7) باشد اثرگذار زایماریربیغ یباکتر

 هالمیوفیب و یسلول درون یهایباکتر و دار کپسول یهایباکتر هیعل

 مانند یالتهاب متعدد باتیترک یآزادساز ای ترشح. است نشده مشخص

 زین هایباکتر کردن زیل جهینت در هاکانیدوگلیپپت و هااندوتوکسین

 باشد هایماریب درمان در فاژها، از استفاده مشکالت از یکی تواندیم

 ماندهیباق عدم وفاژها،یباکتر از استفاده در مهم اریبس نکات از. (6)

 یمهم نهیگز عنوانبه را هاآن تیمز نیا. است وریط داتیتول در هاآن

زای های بیماریدر مقابله با باکتری هاكیوتیبیآنت ینیگزیجا یبرا

 (.8) دهدیم جلوهی لزجمله سالمونال، کمپیلوباکتر و اشرشیاکا طیور

چنین و هم یدنیآشام آب، غذا در اشریشیاکلی یباکتر تیجمع کاهش

 وریط در ناشی از آن یهاعفونت کاهش یبرا پرندگانمحیط روده 

گزینه  كی عنوانبه توانندیم وفاژهایباکتر لحاظ تئوری، به. است مهم

 جامع برنامه كی در محیطی و پسماند غذایی،یستز تبعات موثر، فاقد

با . شوند استفاده جمعیت این باکتری کاهش یبرا یبهداشت تیریمد

 یبررس، این آزمایش با هدف وفاژهایباکتر از استفادهتوجه به مزایای 

پرندگان  یزایماریضداشریشیا کلی ب یوفاژهایاستفاده از باکتر ریتاث

های خون در و برخی فراسنجهالشه  یزاو وزن اج یدیتول بر عملکرد

ی سالم و پرورش یافته تحت شرایط مدیریت بهینه گوشت هایجوجه

 اجرا شد.

 

 هامواد و روش

 یهسو روزهكی جوجه قطعه 168 تعداد: پرورش و رهیج پرنده،       

 و شد تقسیم ایقطعه چهار گروه 42 به تصادفی طوربه 308 راس

 امالا در قالب طرح ک شیآزما رورش یافتند.پن پ 42 از توزین در پس

تکرار و هر تکرار  شششامل  ماریهر تی با هفت تیمار، تصادف

 در طی آزمایش دسترسی .اجرا گردیدقطعه جوجه  چهار مشتمل بر

. اشتها بود حد تا هاجوجه تمام برای خوراك مصرف و آزاد آب به

ارایه  1های تغذیه شده در سنین مختلف در جدول ترکیب جیره

 وگراد درجه سانتی 33 پرورش دمای سالن در روز اولشده است. 

س پ .درجه رسید 25تا  24هر هفته سه درجه کاهش داده شد تا به 

ش زمایآتا انتهای دوره پرورش ثابت ماند. در طی  دمای محیط ،از آن

ها ساعت خاموشی برای جوجهساعت روشنایی و یك 23نوری  برنامه

ایش دوره آزم 27ارهای آزمایشی از روز سه تا روز تیمفراهم شد. 

