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تاثیر اکسیتتراسایکلین بر میزان کلسیم و فسفر خون و تراکم بافت استخوانی در
جوجههای گوشتی
عزیز نوروزی ،1افشین ذاکری ،*2سید اسماعیل

صفوی3

 -9دانشآموخته کارشناسی ارشد تغذيه دام ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 -2استاديار گروه علوم دامی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 -6استاديار گروه علوم پايه ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
*نويسنده مسئول مکاتباتzakeri@iaut.ac.ir :
(دريافت مقاله 94/2/22 :پذيرش نهايی)94/99/90 :

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثرات اکسیتتراسایکلین بر میزان کلسیم و فسفر خون و تراکم بافت استخوانی در جوجههاای گوشاتی
بود .بدین منظور ،تعداد  27قطعه جوجه یکروزه راس سویه  803در قالب یک طرح کامالً تصادفی در  7گروه آزمایشی شامل گاروه
شاهد با جیره فاقد آنتیبیوتیک و گروه تیمار با جیره حاوی اکسیتتراسایکلین  %00به میازان  8گار در هار کیلاوگر و  6تکارار در
شرایط محیطی و مدیریتی یکسان به مدت  27روز مورد مطالعه قرار گرفتند .در این آزمایش صفات استخوانی مورد مطالعه شامل قطر
بدنه استخوان فمور و نسبت بافتهای مختلف استخوان فمور و جمجمه بود .پارامترهای خونی نیز شامل سطوح کلسیم و فسفر سار
بودند .در گروه تیمار با اکسیتتراسایکلین افزودن دارو به جیره غذایی موجب کاهش معنیدار قطر استخوان فمور گردیاد (.)p<0/00
همچنین میزان تیغههای استخوانی در تنه استخوان فمور و جمجمه به طور معنیداری کاهش یافت ( .)p<0/00در گروه تیمار با اکسی-
تتراسایکلین ،میزان مغز استخوان فمور و جمجمه بهطور معنیداری افزایش یافات ( .)p<0/00تااثیر داروی اکسایتتاراساایکلین بار
غضروف استخوان جمجمه ،غیرمعنیدار بود .در گروه تیمار با اکسیتتراسایکلین افزودن دارو به جیره ،تااثیر معنایداری بار ساطوح
کلسیم و فسفر خون نداشت .نتایج مطالعه نشان داد که اکسیتتراسایکلین میزان جذب کلسیم و فسفر را از مخاط روده کااهش داده و
باعث کاهش تراکم توده استخوانی میشود.
کلید واژهها :اکسیتتراسایکلین ،استخوان ،پارامترهای خون ،جوجههای گوشتی.
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مقدمه

آنتیبیوتیکها در غاذای جوجا هاای گوشاتی بارای

آنتیبیوتیکها ترکیباات ضامییررببی یایباشادم کا
عممتاً از طریق تخمیر ییررببی ب یا ب صورت شایمیایی
تولیم ییشونم ب نقش یهمی را در بهماشا

