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اثرات پودر دیواره سلولی مخمر (ساکارومایسس سرویسیه) همراه با مکمل اسید بوتیریک
بر عملکرد رشد ،خصوصیات الشه ،جمعیت میکروبی ایلئوم و فراسنجههای بیوشیمیایی
سرم در جوجههای گوشتی
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چکیده
آزمایشی بهمنظور مطالعه دو مکمل خوراکی بر عملکرد تولیدی ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه گوشتی انجام
شد .تعداد  200قطعه جوجه گوشتی راس ( 308مخلوط دو جنس) در  4تیمار آزمایشی با  5تکرار و در هر تکرار  10قطعه جوجه توزیع شد .در
این آزمایش از  4تیمار آزمایشی بهترتیب شامل :جیره شاهد ،جیره شاهد حاوی 3گرم بر کیلوگرم اسیدبوتیریک ،جیره شاهد حاوی  2/5گرم بر
کیلوگرم دیواره سلولی مخمر و جیره شاهد حاوی مخلوط اسیدبوتیریک و دیواره سلولی مخمر استفاده شد .نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی
بر صفات عملکرد رشد جوجههای گوشتی تاثیری نداشتند .در مورد اجزای الشه ،افزودن مکمل بوتیریک اسید وزن نسبی ران را در جوجههای
گوشتی کاهش داد ( .)p>0/05جمعیت رودهای سالمونال در جوجههای گوشتی تغذیه شده با دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید کاهش
معنیداری داشت ( .) p>0/05برعکس ،تیمار دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید سبب افزایش معنیدار جمعیت الکتوباسیلوس در ایلئوم
شد ( .)p>0/05تیمارهای آزمایشی تاثیری بر جمعیت اشریشیا کلی و کل باکتریهای روده نداشتند .غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز ()AST
کبدی در جوجههای تغذیه شده با جیره شاهد بیشترین مقدار را نشان داد ( .)p>0/05میتوان نتیجهگیری کرد که افزودن دیواره سلولی مخمر و
بوتیریک اسید اثر منفی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی نداشت .عالوه بر این ،جمعیت میکروبی روده در جوجههای گوشتی تغذیه شده با
مکملهای دیواره سلولی مخمر و بوتیریک اسید بهبود یافت.
کلمات کلیدی :جوجه ،بوتیریک اسید ،مخمر ،متابولیتهای خون ،عملکرد
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اثرات پودر دیواره سلولی مخمر (ساکارومایسس سرویسیه) همراه با مکمل اسیدبوتیریک بر....

