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بر میزان خوراك مصرف شده، افزایش وزن وسینسینکونیتسوکامورال انیاثر باکتر
هاي گوشتیضریب تبدیل غذایی در جوجه

شهیدچمراندانشگاه ،دامپزشکی، دانشکده علوم درمانگاهیگروه هاي طیور، خش بیماريب:*فروغ طالزاده ،
156-61355: پستیصندوق، اهواز

شهیدچمراندانشگاه ،دامپزشکی، دانشکده علوم درمانگاهیگروه هاي طیور، خش بیماريب:منصور میاحی ،
156-61355: پستیاهواز، صندوق

156-61355: پستی، صندوقاهواز، شهیدچمراندانشگاه ،دامپزشکیدانشکده :ابراهیم گلزاري

1395تیر: تاریخ پذیرش1394اسفند: تاریخ دریافت

چکیده
راس هیگوشتی سوروزهکیقطعه جوجه140، ضریب تبدیل غذایی بر سینسینکونیتسوکامورال انیباکترریتأثمنظور مطالعهبه

گروه مساوي 4بهطور تصادفی بههیشدند و بقيریگخونیطور تصادفبهونیناسیزمان واکسنییتعيقطعه جوجه براستیخریداري و ب
را ینباکتر106واکسن آنفلوانزا، افتیروز قبل از درA ،2گروه يهاجوجه. تقسیم شدندياقطعه10رگروهیز3و هر گروه به 

را کترینبا106اول، قیروز بعد از تزرB ،6گروه يهاجوجه. کردندافتی، در)يباکترقیمرحله تزرکی(يجلدریصورت زبه
قیروز بعد از تزر12(دوم قیروز بعد از تزرC ،6گروه يهاجوجه. نمودندافتی، در)يباکترقیدو مرحله تزر(يجلدریصورت زبه

افتی، واکسن آنفلوانزا درDگروه يهاجوجه. کردندافتی، در)يباکترقیسه مرحله تزر(يجلدریصورت زرا بهنیباکتر106، )اول
ضریب تبدیل غذا ان خوراك مصرف شده، افزایش وزن ومیز، پایان دورهر و دیروزگ21در. نکردندافتیدرنیاما باکترنمودند

داري بر ضریب تبدیل نتوانست تاثیر معنیسینسینکونیتسوکامورال انیباکتراین مطالعه حاکی از آن است که دریافت. دیمحاسبه گرد
ها نشان داد که در سن وزن جوجهمقایسه افزایش). <05/0p(کننده در مقایسه با گروه شاهد ایجاد نماید هاي دریافتغذایی در گروه

مقایسه میزان دان مصرفی نشان داد ). >05/0p(دار وجود داشتها اختالف معنیروزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه42-21
).  >05/0p(دار وجود داشتها اختالف معنیروزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه21-42روزگی ، 0-21که در سن 

، عملکرد، جوجه گوشتیاینکونینسیستسوکامورال:کلیديکلمات

ftalazade@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
در راستهتسوکامورال اینکونینسیسین باکتر

بهنزدیکیوابستگیکهداردقرار)Actinomycetales(اکتینومیسال
اي هاي رشتهها باکترياکتینومیسس. داردهامایکوباکتریوم

و هاگ، غیرمتحرك نبدواي شکل،منشعب گرم مثبت، میله
ها مثل در این جنس بعضی گونه. یراسید فاست هستندغ

ی دیگر مثل ویسکوزوس و بعضهوازي بیاکتینومیسس بوویس
حضور ). 1993و همکاران، Gyles(باشند هوازي اختیاري میبی
این . شودها میگونهباعث افزایش رشد همه2coدرصد 10-5

ی قادر ول.کننددار رشد میونگار خآخوبی در محیط اجرام به
درجه حرارت . باشنددکستروزآگار نمیبه رشد در محیط سابورو

ها اکتینومیسس. گراد استدرجه سانتی37هاآنمناسب رشد 
و Quinn(باشند برخالف نوکاردیاها قادر به تخمیر قندها می

سلولی این اجرام دي امینوپیملیک دیواره). 1994همکاران، 
هاي توکسیک و ترکیبات وجود پروتئین. رابینوز استآاسید و

استنشدهشناختههاتوکسیک دیواره سلولی در اکتینومیسس
)Timony ،هاي مختلف اکتینومیسس گونه). 1988و همکاران