ب الاتی

بهبود رانامیاو افازایش بزو ب ضارید تبامی غاذایی،
بهبود بضعی
کی ی

الاتیتی الامدانی ناژاد ،)2035 ،بهباود

یحصول از ببی کاهش درصم چربی ب افازایش

انساااو ب داا ای ااا یاایکدداام .)Simsek et al., 2007

ییازاو پاربتنین در گوشا

االت اده از ترکیبات آنتیبیوتیک ب عدواو یحرک رشم در

 ،)2002پیهگیری از آیار ربدهای نرربتیاک ناشای از

Hughes and Heritage,

جیره طیور ب الالهای اخیر برییگاردد کا رشام بابا

ع ون

توجهی در هدگاا افزبدو آنتیبیوتیک االترپتویایسین با

ییرربارگانیساجهاای ربدهای ب تاثثیر بار یتابولیساج ب

جیاارهجوجا هااا یهاااهمه گردیاام Truscott and Al-

عم ررد ربده ب کار ییربنم Chapman and Johnson,

 .)Sheikhly, 1997نتایج تحقیقاات گساترده نهااو داده

.)2003

ک افزبدو آنتیبیوتیاکهاا با جیاره یایتوانام از

اال

باکتریایی گون ک ساتریمیوا ب تدظایج جمعیا

طی یطالع ای ب یدظور بررالی تاثیر آنتیبیوتیکها بار

طریق بهباود در ییازاو افازایش بزو ب ضارید تبامی

عم ررد جوج های گوشتی ،نهاو داده شامه االا

خوراک ب عدواو یحرک رشم عم کدام Miles et al.,

یصرآ آنتیبیوتیک یوجد بهبود ک ی عم ررد ییشاود

 .)1984افزبدنیهای آنتیبیوتیری ب عدواو یحرک رشام
ب حااافس الااتی

کا

افهار یازنمراو ب رجد.)2032 ،

داا یوجااد بهبااود ییرربف ااور ربده

خانواده داربیی تتاراالاایر ینهاا ،آنتایبیوتیاکهاای

یای

بالیعالطیف با بیژگیهای ضمییررببی یهابهی هساتدم

یاکیاو شمه ب از برخی بیماریهای ربدهای یمانع
کددم .)Waldrpoup et al., 1995

ک از نظر طیف گساتردگی ب بضاعی

طی تحقیقی ک توالط بالمربپ ب همراراو در الاال
 5002در دانهااگاه آرکااانزار آیریرااا ربی  00بطعاا

فاریاکوکیدتیاک

خود ،تا حمبدی با هاج یت اابت یایباشادم

Boothe,

 .)2012تتراالاایر ینهاا در بامو باا یاووهاای ک سایج،

جوج یکربزه نر ب یاده نژاد کاب الوی  200ب یدظاور

یدیزیج ،آلوییدیوا ،آهن ب ی

بررالی اثرات الطوح  5ب  4گرا بر تن آنتیبیوتیاک بار

البد شاتت شامو آوهاا در بامو با بیاژه در دالاتگاه

عم ررد جوج ها صورت گرف  ،یهاخ

گردیام کا

یصاارآ آنتاایبیوتیااک یوجااد افاارایش بزو ب کاااهش
یصرآ خوراک ییگردد .)Waldrpoup et al., 2005
نهاو داده شمه اال

ک آنتیبیوتیاک با عداواو یاک

گاوار

ترکیاد ب یتصا شامه ب

یایشاونم  )Anjum et al., 2005ب با ایان

ترتید از جذب این ایتح یمانع
یگان ب صادق .)2033 ،جه

ب عما یایآبرنام

ج وگیری از این عما

تتراالایر ینها ،الول ات المیج را ب ییزاو  20/6کی و در

افزبدنی غذایی اثرات الودیدمی از طریق بهبود باانن

تن ب جیره اضاف ییکددام

ربدهای  )Peterson et al., 2003ب بهبود خصوصایات

 ،)2011تا الول ات المیج بتوانام باا ک سایج یوجاود در

یط وب نش ب کارآیی ابتصادی در جوج های گوشاتی

ربده ترکید شود ب الول ات ک سیج تولیام کدام کا باا

دارد .)Denil et al., 2003

603

Hashemi and Davoodi,

دوره  ،9شماره  ،4پیاپی  ،63زمستان 9694

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

تتراالایر ینها ترکید نمیگردنام

Ashayerizadeh et

.)al., 2009

عم یوجد کاهش ییزاو یعمنی شمو االتخواوهاا یای
شود .)Bevelander et al., 1960

آنتیبیوتیکها ،نیاز ب پربتنین ب برخی از بیتایینها ب

همآ از این یطالع بررالی اثرات اکسایتتراالاایر ین

یواد یعمنی را در جیره تغییر ییدهدم .آوها با االیمیتار

بر ییزاو ک سیج ب فس ر خوو ب تراکج بافا

االاتخوانی

کردو یحیط ربده یوجد بهبود جذب ک سیج ب فس ر ب

در جوج های گوشتی بود.

االت اده از آوها در الطح الا ولی شامه ب

افزایش باب ی

ب تبع آو یوجاد تحریاک رشام االاتخواو یایشاونم
.)Duwa et al., 2013

مواد و روشها
برای انجاا یطالع  ،تعماد  35بطع جوج یکربزه نر

اکسیتتراالایر ین ب طور گساترده در بامو ،با بیاژه

ب یاده الوی رار  003ب طور تصادفی جماالازی شمنم.