مقدمه
امروزه صنعت پرورش طیور بهعنوان یکی از مهمترین و بزرگترین
منابع تامین پروتئین حیوانی در دنیا مورد توجه قرار گرفته است .از
نظر اقتصادی ،با توجه به بازگشت سریع سرمایه و نیز بازده غذایی
مطلوب در سویههای جدید جوجههای گوشتی ،رشد این بخش از
صنعت پرورش طیور در دنیا بسیار چشمگیر بوده است .از سوی دیگر
بهمنظور دستیابی به حداکثر بازدهی اقتصادی در این بخش ،پرورش
دهندگان پرندگان را در سامانههای پرورشی متراکم و با ظرفیتهای
باال پرورش میدهند .طی سالیان اخیر استفاده از انواع مکملهای غذایی
مانند آنزیمها ،پروبیوتیکها و ترکیبات دیگری مانند اسانسهای
گیاهی در جهت بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجههای گوشتی
توسعه زیادی یافته است .در بسیاری از کشورهای جهان از پریبیوتیکها
و اسیدهای آلی بهعنوان جایگزینهایی مناسب برای آنتیبیوتیکها
در جیره و یا آب آشامیدنی پرندگان استفاده میشود .دیواره سلولی
مخمر ساکارومایسس حاوی ترکیباتی مانند مانان الیگوساکاریدها و
بتاگلوکانهایی میباشد که میتوان از آن بهعنوان یک مکمل پریبیوتیک
در جیره غذایی جوجههای گوشتی استفاده کرد ( Liو همکاران.)2016 ،
گزارش شده است که مانان الیگوساکاریدهای موجود در دیواره سلولی
مخمر ها قادرند با پاتوژنهای موجود در دستگاه گوارش ترکیب شده
و از تکثیر این عوامل مهاجم در دستگاه گوارش پرندگان جلوگیری
کنند ( Gannerو  .)2012 ،Shatzmayrهمچنین گزارشاتی مبنی بر
اثرات مثبت گلوکانهای موجود در دیواره سلولی مخمر بر سیستم
ایمنی پرنده و نیز بهبود فعالیت ماکروفاژها و لوکوسیتها وجود دارد
( Koganو  .)2007 ،Kocherدر همین رابطه Halder ،و همکاران ()2011
گزارش کردند استفاده از مخمر ساکارومایسس در شرایط تنش گرمایی
سبب بهبود عملکرد و کاهش رشد پاتوژنها در جوجههای گوشتی
میشود .تحقیقات نسبتاً فراوانی در زمینه استفاده از مخمر ساکارومایسس
در جیره جوجههای گوشتی انجام شده است (:2013 ،Abdelrahman
 Rezaeipourو همکاران ،)2012 ،ولی اطالعات نسبتاً اندکی در مورد
استفاده از پودر دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس در دسترس میباشد
( Liو همکاران .)2016 ،طی سالهای اخیر استفاده از اسیدهای آلی
(اسیدیفایر) در جیره طیور رشد چشمگیری داشته است .در همین ارتباط
 Eftekhariو همکاران ( )2015و  Jahanianو همکاران ( )2015گزارش
کردند استفاده از ترکیبات اسیدهای آلی در جیره جوجههای گوشتی
سبب افزایش رشد و بهبود جمعیت میکروبی میشود .اسیدبوتیریک
یکی از اسیدهای آلی کوتاه زنجیر میباشد که میتوان از آن بهعنوان
یک اسیدیفایر در جیره طیور استفاده نمود .گزارشاتی مبنی بر تاثیر
مفید اسیدبوتیریک بر عملکرد رشد و افزایش اندازه پرزهای روده در
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جوجههای گوشتی در شرایط طبیعی رشد وجود دارد ( Levyو همکاران،
 .)2015از میان اسیدهای آلی ،بهنظر میرسد که اسیدبوتیریک نقش
بسیار مهمتری را در شکلگیری ساختار پرزهای روده و در نتیجه بهبود
عملکرد رشد در پرندگان دارا باشد ( Jahanianو همکاران.)2015 ،
گزارشات خاصی در زمینه استفاده همزمان از اسیدبوتیریک و دیواره
سلولی مخمر در جوجههای گوشتی یافت نشد .لذا هدف از این تحقیق
بررسی عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبی روده
درنتیجه استفاده توام اسیدبوتیریک و دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس
در جوجههای گوشتی راس  308بود.