هستند هاي پروتئینی وابسته به دیواره سلولی واجد پادگن
)Collier ،صورتبههاباکتريکه اینهنگامی). 1998و همکاران

شوند فعالیت ادجوانتی و محرك ایمنی باکترین استفاده می
ژنی موجود در یآنتیبات ترک).2012و همکاران، Tarres(دارند 

، دام و در انسانقادر به ایجاد اثرات مفید هاآنشده فرم کشته
مطالعات محدودي در خصوص اثرات تاکنون.باشندیمآبزیان 

تسوکامورال ) باکتري کشته شده(زایی باکترین یمنیا
اثرات باکترین . صورت گرفته استاینکونینسیس

Tsukamurella inchonensisدرگاو باعث : باشدشرح ذیل میبه
در در سگ. بهبود کیفیت شیر و افزایش باروري شده است
در آبزي. شوددرمان آلرژي ناشی از گزش کک استفاده می

هاي و بقاي بسیاري از گونهپروري باعث افزایش وزن، اندازه
هاي انسان در درمان برخی از بیماري. ماهی و میگو شده است

زیرا باعث تعدیل سیستم استبودهمؤثرمانند سل و سرطان 
مطالعاتییراًاخ).2012همکاران،وStanford(شود ایمنی می

صورت گرفته است هدف از عسلزنبورهاي یکلوندرخصوص 
و افزایش بازده زنبورعسلهاي هش بروز بیمارياین مطالعات، کا

Mycobacteriumراسته باکتري دیگري از این . باشدعسل می

obuenseلوزالمعده سرطاندر درماناین باکتري.داردنام
با توجه به . )2012و همکاران، Stanford(است شدهاستفاده

برخی اند در درمان هاي این راسته توانستهکه باکترياین

در آبزي پروري باعث افزایش ها موثر بوده و خصوصاًبیماري
با . اندهاي ماهی و میگو شدهاي بسیاري از گونهقوزن و اندازه و ب

که تاکنون از این باکترین در ایران و جهان گزارشی توجه به این
نشده است لذا این مطالعه قصد دارد تا تأثیر باکترین 

هاي بر برخی از صفات عملکرد جوجهتسوکامورال اینکونینسیس 
.ارزیابی قرار دهدرا موردگوشتی 

هاشمواد و رو
سویهگوشتیروزهکیقطعه جوجه140، 1394در سال 

براي تعیین زمان واکسیناسیونجوجهقطعه20وخریداريراس
4طور تصادفی به بههیو بقشدنديریگخونتصادفیطوربه

شدند تقسیم ياقطعه10رگروهیز3هر گروه به و مساويگروه
هاي پرورش طیور بیمارستان دامپزشکی دانشگاه و در سالن

روز A ،2ي گروه هاجوجه. داري شدندشهید چمران اهواز نگه
زیر صورتبهباکترین را 106قبل از دریافت واکسن آنفلوانزا، 

ي هاجوجه. ، دریافت کردند)یک مرحله تزریق باکتري(جلدي 
ریزصورتبهباکترین را106روز بعد از تزریق اول، B،6گروه 
ي هاجوجه. کردند، دریافت)دو مرحله تزریق باکتري(ي جلد

، )روز بعد از تزریق اول12(روز بعد از تزریق دوم C،6گروه 
، )سه مرحله تلقیح باکتري(ي جلدریزصورتبهباکترین را 106

آنفلوانزا دریافت واکسن،Dروهگيهاجوجه. دریافت کردند
که توسط مادريتیتربراساس. دریافت نکردندباکترینکردند اما

آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون تعیین شد زمان 
جزبههاهاي تمام گروهجوجهواکسیناسیون مشخص گردید و 

روش قطره چشمی و را به1Bواکسن زنده،Eگروهيهاجوجه
، 2N9Hتیپآنفلوانزاي تحت -گانه نیوکاسلدوواکسن کشته

. روزگی دریافت نمودند9پشت گردن در سن رپوستیزروش به
روش آشامیدنی در با واکسن گامبورو بههاهاي تمام گروهجوجه
ها جوجه. روزگی در برابر بیماري گامبورو ایمن شدند15سن 

. شتنددسترسی دادانوآبپرورش، آزادانه به در طول دوره
21ها در روزهاي وزن جوجهروزانه، خوراك داده شده ثبت شد 