 مورد استفاده قرار گرفت. 2براساس جدول 

 یروزگ 35 و 3 نیسن در: يرگیاندازه مورد متغیرهاي       

 یکیرونالکت یترازو با)ی انفراد صورتبه پرندگان زنده وزن یرکوردها

 دمور روزانه وزن شیافزا محاسبه یبرا و شد ثبت (گرم دقت یك و

 اول در وزن نیانگیم کردن کم با وزن شیافزا زانیم. گرفت استفاده

 نپ هر یمصرف خوراك. شد محاسبه دوره همان آخر در وزن از دوره

 جموعم از قفس هر یدانخور در ماندهیباق خوراك زانیم کردن کم با

 خوراك نیتوز یبرا. شد محاسبه آزمایش یط در شده ختهیر خوراك

 لیبدت بیضر. دیگرد استفاده گرم كی دقت با یکیرونالکت یترازو از

 زانیم نمودن میتقس با یروزگ 35 تا 3 یسن دوره یبرا خوراك

هر  در موجود هایجوجه وزن شیافزا نیانگیم بر یمصرف خوراك

 حیتصح پن، هر در شده تلف پرندگان نیتوز با. شد محاسبهپن 

ی ن شاخص کارایبرای تعیی .شد انجام تکرار هر یبرا خوراك مصرف

 :تولید از رابطه زیر استفاده شد
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 پایه غذاییهاي جیرهات مواد مغذي ترکیباجزا و : 1جدول 

وجه با میانگین وزنی نزدیك به آزمایش، یك قطعه ج 35در روز 

میانگین گروه خود انتخاب، ذبح و مورد تجزیه الشه قرار گرفت. 

الشه آماده طبخ، وزن سینه، وزن  گیری شامل وزنصفات مورد اندازه

گیری بر ران، وزن قلب، سنگدان و کبد بود. تمام اجزا مورد اندازه

 تکرار هر از ،روزگی 35در سن  حسب درصد وزن زنده بیان شد.

و برای اخذ نمونه خون از ورید براکیال انتخاب  جوجه قطعه كی

های خون به آزمایشگاه منتقل و با مورد استفاده قرار گرفت. نمونه

 در دور 1500 سرعت ودقیقه  10مدت استفاده از سانتریفیوژ )به

ها جدا و تا زمان سنجش فاکتورهای مورد نظر در سرم آن (قهیدق

 یهامیآنز تیفعالها، داری شد. با استفاده از این نمونههنگ -20 دمای

و غلظت  نوترانسفرازآمی آسپارتات و ترانسفراز نویآمنیآالن یکبد

تام، لیپوپروتئین  کلسترول گلیسرید،تری (،NEFA) آزاد چرب اسیدهای

(، کلسیم، HDL(، لیپوپروتئین با چگالی باال )LDLبا چگالی کم )

یم با استفاه از روش آنزیمی و با استفاده از و پتاس فسفر، سدیم

 گیری شد. های تجاری شرکت پارس آزمون اندازهکیت

 امالا کآوری شده در قالب طرح های جمعداده: آنالیز آماري       

ت میانگین ( و مقایسا9) آنالیز شد SAS افزارنرم تصادفی با استفاده از

 .دش انجامای دانکن، هها با استفاده از آزمون چند دامنتیمار

 

 نتایج
 افزایش ی باکتریوفاژ و تزریق عضالنی آن بردهان حیتلق تأثیر       

 در گوشتی هایجوجه خوراك تبدیل ضریب و خوراك مصرف وزن،

 دوره در. است شده داده نشان 3 جدول روزگی در 35تا  3 دوره

 خصو شا خوراك مصرف تبدیل، ضریب وزن، افزایش رشد، و آغازین

 نگرفت ی باکتریوفاژ قراردهان حیتلق تاثیر تزریق و تحت تولید کارایی

(05/0> P.) دریافت گوشتی هایجوجه الشه اجزای درصد میانگین 

 زنده وزن عضالنی آن برحسب ی باکتریوفاژ و تزریقدهان حیتلق کننده

ی باکتریوفاژ و تزریق عضالنی دهان حی. تلقاست شده آورده 4 جدول در

 درصد شامل الشه اجزای طبخ، آماده الشه بر داریمعنی آن اثر

 میانگین (.P>05/0) نداشت گوشتی هایجوجه ران سینه و درصد

 گوشتی هایجوجه( زنده وزن برحسب) داخلی هایاندام نسبی وزن

. است شده ارائه 5جدول  شده با باکتریوفاژها در و تزریق کنندهمصرف

 نگرفت قرار آزمایشی تیمارهای تاثیر تحت و قلب کبد نسبی وزن

(05/0<P.) های شاهد،جوجه در داری،معنی طورسنگدان به نسبی وزن 

 با گاواژ شده هایجوجه از تربیش TMU2 تزریق شده با باکتریوفاژ

 هایفراسنجه غلظت میانگین (.P<05/0)بود  TMU2 باکتریوفاژ

 ت.اس شده داده نشان 6 جدول های گوشتی درچربی سرم جوجه

 در داری،معنی طوربه (NEFAمیانگین غلظت اسیدهای چرب آزاد )