کباام ،ک ی ا ب االااتخواو ب دنااماوهااا انباشاات یاایشااود

جوج ها ب یمت  45ربز از جیاره آزیایهای یرسااو ب

 .)Salehzadeh et al., 2006تتراالایر ینها یایتواندام

آب ب صورت ارائ آزاد االت اده کردنم .جوج ها در 25

Yeo and

ب اا آزیایهاای شاامارهگااذاری شاامه بارد گردیمناام،

 .)Kim, 1997آوها در چدین الااختارهایی بارد شامه ب

ب طوریک در هار ب ا  ،شاش بطعا جوجا بجاود

رالوب ک سیج را یهار ییکددام یاندام فهاردگی ییداای

داش  .بب از شربع یطالع  ،الالن ب ب ا هاای یاورد

بهاوهای شامو دناماو ب

االت اده شستهو ب ضمع ونی شمنم ب برای تدظایج ناور،

االااتخواوهااا یاایشااونم  .)Saxen, 1966aهااجچدااین

از نیپهای  200باتی ب تعاماد یداالاد االات اده شام.

اکساایتتراالااایر ین در غ ظا هااای خی اای بااان باعا

جیرههای آزیایهی توالط برنای نراافزاری  UFFDAبار

اختتل در التیاا االتخواوهای شرست ییشود Boothe,

االار توصی های انجمن تحقیقات ی ی آیریرا

 .)2012ب عبارت دیگر دزهای بانی اکسیتتراالاایر ین

 )1994برای جوج ها تدظیج گردیمنام .جیارههاا از نظار

ب دلی تمای ک سایج با ایجااد شاتت هاای ک سایمی،

انرژی ب پربتنین ب طور یرساو یحاالاب ب تهیا شامنم

ک سیج را در دنماو ب االتخواوها شتت کددم

دنماو) ب باعا

یمرن اال

زردی الا

ضمن پیونم با ک سیج  ،)Saxen, 1966bدر

االتخواوهای در حال رشم رالوب کرده ،یاانع ک سایمی
شاامو االااتخواوهااا  )Osteocalcificationب دنااماوهااا

NRC,

جمبل  .)2انمازه ذرات خوراک با توج ب الن جوجا
ها ب بالی غربال یداالد آالیاب ،تدظیج شام .در طاول
دبره پربر

در گربه تیمار ،اکسیتتراالایر ین  %20با

 )Bevelander and Cohlan, 1962ب ب دنباال آو زرد

ییزاو  0گرا در هر کی وگرا از جیره پایا افازبده شام.

یا بهوهای شمو رنگمان های االتخواو یا دنماو شود .این

جمبل  2ترکید یواد خوراکی ب یواد یغذی جیرههاا را
نهاو ییدهم.
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جدول  -1تركيب مواد غذايي و مواد مغذي جيره
مواد خوراکی