و ) 1392قربانی،(شدگیري تک اندازهدوره پرورش تک42و 
میانگین و خطاي استاندارد میانگین وزن، براي هر گروه در 

چنین هم). 1392قربانی،(روزهاي مربوطه محاسبه گردید 
و 21-1،42-21زمانیايهبازهدرپنهربرايمصرفیدانمیزان

و میانگین )1392قربانی،(گیري شد اندازه) کل دوره(42-1
گردید در روزهاي مربوطه محاسبهدان مصرفی براي هر گروه

42و 21ضریب تبدیل غذایی در روزهاي ). 1392قربانی،(
هاي مورد هاي گروهاز پنیکدوره پرورش، جداگانه براي هر
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آمدهدستبههاي داده). 1392قربانی،(مطالعه محاسبه گردید
SPSSافزار آماري ی، با استفاده از نرمبررسموردهاي در گروه

طرفه مورد با استفاده از روش آنالیز واریانس یکو16نسخه 
.ارزیابی آماري قرار گرفتند

نتایج
0-21هاي آزمایش در سنگروهغذاییتبدیلضریبمقایسه

گر عدم تفاوت روزگی و کل دوره پرورش، نشان21- 42زگی، رو
ها است، بنابراینتبدیل غذایی در همه گروهدار بین ضریبمعنی

در این اینکونینسیستسوکامورالباکترینکهداشتاظهارتوانمی

.سنین تاثیري بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نداشته است
0-21اي آزمایش در سنهگروهها دروزن جوجهمقایسه افزایش

گر آن است که روزگی و کل دوره پرورش، نشان21-42روزگی، 
C و Aجز گروه ها بهروزگی بین همه گروه0-21در سن 

روزگی و کل دوره 21-42در سن . دار وجود دارداختالف معنی
. دار وجود داردها اختالف معنیپرورش، بین همه گروه

هاي آزمایش در سنمصرفی در گروهمقایسه میزان دان 
گر آن روزگی و کل دوره پرورش، نشان21- 42روزگی، 21-0

روزگی و کل دوره 21-42روزگی، 0- 21که در سن است
. دار وجود داردها اختالف معنیبین همه گروهپرورش،

ورد مطالعههاي ممیانگین و خطاي استاندارد میانگین ضریب تبدیل غذایی در گروه:  1جدول 
0-2142-042-21زمانگروه

A09/0±43/11/0±208/0±72/1
B03/0±47/104/0±16/207/0±77/1
C13/0±41/103/0±13/204/0±79/1
D15/0±49/11/0±28/205/0±8/1

هاي مورد مطالعهها بر حسب گرم در گروهوزن جوجهشمیانگین و خطاي استاندارد افزای: 2جدول 
0-2142-042-21زمانگروه

Abd3  ±893bcd2/5  ±2/1530bcd4  ±2422
B5/843  ±2 acdacd3/2  ±1478acd2  ±2322
Cbd3  ±897abd5  ±1629abd6  ±2526
Dabc5/3  ±5/803abc5  ±6/1575abc4  ±2379

).>05/0p(دار با گروه مرتبط است وجود تفاوت معنیدهندهحروف التین کوچک متفاوت در هر ستون، نشان*

هاي مورد مطالعهمیانگین و خطاي استاندارد میزان دان مصرفی بر حسب گرم در گروه: 2جدول 
0-2142-042-21زمانگروه 

Abcd5  ±980bcd5  ±7/2865bcd5  ±3847
Bacd5  ±1100acd5  ±5/3105acd5  ±5/3215
Cabd5  ±2/959abd6  ±4/2819abd2  ±5/3778
Dabc5  ±1023abc4  ±3/2915abc4  ±9/3974

).>05/0p(دار با گروه مرتبط است وجود تفاوت معنیدهندهشانحروف التین کوچک متفاوت در هر ستون، ن*

بحث
ازاستفادهزمینه،ایندرجالبهايپیشرفتازیکی

ي گرم مثبت هايباکترهاي حاصل از ها و ملکولمیکروارگانیسم
تهیه .باشدمیهااختهیتکوهاقارچها،ویروسمنفی،گرمو

مولکولیالگوياصطالحاً،هاسمیکروارگانیمکمکبهادجوانت
هاي ارگانیسمدرالگوییچنین.شودیمنامیدهپاتوژنهمراه