 هایجوجه از تربیش 1TMU گاواژ شده با باکتریوفاژی هایجوجه

چنین شیوه هم (.P<05/0)بود  TMU2 تزریق شده با باکتریوفاژ

تاثیر  HDLتجویز )تزریق یا خوراندن( باکتریوفاژ بر میانگین غلظت 

را در مقایسه  HDL غلظت مخلوط باکتریوفاژ یقتزر داشت. داریمعنی

 بر تاثیری آزمایشی . تیمارهای(P<05/0)با خوراندن آن، افزایش داد 

 هایدر سرم جوجه LDLگلیسرید و میانگین غلظت کلسترول، تری

 

پیش 

 آغازین

 10تا  1)

 روزگی(

 آغازین

تا  11)

20 

 روزگی(

 رشد

تا  21)

31 

 روزگی(

 پایانی

 40تا  32)

 روزگی(

     اجزا جیره غذایی )درصد(

 12/69 77/64 97/60 97/55 ذرت

 00/26 00/30 00/34 00/39 نجاله سویاک

 00/1 10/1 10/1 20/1 پوسته صدف

 78/0 94/0 09/1 32/1 دی کلسیم فسفات

 40/1 20/1 00/1 80/0 روغن سویا

 08/0 13/0 13/0 13/0 نمك

 50/0 50/0 50/0 50/0 *پیش مخلوط ویتامینی

 50/0 50/0 50/0 50/0 **پیش مخلوط مواد معدنی

 10/0 10/0 10/0 10/0 یمکربنات سدبی

 17/0 18/0 20/0 22/0 متیونین + سیستین

DL  - 16/0 17/0 19/0 21/0 متیونین 

L  - 14/0 15/0 16/0 18/0 الیزین 

L  - 05/0 06/0 06/0 07/0 ترئونین 

 (شدهمحاسبهمواد مغذي ) باتیترک

)کیلو  وسازسوختانرژی قابل 

 کالری در کیلوگرم(
2910 2975 3030 3090 

 75/17 15/19 60/20 45/22 پروتئین خام )درصد(

 28/4 20/4 09/4 54/3 چربی خام )درصد(

 56/2 56/2 59/2 78/2 فیبر خام )درصد(

 75/0 78/0 87/0 96/0 کلسیم )درصد(

 38/0 39/0 44/0 48/0 (درصددسترس )فسفر قابل

 85/0 90/0 99/0 08/1 متیونین + سیستین )درصد(
 مللیالواحد بین A ،160000ویتامین  المللیواحد بین 440000رم حاوی هر کیلوگ*

 گرممیلی K ،74ویتامین  گرممیلی E، 128 ویتامین المللیواحد بین 3D، 1500ویتامین 

 سیدا گرممیلی 1600نیاسین،  گرممیلی 490ریبوفالوین،  گرممیلی 260تیامین، 

 رمگمیلی 6/0، كیدفولیاس میلیگرم 60پیریدوکسین،  گرممیلی 120پانتوتنیك، 

کیلوگرم  ره 4800 **کولین کلراید،   گرممیلی 20000بیوتین،  گرممیلی 4 کوباالمین، 

 گرممیلی 12مس،  گرممیلی 650 روی، گرممیلی 4400منگنز،  گرممیلیحاوی 

 آهن. گرممیلی 2000ید و  گرممیلی  48سلنیوم، 
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 باکتریوفاژ دهانی تلقیح تأثیر (.P>05/0) نداشتند مطالعه تحت گوشتی