مواد و روشها
این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  4تیمار و در
یک مزرعه پرورش جوجه گوشتی در شهرستان نور انجام شد .تیمارهای
آزمایشی شامل یک جیره پایه (شاهد) ،جیره پایه  3 +گرم بر کیلوگرم
دیواره سلولی مخمر (ساکارومایسس سروسیسه) ،جیره پایه 2/5 +گرم
بر کیلوگرم مکمل اسیدبوتیریک و جیره پایه +ترکیب دیواره سلولی
مخمر ( 3گرم بر کیلوگرم) و اسیدبوتیریک ( 2/5گرم بر کیلوگرم) بود.
دیواره سلولی مخمر از شرکت شفق داروی پارسیان تهیه شد و حاوی
مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان میباشد .اسیدبوتیریک مورد استفاده
در این تحقیق نیز از شرکت سنا پارس دام تهیه شد .جیرههای آزمایش
براساس پیشنهادات کاتالوگ احتیاجات سویه راس  308به گونهای
تنظیم شدند که دارای سطوح مشابه انرژی ،پروتئین و سایر مواد مغذی
دیگر بودند .بهازای هر تیمار از  5تکرار و در هر تکرار نیز از  10قطعه
جوجه گوشتی راس  308استفاده شد .طول دوره آزمایش  42روز
درنظر گرفته شد و جیرههای آزمایش نیز برای سه دوره آغازین ( 1تا
 14روزگی) ،رشد ( 14تا  24روزگی) و پایانی ( 24تا  42روزگی) تنظیم
شدند .در طول دوره آزمایش و در انتهای هر یک از دورههای ذکر
شده صفات عملکرد رشد شامل میزان مصرف خوراک ،افزایش وزن و
ضریب تبدیل غذایی برای هر پن محاسبه شد .در انتهای دوره آزمایش،
یک قطعه جوجه گوشتی نر از هر واحد آزمایشی ( 5جوجه بهازای هر
تیمار) انتخاب ،ذبح و پرکنی شدند .صفات عملکرد الشه شامل وزن
الشه ،وزن سینه و ران اندازهگیری شدند .همچنین وزن اندامهای داخلی
هر پرنده شامل وزن سنگدان ،کبد ،طحال ،پانکراس و قلب نیز تعیین
شدند .در انتها دادههای بهدست آمده بهصورت درصدی از وزن زنده
هر پرنده محاسبه شدند .بعد از اتمام دوره پرورشی در  42روزگی ،به
منظور تعیین فراسنجههای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز ،تری
گلیسرید ،کلسترول HDL ،و  LDLو همچنین فعالیت آنزیمهای کبدی
آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( ،)ALTاز
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یک قطعه جوجه نر در هر واحد آزمایشی (با وزنی در حدود متوسط وزن
جوجههای داخل هر پن) خونگیری از ورید بال بهمیزان سه میلیلیتر
بهعمل آمد.
جدول  :1موادخوراکی مورد استفاده و ترکیبات شیمیایی جیرههای آزمایشی ()%

دانه ذرت
کنجاله سویا
روغن گیاهی
پوسته صدف
دی کلسیم فسفات
نمک
1
مکمل ویتامینی
1
مکمل معدنی
دی ال متیونین
ال الیزین هیدرو کلراید
ال ترئونین

آغازین

رشد

پایانی

 1تا 14
روزگی
56/20
37/00
2/06
1/40
1/84
0/34
0/25
0/25
0/35
0/21
0/10

 15تا 28
روزگی
58/92
34/01
3/12
1/12
1/63
0/35
0/25
0/25
0/21
0/09
0/05

 28تا 42
روزگی
62/61
29/70
4/10
1/13
1/42
0/35
0/25
0/25
0/18
0/01
-

ترکیب شیمیایی
انرژی قابل سوخت وساز (کیلوکالری برکیلوگرم)

پروتئین خام
کلسیم
فسفر قابل دسترس

2910
21/43
1/06
0/53

3010
20/12
0/90
0/45

3120
18/61
0/86
0/43

 1هر کیلوگرم مکمل ویتامینه حاوی 3600000 IU :ویتامین  800000 IU ،Aویتامین ،D3
 7200 IUویتامین  800 ،Eمیلیگرم ویتامین  720 ،K3میلیگرم ویتامین  2640 ،B1میلی-
گرم ویتامین  4000 ،B2میلیگرم ویتامین  12000 ،B3میلیگرم نیاسین 400 ،میلیگرم
اسید فولیک 40 ،میلیگرم بیوتین 100000 ،میلیگرم کولین کلراید و  40000میلیگرم
آنتیاکسیدان و هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی 39680 :میلیگرم منگنز 33880 ،میلیگرم
روی 4000 ،میلیگرم مس 400 ،میلیگرم ید و  80میلیگرم سلنیوم بود.