واحد

 4-6هفتگی

 1-3هفتگی
شاهد

تیمار

شاهد

تیمار

ذرت

درصم

20/53

20/06

60/34

60/23

کنجالهسویا

درصم

03/34

03/36

02/33

02/30

روغن سویا

درصم

4/20

4/5

4/5

4/5

کربنات کلسیم

درصم

0

0/33

0/22

2/26

پودر پوسته صدف

درصم

56
22//56

0/50

0/3

0

دیکلسیم فسفات

درصم

2/44

2/44

2/02

2/06

نمک

درصم

0/4

0/03

0/0

0/0

درصم

0/52

0/52

0/52

0/52

درصم

0/52

0/52

0/52

0/52

آنتیبیوتیک تتراسایکلین

درصم

0

0/0

0

0/0

دی-ال-متیونین

درصم

0/22

0/22

0/06

0/06

-Hclلیزین

درصم

0

0

0

0/05

جمع کل

درصم

200

200

200

200

مکمل معدنی

*

مکمل ویتامینی

**

آنالیز مواد مغذی

انرژی قابل متابولیسم

کی وکالری بر کی وگرا

5350

5350

0000

0000

پروتیین خا

درصم

52/5

52/5

23/32

23/32

کلسیم

درصم

0/35

0/35

0/34

0/34

فسفر قابل دسترس

درصم

0/42

0/42

0/00

0/00

لیزین

درصم

2/52

2/52

2/06

2/06

متیونین

درصم

0/43

0/43

0/03

0/03

متیونین+سیستین

درصم

0/30

0/30

0/63

0/63

* هر كيلوگرم مکمل معدني حاوي  121ميليگرم منگنز 01 ،ميليگرم روي 01 ،ميليگرم آهن 11 ،ميليگرم مس 1/6 ،ميليگرم يد 1/1 ،ميليگرم سلنيوم و  1/6ميليگرم كبالت ميباشد.
** هر كيلوگرم مکمل ويتاميني حاوي  0111واحد بين المللي ويتامين  2111 ،Aواحد بين المللي كولهكلسيفرول 10 ،واحد بينالمللي ويتامين  4 ،Eميليگرم ويتامين  1/111 ،K3ميليگرم
ويتامين  1/11 ،B12ميليگرم بيوتين 1 ،ميليگرم فوالسين 01 ،ميليگرم نياسين 21 ،ميليگرم پانتوتنيک اسيد 2/0 ،ميليگرم پيريدوكسين 6/6 ،ميليگرم ريبوفالوين 1/0 ،ميليگرم تيامين
ميباشد.

ویژگیهای مورد ارزیابی

انتخاب ب بعم از کهاتار جها

بررسی بافت استخوانی

آزیایهگاه باف شداالی دانهرمه دای زشری دانهگاه آزاد

جه

بررالی باف

آخر دبره پاربر
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از هار ترارار چهاار بطعا جوجا

تهیا یقااطع باافتی با

االتیی باحم تبریز ارجاع داده شمنم .یقاطع بافتی از دب
نااوع االااتخواو یتااراکج فمااور) ب االااتخواو االاا دجی
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االااتخواوهااای جمجماا ) بااا رناا آییاازی یعمااول

 ،S2100الااخ

هماتوکسی ین-ائوزین یورد بررالی برار گرفتدم.

پتر کم انی زیس

برای ارزیابی هیستویورفویتری دب فاکتور یم نظار بارار

باا رب

گرف :

توالط کی

شیمی ب شماره  22-226ب ک سیج

)o- Cresolphthalein Complexone (cpc

ک سایج پاتر کم اانی زیسا

 -2با االت اده از عمالی یمرج ،بطر دیواره االتخواو

شماره کاتولوگ  22-206انمازهگیری شم.

فمور از ناحی ضریع تا آنمبال ) با درش نماایی

تحلیل آماری دادهها

× 4ب در ده نقط از دیواره دیافیز یورد انمازهگیاری
برار گرف

ب ییانگین آو یحاالب شم.

انمازهگیری خطی از طریق خطوط یهابک یتقااطع
ک از  200خانا یربعای تهاری شامه ،درصام دب
بخش االتخواو فمور یغاز االاتخواو ب تیغا هاای
االتخوانی) ب الا بخاش االاتخواو جمجما یغاز
االتخواو ،غضربآ ب باف

االاتخواو) باا درشا -

نمایی × 40یورد انمازهگیری برار گرف .
تعماد  5بطع پرنمه

نر ب  5بطع پرنامه یااده با صاورت یخ اوط در یاک
) ک نزدیاک با ییاانگین بزنای آو ب ا

بودنام،

انتخاب ب از طریق بریم زیر بال خووگیری شمنم .بمین
ترتید ک با االت اده از الرن های  2یی ایلیتاری عما
خووگیری ب ییزاو یک یی ایلیتار از طریاق بریام باال
انجاااا گرف ا

ب خااوو اخااذ شاامه در دربو لول ا هااای

آزیایهی ه ارید ریخت شمه ب بتفاصا با آزیایهاگاه
تهخی

طبی دای زشری دانهاگاه آزاد االاتیی باحام

تبریز انتقال یافتدم تا یقادیر الریی ک سیج ب فس ر نمون -
ها یورد الدجش برار گیرنم.
باب ذکر یی باشم یقادیر فسا ر خاوو توالاط دالاتگاه
اتوآنااانیزر ب ا رب