های ظت خاکستر سرم در جوجهبر میانگین غل آن عضالنی تزریق و

 داریمعنی تاثیر آزمایشی است. تیمارهای شده ارائه 7جدول  در گوشتی

کلسیم سرم  . غلظت(P>05/0)سدیم سرم نداشتند  غلظت میانگین بر

و مخلوط باکتریوفاژها   1TMUهای تزریق شده با باکتریوفاژ جوجه در

لوط باکتروفاژ های گاواژ شده با مختر از جوجهدرصد بیش 92/26

 بر داریمعنی تاثیر  TMU1باکتریوفاژ تجویز (. روشP<05/0بود )

 شده گاواژ هایجوجه در کهطوریبه داشت خون سرم فسفر غلظت

 بود باکتروفاژ این با شده تزریق هایجوجه از تربیش درصد 31/32

(05/0>P.) 2 گاواژ شده با باکتریوفاژ هایدر جوجهTMU فسفر  غلظت

های تزریق شده با باکتریوفاژ تر از جوجهدرصد بیش 63/32خون، 

TMU1 ( 05/0بود>P .)آمینوترانسفراز فعالیت آنزیم کبدی آسپارتات 

 از ترکم درصد 2TMU ،90/23باکتریوفاژ شده با  تزریق هایجوجه در

 عضالنی تزریق و دهانی باکتریوفاژ تلقیح (.P<05/0) بود شاهد پرندگان

 آمینوترانسفراز آالنین کبدی آنزیم فعالیت میانگین بر داریمعنی تاثیر آن

 .(P>05/0 ،8جدول )های گوشتی نداشت سرم در جوجه
 

 روزگی  28تا  3ها در پرندگان مورد آزمایش از سن : تیمارهاي آزمایشی زمان و  روش استفاده از آن2 جدول

 

 وزگیر 35تا  3در دوره  آن عضالنی تزریق و باکتریوفاژ دهانی تلقیح هاي گوشتی تحت تأثیر: عملکرد تولیدي و شاخص کارایی تولید جوجه3جدول 

 

 دوره پرورش 35آن در روز  عضالنی تزریق و باکتریوفاژها دهانی تلقیح هاي گوشتی تحت تأثیر: میانگین درصد اجزاي الشه )برحسب درصد وزن زنده( جوجه4جدول 

 

 

 

 

 

 28روز  21روز  14روز  7روز  3روز  باکتریوفاژ روش استفاده تیمار

 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی TMU1 5/0 یدهان حیتلق 1

 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی TMU2 5/0 یدهان حیتلق 2

 ترلیمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی 1 لیترمیلی TMU1/TMU2 5/0 یدهان حیتلق 3

 لیترمیلی 5/0 لیترمیلی 5/0 لیترمیلی 5/0 لیترمیلی 2/0 لیترمیلی TMU1 2/0 تزریق عضالنی 4

 لیترمیلی 5/0 لیترمیلی 5/0 یترل-میلی 5/0 لیترمیلی 2/0 لیترمیلی TMU2 2/0 تزریق عضالنی 5

 میلی لیتر 5/0 میلی لیتر 5/0 میلی لیتر 5/0 میلی لیتر 2/0 میلی لیتر TMU1/TMU2 2/0 تزریق عضالنی 6

 لیترمیلی 5/0لیتر/میلی 1 لیترمیلی 5/0لیتر/ میلی 1 لیترمیلی 5/0لیتر/میلی1 لیترمیلی 2/0لیتر/میلی1 لیترمیلی 2/0لیتر / میلی5/0 1شاهد ی/ تزریق عضالنیدهان حیتلق 7

 .بود وفاژیباکتر بدون کشت طیمح قیتزر و گاواژ کنندهافتیدر شاهد گروه 1

)گرم در روز( افزایش وزن تیمارها )گرم در روز( خوراک مصرفی   شاخص کارایی تولید )واحد( ضریب تبدیل خوراک 