به جهت کاهش احتمال آلودگی نمونه خون از محل نمونهبرداری،
قبل از خونگیری پرهای محل خونگیری کنده شد و با آب مقطر و
پنبه چندبار شستشو داده شد ،سپس با یک تکه پنبه خشک محل
نمونه گیری عاری از رطوبت شد .خون در لولههای آزمایش شمارهدار
بدون هیچ ماده نگهدارنده و یا افزودنیای ریخته شد و درب لوله
بالفاصله بسته شد .نمونههای خونی سریعاً به آزمایشگاه انتقال داده
شدند و سرم نمونههایی خونی با استفاده از سانتریفیوژ (بهمدت 10
دقیقه با  2500دور در دقیقه) جدا گردید .سپس سرم بهدست آمده
در دمای  -20درجه سانتیگراد فریز شد .برای تعیین فراسنجههای
بیوشیمیایی خون شامل گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول HDL ،و LDL
از دستگاه اسپکتروفتومتری اتوآناالیزر (جسان چم ،مدل  200و ساخت
کشور ایتالیا) و نیز کیتهای آزمایشگاهی شرکت

پارس آزمون استفاده شد .بهمنظور بررسی فعالیت آنزیمهای کبدی
 ASTو  ALTنیز ،از کیتهای  Roche diagnosticsو دستگاه اتوآناالیزر
(کوباس اینتگرا ،مدل )400استفاده شد .بهمنظور بررسی جمعیت میکروبی
انتهای روده (ایلئوم) ،در روز  40دوره آزمایش ،بهازای هر تیمار 5
پرنده انتخاب و ذبح شدند .پس از کشتار نمونههای محتویات ایلئوم
هر پرنده سریعاً به میکروتیوبهای استریل انتقال داده شدند .از هر
میکروتیوب مقداری نمونه (معادل 0/1گرم) جهت فرایند رقیقسازی
مورد استفاده قرار گرفت .سپس نمونههای رقیق شده در شرایط کامالً
استریل روی محیطهای کشت مک کانتی برای باکتریهای اشیرشیا
کلی و سالمونال ،ام آر اس آگار ( )MRSبرای کشت باکتریهای الکتوباسیل
و آگارکانت برای کشت و شمارش کل میکروبها قرار داده شدند.
دادههای بهدست آمده در این آزمایش با استفاده از نرمافزار آماری SAS
(نسخه  )9/1تجزیه و تحلیل آماری شدند .مقایسه میانگینها با استفاده
از آزمون چند دامنهای توکی و در سطح معنیداری  % 5انجام شد.

نتایج
اثرات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی در
جدول  2گزارش شده است .نتایج این جدول نشان داد که هیچیک از
صفات عملکرد رشد جوجههای گوشتی شامل افزایش وزن ،مصرف
خوراک و نیز ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر معنیدار استفاده از
اسیدبوتیریک در جیره قرار نگرفتند .در مطالعه حاضر استفاده از
دیواره سلولی مخمر نیز بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی تاثیر
معنیداری نداشت (جدول  .)2نتایج آزمایش حاضر نشان داد که بهغیر
از وزن ران ( ،)p>0/05سایر صفات الشه و اندامهای داخلی جوجههای
گوشتی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (جدول .)3جوجههای
تغذیه شده با ترکیب اسیدبوتیریک کمترین وزن نسبی ران را بهخود
اختصاص دادند .هرچند استفاده همزمان از اسیدبوتیریک و دیواره سلولی
مخمر وزن نسبی ران را بهصورت عددی نسبت به سایر تیمارها افزایش
داد .در مطالعه حاضر ،استفاده از ترکیب دیواره سلولی مخمر همراه با
اسیدبوتیریک سبب افزایش تعداد باکتریهای الکتوباسیل و کاهش
معنیدار باکتریهای سالمونال در جوجههای گوشتی شد (.)p>0/05
هرچند تعداد کل باکتریها و جمعیت اشیرشیاکلی تحت تاثیر تیمارها
قرار نگرفتند (جدول .)4
نتایج این آزمایش نشان داد که فراسنجههای بیوشیمیایی خون
تحت تاثیر معنیدار تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند (جدول  .)5ولی
سطح فعالیت آنزیم کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز ( )ASTدر تیمار
دیواره سلولی مخمر و همچنین تیمار مخلوط اسیدبوتیریک و دیواره
سلولی مخمر کمترین بود (.)p>0/05
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رضاییپور و نهاوندی