آزیایش در بالد طرح کایتً تصادفی با  5تیماار در 6
اال :

Yij= +ti + eij
 =Yijیقمار عمدی هر یهاهمه در آزیایش

 =ییانگین ک جایع ای ک از طریق نمون ها باا فار
ابلی یورد بررالی برار ییگیرد.
 =tiاثر  iیین تیمار
 =eijاثر خطای نمون برداری خطای آزیایش)
پ

بررسی فراسنجههای خونی

در پایاو دبره یطالع  ،از هر ب

شایمی با

تررار اجرا شم .یمل آیاری طرح ب صاورت رابطا زیار

 -5با االات اده از عمالای یهابک یامل نیرساوو ب

ب

کهاور انگ ای ) توالاط کیا

فسا ر

اال ا رتوفتویتری  Biowaveیاامل

از انجاا تس

نریال بودو دادهها ،دادههای نریال

در بالد طرح آزیایهای کاایتً تصاادفی باا االات اده از
نراافزار آیاری  SASنسخ  )3/2یاورد تح یا آیااری
برارگرف  .با توج با ایدرا تدهاا دب تیماار آزیایهای
بجود داش  ،یقایس ییانگین با االت اده از آزیاووهاای
چدم داید ای دانرن صاورت نگرفا

ب یعدایدار باودو

باریان  ،نهانگر ت ابتها نیز بود .)p<0/02

یافتهها
تاثیر اکسیتتراسایکلین جیره بر صفات استخوانی

تاثیر تیمارهای آزیایهی بر بطر بمن االاتخواو یعدای
دار بود طوریک  ،افزبدو اکسیتتاراالاایر ین با جیاره
یوجد کاهش بطر االاتخواو فماور گردیام .)p<0/02
تاثیر اکسیتتراالایر ین بر یغز االتخواو ب ترابرولها هج
در االتخواو فمور ب هج در االتخواو جمجما یعدایدار
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 ،)p<0/02ایا تاثیر آو بر غضاربآ االاتخواو جمجما

اکسیتتراالایر ین ب جیره ییزاو یغز االاتخواو افازایش
بلی یقمار ترابرولها کاهش یاف

غیریعداایدار بااود باا ایاان صااورت کاا  ،بااا افاازبدو

جمبل .)5

جدول  -2مقايسهميانگين اجزاي بافتي در مقطع استخوان فمور و جمجمه
گروه

قطر بدنه استخوان فمور
(میکرومتر)

درصد بافتهای مختلف
مقطع استخوان فمور
مغز استخوان

ترابکول

درصد بافتهای مختلف مقطع استخوان جمجمه
مغز استخوان

غضروف

ترابکول

03/23a

55/23a

33/45a

03/43a

23/03a

40/45a

تیمار

53/36b

53/63b

32/05b

44/24b

20/24b

42/00a

شاهم
SEM

0/302

2/22

2/433

2/265

0/332

0/533

P-value

0/0025

0/0032

0/0040

0/0045

0/0003

0/2335

 :abميانگينهاي هر ستون با حروف غيرمشترك داراي اختالف معنيدار ميباشند (.)p<1/11

در یطالعات ریزبیدای یقطاع االاتخواو فماور ،در گاربه
شاهم بسم

دیافیز فماور باا تاراکج االاتخوانی بیهاتر

شر  )2ب در گربه تیماار باا تاراکج االاتخوانی کمتار

جمجم در گربه شاهم با باف
گاربه تیماار باا بافا

یتراکج شار  )0ب در

غیریتاراکج شار  )4یهاخ

گردیم.