38/50 شاهد  53/77  45/1  29/317  

1 22/50  10/78  56/1  80/298  

2 77/51  17/78  51/1  41/343  

3 52/51  72/78  53/1  57/337  

4 05/50  60/78  57/1  08/307  

5 42/52  02/79  51/1  83/304  

6 17/51  49/80  57/1  60/325  

55/1 خطای معیار میانگین  40/2  02/0  45/19  

داریسطح معنی  8953/0  9856/0  1593/0  6026/0  

 ران )درصد( سینه )درصد( الشه )درصد( تیمارها
 70/19 12/29 57/86 شاهد

1 55/74 05/28 78/18 

2 17/75 22/29 51/18 

3 62/75 94/28 97/18 

4 93/74 25/28 21/19 

5 76/75 25/28 31/19 

6 70/75 01/29 73/18 

 44/0 71/0 92/0 خطای معیار میانگین

 5527/0 8213/0 7938/0 داریسطح معنی
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 روزگی 35آن در سن  عضالنی زریقت و باکتریوفاژ دهانی تلقیح هاي گوشتی تحت تأثیرهاي داخلی در جوجه: میانگین وزن نسبی اندام5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روزگی 35سن  هاي گوشتی درهاي چربی سرم خونی جوجهبر میانگین غلظت فراسنجه آن عضالنی تزریق و باکتریوفاژ( گاواژ) دهانی تلقیح : تأثیر6جدول 

 

 هاي معدنی سرم خونی جوجه هاي گوشتیبر میانگین غلظت فراسنجه آن عضالنی تزریق و باکتریوفاژ( گاواژ) دهانی تلقیح : تأثیر7جدول 

 

 قلب سنگدان کبد تیمارها

 2/15a 56/0 54/2 شاهد

1 76/2 1/79ab 64/0 

2 80/2 1/65b 58/0 

3 72/2 1/77ab 56/0 

4 50/2 1/78ab 51/0 

5 55/2 2/08a 52/0 

6 47/2 2/16a 54/0 

 03/0 12/0 10/0 خطای معیار میانگین

 0973/0 0188/0 0907/0 داریسطح معنی

 ab های دارای حروف نامشابه دارای تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین( 05/0دار با یکدیگرهستند>P.) 

 تیمارها
 سیدهاي چرب آزاد ا

 مول در لیتر()میلی

 کلسترول

 لیتر(گرم در دسی)میلی 

 گلیسرید تري

 لیتر(گرم در دسی)میلی

HDL 
 لیتر(گرم در دسی)میلی

LDL 
 لیتر(گرم در دسی)میلی

 1/35ab 83/179 50/135 63/00ab 73/89 شاهد

1 1/86a 67/165 00/146 55/66ab 10/101 

2 1/26ab 00/173 66/97 61/66ab 80/91 

3 1/41ab 83/148 00/122 48/00b 43/79 

4 1/19ab 50/165 17/100 58/00ab 46/87 

5 0/81b 10/153 83/115 70/00ab 93/83 

6 1/00b 33/199 00/128 76/00a 73/97 

 31/9 81/5 64/16 04/17 15/0 خطای معیار میانگین

 5817/0 0423/0 3164/0 3995/0 0016/0 داریسطح معنی

 ab تنددار با یکدیگرهسهای دارای حروف نامشابه دارای تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین (05/0>P.) 

 تیمارها
 کلسیم

 یتر(لگرم در دسی)میلی

 فسفر 

 گرم در دسی لیتر()میلی

 سدیم

 اکیواالن در لیتر()میلی

  پتاسیم

 اکیواالن در لیتر()میلی

5/55ab 7/53ab 40/154 شاهد  7/01ab 

1 5/98ab 7/83a 65/151  6/66ab 

2 5/95ab 6/46ab 05/157  7/17a 

3 5/21b 6/30ab 57/140  5/85ab 

4 5/80ab 5/30b 38/151  4/83b 

5 7/13a 6/23ab 88/161  5/41ab 

6 7/13a 6/10ab 60/175  5/40ab 

45/0 خطای معیار میانگین  56/0  78/7  49/0  

0128/0 داریسطح معنی  0403/0  1083/0  0109/0  

 ab های دارای حروف نامشابه دارای تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین( 05/0دار با یکدیگرهستند>P.) 
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بر  آن عضالنی تزریق و باکتریوفاژ یدهان تلقیح : تأثیر8جدول 