جدول  :2تاثیر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن روزانه ،خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی
صفت /

شاهد

تیمار

افزایش وزن (گرم/مرغ/روز)
 1تا  14روزگی
 14تا  28روزگی
 28تا  42روزگی
 1تا  42روزگی
خوراک مصرفی (گرم/مرغ/روز)
 1تا  14روزگی
 14تا  28روزگی
 28تا  42روزگی
 1تا  42روزگی
ضریب تبدیل غذایی
 1تا  14روزگی
 14تا  28روزگی
 28تا  42روزگی
 1تا  42روزگی

دیوارهمخمر

مخمر+اسیدبوتیریک

اسیدبوتیریک

سطح احتمال معنیداری

29/92
68/41
87/13
60/82

30/18
69/91
85/96
61/07

30/37
68/78
85/01
60/45

29/62
67/01
89/91
61/18

0/24
0/31
0/76
0/43

0/25
0/26
1/36
0/45

38/51
119/27
188/22
116/31

37/93
125/14
187/65
115/72

38/14
123/72
180/21
113/90

37/55
122/93
183/32
114/51

0/69
0/12
0/39
0/87

0/14
1/32
2/69
1/01

1/29
1/74
2/16
1/90

1/26
1/79
2/17
1/89

1/26
1/80
2/12
1/88

1/27
1/83
2/03
1/87

0/91
0/18
0/09
0/10

0/006
0/05
0/08
0/01

وجود اختالف در حروف ،نشاندهنده اختالف معنیدار در هر ردیف میباشد :SEM .خطای استاندارد میانگین

جدول  :3تاثیر تیمارهای آزمایش بر خصوصیات الشه و اندامهای داخلی جوجههای گوشتی ()%
تیمار

صفت /
درصد الشه
سینه
ران
سنگدان
قلب
کبد
لوزالمعده
طحال

شاهد

دیواره مخمر

اسیدبوتیریک

مخمر+اسیدبوتیریک

سطح احتمال

SEM

60/85
24/26
a
25/10
2/12
0/93
2/35
0/23
0/09

61/52
21/59
a
27/34
1/77
0/87
2/61
0/22
0/09

60/53
24/49
b
25/28
1/93
0/76
2/64
0/21
0/11

62/44
23/56
a
27/86
1/82
0/91
2/51
0/22
0/10

0/40
0/23
0/04
0/08
0/06
0/08
0/53
0/89

0/91
0/68
0/46
0/66
0/14
0/05
0/005
0/001

وجود اختالف در حروف ،نشاندهنده اختالف معنیدار در هر ردیف میباشد :SEM .خطای استاندارد میانگین

جدول  :4تاثیر تیمارهای آزمایش بر جمعیت میکروبی ( )log10 cfu/gایلئوم در جوجههای گوشتی
صفت

/

سالمونال
الکتوباسیلوس
اشیرشیاکلی
کل باکتریها

تیمار

شاهد
6/40
3/71
6/47
6/48

دیواره مخمر
4/66
4/48
6/42
6/27

اسیدبوتیریک
4/22
4/72
6/53
6/11

مخمر+اسیدبوتیریک
4/11
4/83
6/29
6/09

a

b

b

b

b

a

a

a

وجود اختالف در حروف ،نشاندهنده اختالف معنیدار در هر ردیف میباشد :SEM .خطای استاندارد میانگین
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SEM

سطح احتمال

SEM

0/01
0/03
0/46
0/07

0/24
0/13
0/48
0/69

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول  :5تاثیر تیمارهای آزمایش بر متابولیتهای سرم (میلیگرم/دسیلیتر) و فعالیت آنزیم های کبدی ( )IU/Lدر جوجههای گوشتی
صفت