شر  )5یهاهمه شم .ب طور یهااب  ،یقطاع االاتخواو

شکل  -1نماي ريزبيني از مقطع استخوان فمور گرروه شراهد برا ترراك

شکل  -2نماي ريزبيني از مقطع استخوان فمور گرروه تيمرار برا ترراك

استخواني بيشتر .عالمت پيکان افزايش تراك بافت استخواني و افزايش

استخواني كمتر .عالمت پيکان كاهش تراك بافت اسرتخواني و كراهش

قطررر بدنرره اسررتخوان فمررور را نشرران مرريدهررد (رنرر آميررزي

قطررر بدنرره اسررتخوان فمررور را نشرران مرريدهررد (رنرر آميررزي

هماتوكسيلينائوزين ،درشتنمايي ×.)41

هماتوكسيلينائوزين ،درشتنمايي ×.)41
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شکل  -0نماي ريزبيني از مقطع استخوان جمجمه گروه شاهد با ترراك

شکل  -4نماي ريزبيني از مقطع استخوان جمجمه گروه تيمار برا ترراك

استخواني بيشتر .عالمت پيکان افزايش تراك بافت استخواني و افزايش

استخواني كمتر .عالمت پيکان كاهش تراك بافت اسرتخواني و كراهش

قطررر بدنرره اسررتخوان جمجمرره را نشرران مرريدهررد (رنرر آميررزي

قطررر بدنرره اسررتخوان جمجمرره را نشرران مرريدهررد (رنرر آميررزي

هماتوكسيلين-ائوزين ،درشتنمايي×.)41

هماتوكسيلين-ائوزين ،درشتنمايي ×.)41

تاثیر اکسیتتراسایکلین جیره بر فراسنجههای خونی

جیره ،تاثیر یعدیداری بار الاطوح ک سایج ب فسا ر

یقایس ییاانگین الاطوح ک سایج ب فسا ر خاوو

خوو نماشت اال .

جوج ها در جمبل  0آیمه االا  .یقایسا ییاانگین
دادهها نهاو داد ک افزبدو اکسایتتاراالاایر ین با
جدول  -0مقايسه ميانگين سطوح كلسي و فسفر خون (ميليگرم بر دسيليتر)
تیمار

کلسیم

شاهم

3/34

4/32

تیمار

20/04

4/62

SEM

0/206

0/024

p-value

0/6004

0/3363

بحث و نتیجهگیری

االتخواوهای فمور ب جمجم شم بلی تاثیری بر نساب

در بررالی حاضر افزبدو اکسیتتراالایر ین با جیاره
جوج های گوشتی یوجد کاهش بطار بمنا االاتخواو
فمور ب افزایش نساب

فسفر

غضربآ االتخواو جمجما ب الاطوح ک سایج ب فسا ر
خوو نماش .

یغاز االاتخواو با ترابراول در
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تتراالایر ین با آب ،تااثیر یعدایداری بار یصارآ آب

ک سیمی ،ب صورت گسترده ب برگه ناپذیر در بمو با

نمارد ،ایا یوجد بهبود بزو بمو در ه ت پدجج شام .باا

بیژه در کبم ،ک ی  ،االتخواو ب دنماوها رالاوب کارده ب

اینحاال تااثیری بار افازایش بزو در ه تا هاای  4ب 6

یانع ترالید ک سیج ب فس ر در االتخواوهاا ب دناماوهاا

نماش  ،هرچدم افزایش بزو جوجا هاا در یاوبعی کا

شمه ب از این رب باف

االتخوانی در یقطاع عرضای با

صورت غیریتراکج ب یا یتخ خ

دیمه ییشود Boothe,

زیاو تغذی با تتراالایر ین تدها ب یمت  4ه ت بود ،بهتر
شم .)Lott et al., 1993

 .)2012از الوی دیگر دب با ب همراراو در الاال 5020

در یطالع ای ک توالط پیترالوو ب همرااراو در الاال

نهاو دادنم ک برخی آنتیبیوتیکهاا باا تغییار در ییازاو

 2332ب یدظور بررالی اثر تتراالایر ین هیمربک رایم 22

 pHربده ب االیمیتر کردو یحایط آو یوجاد افازایش

یی یگارا با ازای هار کی اوگرا بزو زنامه در ربز) ب

ییرربف اااور ربده در برخااای یاااوارد یثااا

فعالیا ا

نکتوباالی ها گهت ب باع
ب افزایش باب ی

بهبود جذب ک سیج ب فس ر

االت اده از آوها در الطح الا ولی شامه

ب ب تبع آو یوجد تحریک رشم االتخواو ییشونم .این

اکسیتتراالایر ین هیمربک رایم  05یی ایگارا با ازای
هر کی وگرا بزو زنمه در ربز) بار ت اات جوجا هاای
گوشتی صورت گرف  ،نهاو داده شم یانمگاری جوجا
ها در هر دب تیماار نساب