هاي گوشتی در هاي کبدي سرم خونی جوجهمیانگین غلظت آنزیم

 روزگی 35سن 

 تیمارها

آسپارتات آمینو 

)واحد در  ترانسفراز

 لیتر(دسی

آالنین آمینو 

ترانسفراز )واحد در 

 لیتر(دسی

 373/67a 50/8 شاهد

1 361/00ab 16/12 

2 331/50ab 66/9 

3 321/67ab 50/9 

4 328/00ab 16/9 

5 284/33b 50/10 

6 294/67ab 00/8 

 42/1 53/21 خطای معیار میانگین

 4178/0 0308/0 داریسطح معنی

 ab گرا یکدیبدار های دارای حروف نامشابه دارای تفاوت معنیدر هر ستون، میانگین 

 (.P<05/0هستند )

 

 بحث
و نوع باکتریوفاژ اختصاصی ضد در مطالعه حاضر، اثر تجویز د       

های گوشتی در شرایط طبیعی اشریشیا کلی بر عملکرد رشد جوجه

 فیزیولوژیکی )بدون چالش تجربی با اشریشیا کلی( بررسی شد. عدم

 و شاخص خوراك مصرف تبدیل، ضریب وزن، افزایشتغییر میانگین 

 یهاافتهی از یبرخ با فاژ افتیدر بدون وگوشتی با  جوجه تولید کارایی

Wang و( 10) همکاران و Huff داشت یخوانهم (1) همکاران و. 

Wang های دریافتو همکاران بهبود راندمان تبدیل خوراك جوجه 

روزگی(  14کننده باکتریوفاژ را در مرحله شروع فاژدرمانی )از یك تا 

ها این اثر کاهش یافت. گزارش نمودند ولی با افزایش سن جوجه

زا تر در معرض عوامل بیماریهای جوان بیشجوجه بدیهی است که،

دهند می پاسخ بهتر جیره و آب ضدمیکروبی در و نسبت به مواد هستند

(. در مطالعات متعدد نشان داده شده است که فاژ درمانی روند 10)