توسط )PAMP(پاتوژن. شودنیز دیده میحادریغساپروفیت 
فعال شدن . شودژن شناسایی میآنتیکنندهعرضههاي سلول
،نمیخوداهايبیماريبهمنجرژن،آنتیکنندهعرضهي هاسلول

ولی در مقابل برخی . شودهاي عفونی میمزمن و بیماريالتهاب
شود هاي محافظتی میهاي ساپروفیت، منجر به پاسخاز سویه

و همکاران،Bottasso(ي پاتوژن را نیز ندارد هاهیسوکه عوارض 

باکتري،اکتینومیسالراستهيهايباکتردر میان ). 2009
وان نام برد که وابستگی ترا میاینکونینسیستسوکامورال

صورتبهوقتیباکترياین. داردهامایکوباکتریومنزدیکی به 
داردایمنیادجوانتی و محركفعالیتشودمیاستفادهباکترین

)Tarresژنی موجود در فرم ترکیبات آنتی).2012همکاران،و
، دام در انسانبه ایجاد اثرات مفید قادرباکتري،نیاشدهکشته

خصوص در جهان مطالعات محدودي در. باشندیمآبزیان و 
.وجود داردشدهکشتهاثرات این باکتري در فرم 

بر باکترین تسوکامورال اینکونینسیساثر در مطالعه حاضر،
تحقیقنتایج .شدبررسیگوشتیهايجوجهغذاییتبدیلضریب
نسیساینکونیتسوکامورالباکترینکهاستآنازحاکیحاضر

چنین هم. تاثیري بر بهبود ضریب تبدیل غذایی نداشته است
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0- 21هاي آزمایش در سنگروهها دروزن جوجهمقایسه افزایش
گر آن است که روزگی و کل دوره پرورش، نشان21-42روزگی، 
C و Aجز گروه ها بهروزگی بین همه گروه0-21در سن 

روزگی و کل دوره 21-42در سن . دار وجود دارداختالف معنی
مقایسه . دار وجود داردها اختالف معنیپرورش، بین همه گروه

روزگی، 0-21هاي آزمایش در سنمیزان دان مصرفی در گروه
گر آن است که در سن روزگی و کل دوره پرورش، نشان42-21
روزگی و کل دوره پرورش، بین همه 21-42روزگی، 21-0

ي درخصوص امطالعهتاکنون . ود داردوجدارمعنیاختالفهاگروه
غذاییبر ضریب تبدیلتسوکامورال اینکونینسیسباکترین ریتأث
مطالعاتی که دیگر . هاي گوشتی صورت نگرفته استجوجهدر

اکتینومیسالي راستههايباکتراستفاده از ریتأثمورددرمحققین
:باشدذیل میشرحبهانددادهانجاممختلفحیواناتدر

حاکی از آن است که ) 2012(و همکاران Tarresبررسی 
دیابت ملیتوس و چاقی در موش آزمایشگاهی، با استفاده 2تیپ 

بهبود یافت که توجیه تسوکامورال اینکونینسیساز باکترین 
. گرددمنطقی براي کاهش وزن، احتماالً به کاهش التهاب برمی

با سرید نیز در مقایسهگلیمیزان تريدر این بررسی،چنینهم
هاموشوزن کاهشگریدعامل و کاهش یافت شاهدگروه

، استفاده از )2010(و همکارانHansraniمطالعهدر.باشدیم
، مانع از بروز هایپرپالزي تسوکامورال اینکونینسیسباکترین 

در شریان شدهجادیامایواینتیمال متعاقب جراحات تجربی 
،)2011(و همکاران Marroمطالعه راما دکاروتید موش شد، 

در سگ، علیه تسوکامورال اینکونینسیساز باکترین استفاده
Stanfordدر مطالعه .نبوده استمؤثرآلرژي ناشی از نیش کک 

، بروز سرماخوردگی در تعدادي افراد )2012(و همکاران 
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بر تسوکامورالباکترین اثربررسیمنظوربهمطالعهاین
هاي وزن و خوراك مصرفی در جوجهافزایشغذایی،تبدیلضریب
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مقایسه میزان دان مصرفی حاکی از آن ). >05/0p(وجود دارد

کل دوره پرورش، وروزگی21-42روزگی،0- 21است که در سن
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