/

تیمار

متابولیتهای سرم
گلوکز
تریگلیسرید
کلسترول
HDL
LDL

آنزیمهای کبدی
آسپارتات آمینوترانسفراز
آالنین آمینوترانسفراز

دیواره مخمر

شاهد
238/21
87/27
144/75
86/73
41/55

253/25
96/21
155/76
92/51
40/26

a

191/00
23/86

230/51
22/53

اسیدبوتیریک

b

246/51
95/76
148/75
89/23
39/64
223/01
24/31

ab

مخمر +اسیدبوتیریک

سطح احتمال

SEM

235/75
98/32
140/62
86/00
33/30

0/66
0/06
0/75
0/68
0/08

3/52
4/85
6/03
2/95
1/66

b

0/02
0/48

6/31
2/01

193/73
25/09

وجود اختالف در حروف ،نشاندهنده اختالف معنیدار در هر ردیف میباشد :SEM .خطای استاندارد میانگین

بحث
اثرات تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی در
جدول  2گزارش شده است .نتایج این جدول نشان داد که هیچیک از
صفات عملکرد رشد جوجههای گوشتی شامل افزایش وزن ،مصرف
خوراک و نیز ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر معنیدار استفاده از
اسیدبوتیریک در جیره قرار نگرفتند .طهماسبی و همکاران ()1389
گزارش کردند که یکی از دالیل عدم تاثیر اسیدیفایرها بر عملکرد رشد
جوجههای گوشتی ،تغییرات اسیدیته در سلولهای انتروسیت روده و
کاهش جذب مواد مغذی و در نتیجه کاهش عملکرد رشد میباشد.
این نتایج با گزارشات  Abdelqaderو همکاران (Eftekhari ،)2016
و همکاران ( )2015و  Jahanianو همکاران ( )2015مطابقت نداشت.
گزارش شده است که افزایش بازده تولید جوجههای گوشتی در نتیجه
استفاده از اسیدهای آلی میتواند بهدلیل تاثیر مثبت این ترکیبات بر
میزان توسعه ساختار روده (اندازه پرزها) باشد ( Dehghaniو ،Jahanian
 .)2015همچنین در گزارشات دیگری بهبود عملکرد رشد جوجههای
گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی به اثر مثبت اسیدهای آلی بر رشد
و توسعه جمعیت میکروبی مفید نسبت داده شده است ( Hashemiو
همکاران.)2012 ،
در مطالعه حاضر استفاده از دیواره سلولی مخمر نیز بر عملکرد
رشد جوجههای گوشتی تاثیر معنیداری نداشت (جدول  .)2این نتایج
با یافتههای  Munyakaو همکاران ( )2012مطابقت داشت .در بررسی
منابع به مکانیزم تاثیرگذاری دیواره سلولی مخمر بر کاهش عملکرد
اشارهای نشده است .در این ارتباط و برخالف نتایج این تحقیق،
گزارشاتی مبنی بر بهبود عملکرد جوجههای گوشتی در اثر استفاده
از مخمر ساکارومایسس وجود دارد ( Rezaeipourو همکاران.)2012 ،
همچنین در مطالعه دیگری استفاده از مخمر ساکارومایسس در جیره