کاهش سرعت رشد جوجه متاثر از عفونت باکتریایی را تعدیل نموده 

های شدید تنفسی ناشی از ونتهای دارای عفو مرگ و میر جوجه

(. اما تجویز باکتریوفاژ 13، 12، 11، 7دهد )کاهش می را اشریشیاکلی

های جوان پرورش یافته در زا، جوجهبدون چالش با عامل بیماری

تحت بالینی عوامل  سازد تا بر بروز اثراتهای تجاری را قادر میسالن

 یحاو محلولاستفاده از زای بالقوه مانع رشد خود غلبه کنند. بیماری

 خطریب محیط بهینه، یافته در ی سالم پرورشهاجوجه یبرا وفاژیباکتر

 مصرف و وزن شیافزا ر،یم و مرگ در داریتفاوت معنی رایز است

 در ن،یا بر عالوه. نشد مشاهده شاهد گروه با سهیمقا در خوراك

ه و ی وزن گلهمگن ،را دریافت نمودند هافاژ مخلوط که ییهاجوجه

 مثبت ریتأث مطالعات یبرخ ،وجود نیا با .بود ترشیب یکنواختی رشد

 (.14، 7) ی سالم را تایید نموده استهاجوجه رشد عملکرد بر فاژها

موثر در  یرهایمتغ تمام بهبود اندك در به است ممکن هاتفاوت نیا

 ونیناسیواکس برنامه ،یکیوتیبیآنت مداخله خوراك، بیترک چونهم تولید

از  فاژها با درمان اساس، نیا بر. شود داده نسبت وانات،یح تراکم و

 هاكیوتیپروب ها،كیوتیبیپر یبرا که کندیمپیروی  کاری و ساز همان

 گفت توانیم مجموع در (.16، 15) است شده گزارش هاكیوتیتوبیف و

 بر یزیناچ یل و مثبت ریتاث ،یکیولوژیب محصوالت نیا دیمف خواص

 مثبت اثرات نیا یتجمع اثر کهیطورهب دارد دیتول یرهایمتغ اغلب

در پژوهش  (.17) شودیم داریمعن و افتهی نمود پرنده یینها ردکعمل در

 بر داریمعنی ی باکتریوفاژ و تزریق عضالنی آن اثردهان حیتلقحاضر 

 ران سینه و درصد درصد الشه شامل اجزای طبخ، آماده الشه

 در سنگدان نسبی با این وجود وزننداشت.  گوشتی هایجوجه

و تزریق شده با  2TMU تزریق شده با باکتریوفاژ های شاهد،جوجه

 گاواژ شده با باکتریوفاژ هایجوجه از تربیش باکتریوفاژها مخلوط گروه

2TMU ها نتایج بود. این یافتهWang نماید.  و همکاران را تایید می

گرم در کیلوگرم باکتریوفاژ  5/0بیان نمودند که افزودن  این محققین

به خوراك باعث افزایش وزن کبد بدون تأثیر بر خصوصیات عضالت 

تاکنون مطالعات زیادی برای ارزیابی اثرات باکتریوفاژها بر  سینه شد.

فرضیه مطرح شده است  (. این10است ) الشه انجام نشده وزن اعضای

ق تغییر جمعیت طور غیرمستقیم از طریتواند بهکه باکتریوفاژها می

های روده، بر سیستم ایمنی بدن و کبد تاثیرگذار میکروارگانیسم

بزرگ شدن قلب، طحال، ریه و کبد  های اخیر،(. بررسی18باشند )

 یحاو محلول با درمانپرندگان چالش یافته با اشریشیا کلی و تحت 

در طول دوره آزمایش از روز  دوم پس از چالش را تایید  وفاژیباکتر

 در وفاژیباکتر مکمل افزودن که است شده گزارش راایاخ اند.دهنمو

قابل  یتجار یکاربردها یبرا یتجار وریط پرورش طیشرا در خوراك

در مورد اثر بخشی فاژها در شرایط تجاری  .(19، 17)است  اجرا

(. فاژها 20تری مورد نیاز است )بیش قاتیتحقپرورشی امروزی، 

زا های بیماریاثرات تحت بالینی باکتری توانند در مهار یا تعدیلمی

 ای برایعنوان مثال در مطالعهبهدر طیور به ظاهر سالم، موثر باشند. 

 شده داده چالش یهاجوجه در فاژ، با لوسیباس لیک یماریب درمان

ه دیگری مطالع در(. 21، 7) افتی کاهش تلفات و وزن ،لیاکیاشرش با

 لوسیباس یکل به مبتال پرندگان راكخو ای یدنیآشام آب به فاژ افزودن

( 22) نداشت پرندگان نیا تلفات کاهش ای عملکرد بهبود در یریتاث

، 1) شد تلفات کاهش سبب فاژ یاچهیماه داخل قیتزر ای یاسپر اما

 شمارش زیآمتیموفق کاهش باعث تواندیم وفاژهایباکتر از استفاده (.23
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 ای( 24) مدفوع و مرغ یلداخ یهااندام در لیاکیاشرش و سالمونال