جوجههای گوشتی سبب افزایش عملکرد تولیدی در جوجههای
گوشتی شد ( Haldarو همکاران .)2011 ،هرچند این مطالعات بر روی
مخمر (نه دیواره سلولی مخمر) انجام شده است ،ولی گزارش شده
است که الیگوساکاریدهای موجود در دیواره سلولی مخمر میتوانند
سبب تحریک اشتها و در نتیجه افزایش خوراک مصرفی در جوجههای
گوشتی شوند ( Gaoو همکاران .)2008 ،مانان الیگوساکاریدها ترکیبات
کمپلکس پلیساکاریدی-پروتئینی هستند که برای بسیاری از حیوانات
تک معدهای غیرقابل هضم هستند و قادرند با جلوگیری از رشد اجرام
بیماریزا در دستگاه گوارش منجر به بهبود عملکرد شوند ( Gannerو
.)2012 ،Shatzmayr
نتایج آزمایش حاضر نشان داد که بهغیر از وزن ران (،)p>0/05
سایر صفات الشه و اندامهای داخلی جوجههای گوشتی تحت تاثیر
تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (جدول  .)3جوجههای تغذیه شده با
ترکیب اسیدبوتیریک کمترین وزن نسبی ران را بهخود اختصاص
دادند .هرچند استفاده همزمان از اسیدبوتیریک و دیواره سلولی مخمر
وزن نسبی ران را بهصورت عددی نسبت به سایر تیمارها افزایش داد.
این نتایج با یافتههای طهماسبی و همکاران ( )1389مطابقت داشت.
آنها گزارش کردند که بهبود وزن اجزای الشه و کاهش درصد چربی
احشایی در هنگام استفاده همزمان مخمر ساکارومایسس و اسیدهای
آلی بهدلیل کاهش فلور میکروارگانیزمهای مضر در دستگاه گوارش و
در نهایت عملکرد بهتر الشه جوجههای گوشتی میباشد .همچنین
روستاییعلیمهر و همکاران ( )1393بهبود عملکرد الشه جوجههای
گوشتی تغذیه شده با ترکیبات پری بیوتیکی را بهدلیل افزایش جذب
و دسترسی بیشتر پرنده به اسیدهای آمینه عنوان کردند.
در مطالعه حاضر ،استفاده از ترکیب دیواره سلولی مخمر همراه
با اسیدبوتیریک سبب افزایش تعداد باکتریهای الکتوباسیل و کاهش
معنیدار باکتریهای سالمونال در جوجههای گوشتی شد (.)p>0/05
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هرچند تعداد کل باکتریها و جمعیت اشیرشیاکلی تحت تاثیر تیمارها
قرار نگرفتند (جدول  .)4این نتایج با آزمایشات  Haldarو همکاران
( )2011و  Abdelqaderو همکاران ( )2016مطابقت نشان میدهد.
گزارشات زیادی وجود دارد که نشاندهنده تاثیر مثبت دیواره سلولی
مخمر ساکارومایسس و بهخصوص ترکیب گلوکان موجود در دیواره
سلولی بر جمعیت میکروبی روده جوجههای گوشتی میباشد (Tian
و همکاران .)2016 ،در این ارتباط  Liو همکاران ( )2016گزارش
کردند که دیوار ه سلولی مخمر عالوه بر اثرگذاری بر سیستم ایمنی
پرنده ،بر تنوع جمعیت میکروبی روده نیز تاثیرگذار میباشد .تشکیل
کلونی جمعیت میکروبی سالمونال در دستگاه گوارش یکی از مراحل
بسیار مهم اثرگذاری این میکروب بر ساختار دستگاه گوارش و بروز
عفونت میباشد و در این رابطه گزارش شده است که گلوکانهای موجود
در دیواره سلولی مخمر بر شکلگیری کلونیهای سامونال تاثیر بازدارنده
دارند ( Springو همکاران .)2000 ،مطابق با این یافتهها Haldar ،و
همکاران ( )2011گزارش کردند اتصال لکتینهای باکتریهای مضر با
دیواره سلولی در روده وابسته بهمیزان و یا غلظت مانانها و گلوکانهای
موجود در روده میباشند .آنها اشاره کردند که ترکیبات گلوکان و
مانان موجود در دیواره سلولی مخمر قادر به جذب سطحی باکتریهای
گرم منفی مانند سالمونال و اشیرشیاکلی از روده و کاهش تماس آنها
با دیواره داخلی روده و در نهایت تکثیر آنها میباشند .از سویی دیگر،
گزارش شده است که گلوکانهای موجود در دیواره سلولی مخمر با
افزایش فعالیت لیزوزیمها و نیز ترکیبات وابسته به آنها قادرند فعالیت
فاگوسیتی را افزایش دهند .از سویی دیگر  Tianو همکاران ()2016
گزارش کردند استفاده از ترکیبات دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس
و بهویژه گلوکان ،سبب افزایش کلونی باکتریهای مفید (الکتوباسیلها)
و کاهش تعداد باکتریهای مضری مانند اشیرشیاکلی میشود .این
محققین دلیل افزایش الکتوباسیلوسها را همزمان با استفاده از ترکیبات
دیواره سلولی مخمر ،نقش بتاگلوکان در افزایش تولید سیتوکینها و
نیز بهبود فرایند فاگوسیتوز و کاهش باکتریهای مضر و در نهایت
افزایش تکثیر باکتریهای الکتوباسیل عنوان کردهاند.
مطابق با نتایج مطالعه حاضر ،گزارش شده است که مکملهای
اسیدهای آلی (اسیدیفایرها) نیز بر بهبود جمعیت میکروبی روده در
جوجههای گوشتی تاثیرگذارند ( Hashemiو همکاران .)2008 ،در این
ارتباط گزارش شده است که افزودن اسیدهای آلی به جیره جوجههای
گوشتی سبب کاهش تعداد باکتریهای مضر مانند سالمونال و افزایش
تعداد کلونیهای الکتوباسیلوسها و در نهایت بهبود عملکرد گله خواهد
شد ( Canibeو همکاران .)2001 ،در همین راستا Jahanian ،و Golshadi
( ) 2015گزارش کردند استفاده از اسیدآلی بوتیریک اسید در جیره
مرغهای تخمگذار منجر به کاهش باکتریهای مضری مانند اشیرشیا
84

کلی میشود .مکانیسم دقیق تاثیر اسیدهای آلی بر رشد میکروارگانیزمها
هنوز بهد رستی مشخص نشده است .هرچند تاثیر اسیدهای آلی بر
نوسانات اسیدیته در محتویات گوارشی بهعنوان مهمترین مکانیزم
تاثیرگذاری آنها بر جمعیت میکروبی در جوجههای گوشتی ذکر شده
است ( .)2001 ،Davidsonگزارش شده است که اسیدهای آلی به شکل
تفکیک نشده از غشای سلولی باکتریها عبور کرده و سبب کاهش
 pHدرون سلول باکتری و اختالل در فعالیت متابولیکی درون سلولی
میشود و در نتیجه باکتری برای تثبیت و ایجاد تعادل مجدد اسیدیته
نیازمند مصرف انرژی زیاد و در نهایت با کاهش انرژی سبب از بین
رفتن میکروب میشود (طهماسبی و همکاران.)1389 ،
نتایج این آزمایش نشان داد که فراسنجههای بیوشیمیایی خون
تحت تاثیر معنیدار تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند (جدول  .)5ولی
سطح فعالیت آنزیم کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTدر تیمار
دیواره سلولی مخمر و همچنین تیمار مخلوط اسیدبوتیریک و دیواره
سلولی مخمر کمترین بود ( .)p>0/05کبد بهعنوان یکی از مهمترین
اندامهای داخلی بدن نقش بسیار مهمی در فرایندهای متابولیکی
مانند تصفیه ،ترشح و سمزدایی ایفا میکند .هرگونه صدمهای به این
اندام سبب تغییر در ترشح دو آنزیم اصلی آن یعنی آالنین آمینوترانسفراز
( )ALTو آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTمیشود Corduk( .و همکاران
( )2007گزارش کردند که پایین بودن سطح فعالیت آنزیمهای AST
و  ALTدر خون نشاندهنده سالمت کبد و کارایی مفید آن میباشد.
در بررسی منابع مطالعه خاصی در رابطه با بررسی اثرات استفاده از
اسیدهای آلی و دیواره سلولی مخمر بر میزان فعالیت آنزیمهای کبدی
یافت نشد .لذا مقایسه مستقیم با نتایج دیگران انجام نشد.
بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده همزمان از
دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس و اسیدبوتیریک در جیره جوجههای
گوشتی تاثیر منفی بر عملکرد رشد و خصوصیات الشه جوجههای
گوشتی نداشت .عالوه بر این ،استفاده از این مکملها سبب بهبود
جمعیت میکروبی مفید در روده جوجههای گوشتی شد.
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