از جمله دالیل عدم تاثیر فاژها بر  .شود( 25، 14، 1) مرغ محصوالت

اغلب صفات مورد بحث در این آزمایش زمان و دوز مصرف فاژها 

 تر،نییپا یدوزها در فاژها از استفاده که است. نشان داده شده است

 عفونت ربراب در یتوجه قابل یمحافظت اثر ، 102PFU مثال عنوانبه

 فاژ با رانهیشگیپ درمان ن،یا بر عالوه(. 1) نکرد جادیا اشریشیا کلی

 موارد یبعض در(. 26) نکرد یریجلوگ عفونت گسترش از ی،درمان

 106 حد در فاژ یباال یدوزها قیتزر از بعد جوان پرندگان در فقط

PFU، با دیبا موارد، از یاریبس در(. 27) شد حاصل یمحافظت اثر 

 حداکثر به را یدرمان فاژ اثر وفاژها،یباکتر یباال تریت از استفاده

 كی. دهد کاهش ای رفعالیغ را سالمونال عفونت گسترش تا رساند

 یهاپیسروت یباال تعداد یدرمان فاژ از استفاده در گرید مانع

S. enteritidis و S. typhimurium یبرا فقط که است مرغ سکوم در 

 لیدل نیهم به. شودیم مهار فاژ درمان از پس ساعت 48 تا 24

 وریط صنعت در پرنده به وفاژهایباکتر لیتحو در مناسب زمان نییتع

از طرف دیگر، انتخاب فاژ مناسب با (. 28) رسدیم نظربه یضرور

 یهانیپروتئ یحاو فاژها همه مطلوب، حایز اهمیت است. لیتیك قدرت

 طوربه و شده ینمیا پاسخ جادیا باعث توانندیم که هستند یخارج

پرنده  مرگ به منجر یحت ای و دهند کاهش را درمان یاثربخش بالقوه

 توانیم یبندجمع در (.30، 29) شوند كیالکتیآناف شوك جهینت در

 یمنف راتیتأث از یشواهد حاضر حال در که نمود استنتاج نیچن

 یرچالشیغ طیشرا در خوراك لیتبد بیضر وزن، شیافزا بر وفاژیباکتر

 وفازهایباکتر لذا، .ندارد وجود (32، 31، 21، 14 ،10) یگوشت یهاجهجو

 ،یجداساز ،ییشناسا هایباکتر یعیطب دشمنان عنوانبهتوان را می

 وریط هیتغذ در( درمان و یریشگیپ) یکاربرد اهداف یبرا و ظیتغل

 و زیتجو روش استفاده، مورد دوز فاژ، نوع وجود، نیا با. کرد استفاده

 ،هدف یباکتر به گله یآلودگ سطح و زیتجو زمان ز،یتجو فعاتد تعداد

 اهداف به یابیدست در هاباکتریوفاژ ییکارآ در موثر عوامل عنوانبه

 فاژها یبرا عوامل نیا تمام نمودن نهیبه تا و هستند موثر یپژوهش

 شیپ در پژوهشگران یبرا یطوالن یراه هنوز یتجار پرندگان در

 استمرار جهت محققان یبرا را یکاف زهیانگ موضوع نیا. است

 .  آورد یم فراهم وریط هیتغذ در فاژها رامونیپ پژوهش
 TMU1 یزایماریب یلک ایشیضداشر یوفاژهایباکتر از استفاده       

 ،نهیس عضله در قیتزر نیچنهم و یدهان گاواژ قیطر از TMU2و 

 جهجو در الشه اتیخصوص و یدیتول عملکرد برداری تاثیر معنی

 بدون) یکیولوژیزیف یعیطب حالت درپرورش یافته  یتجار یگوشت

 خون یهافراسنجه یبرخ وجود، تغیر با این .نداشت( پاتوژن با چالش

 دران تومی احتماالا را یکبد یهامینزآ یبرخ چون کاهش فعالیتهم

 .کرد قلمداد پرنده سالمتبهبود  یراستا

 تشکر و قدرداني
ن م نمودفراه خاطرترشیزی بهکریمی امیر دکتر قایآ از نگارندگان       

 نی باکتریوفاژهای مورد استفاده برای این آزمایش تشکر و قدردا
 نمایند.می
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