با گاربه شااهم بهتار باود

یافت یهااب نتاایج حاصا از تحقیقاات باوت در الاال

 ،)Peterson and Carpenter, 1991ایا ت اابت یعدای-

 )Boothe, 2012 5025ب شتیی ب همرااراو در الاال

داری بین دب نوع تتراالاایر ین یاورد االات اده یهااهمه

 2035بود شتیی ب همراراو.)2035 ،

نهم .هجچدین ایهاو نهاو دادنم ک تیمارهای آزیایهای

در یطالع ای ک توالاط تاانبی ب همرااراو در الاال

ت ااابت یعد ایداری بااا گااربه شاااهم در یااورد ص ا ات

 5020ب فرشاای م ب همراااراو در الااال  5002صااورت

عم رردی نمارنم ایاا ،با دلیا کااهش ت اات در اثار

گرف

نهاو داده شم ک افزبدو  0/02گرا بار کی اوگرا

تیمارها ،ییزاو یرغ زنمهای ک ربان بازار ییشاود ب با

تتراالایر ین با جیاره تااثیر یعدایداری بار بزو بامو،

دنبال آو درآیمزایای یرغاماری ،حامبد  2-2/2درصام

یصرآ خوراک ،یصارآ آب ب ضارید تبامی غاذایی

افزایش یییابم یمیر صانعی ب همراراو.)2032 ،

جوج ها نمارد  ،)Talabi et al., 2013هرچدم افازایش

ال انراری ب حمیما در الاال  2336نهااو دادنام کا

بزو جوج ها در یوبعی ک زیاو تغذی با تتاراالاایر ین

افزبدو  0/02گرا بر کی وگرا اکسیتتراالایر ین ب جیره

تدها ب یمت  4ه ت بود ،بهتار شام

Fairchild et al.,

.)2005

جوج های گوشتی ،فعالی

یاکربفاژی بمو را نسب

ب

گربه شاهم افزایش داده ب یوجد کاهش یعدیدار تعماد

در یطالع ا ای ک ا توالااط نت ب همراااراو در الااال

ک لروالی ها ،لم والی ها ب انمازه بورر فابریسیور

 2330با یدظااور بررالاای اثاارات تتااراالااایر ین در آب

ب تیمور ییشود ،ایا تاثیری بر بزو بمو ب بزو طحاال

آشاییمنی ب عدواو یحرک رشم بر عم ررد جوجا هاای

نمارد .)Al-Ankari and Homeida, 1996

گوشااتی صااورت گرفا  ،نهاااو داده شاام کا افاازبدو
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خادا ب همراراو در الال  5024نهاو دادنم ک جوج
های تغذی شمه با اکسیتتراالایر ین بزو بمو ب یصرآ
خوراک بانتر ب ضرید تبمی غذایی بهتری نساب

با

پاراتوریوو از غمه پاراتیربئیم ب برداش

ایان عداصار از

الطح االتخواوهاا در الاطح تعاادل باابی یاییانام .در
یواردی ک اکسیتتراالایر ین در دزهای بانتر ب بیژه در

گربه شاهم داشتدم ،ایا تاثیری بر چربی شرمی یهااهمه

شرایطی ک ب شر تزریق بریمی ب عضاتنی االات اده

نهم .)Khadem et al., 2014

ییشود ،ییزاو هوریوو پاراتوریوو یترشاح نمایتوانام

در یطالع ای کا توالاط شایخ احمامی ب نیوبلام در

تماا یقادیر یورد احتیاج بمو را از االتخواوها برداشا

خصوص بررالی تاثیر آنتیبیوتیاک اکسایتتراالاایر ین

کدم ،در نتیج ییزاو ک سیج ب فسا ر خاوو کااهش پیاما

 500یی یگرا در کی اوگرا) بار عم رارد جوجا هاای

ییکدم .بلی در یوارد االت اده ب شر خوراکی ب باا دز

گوشتی نر الوی ی رار  003تا الن  52ربزگی صورت

یعمول ب توصی شمه ،ب خاطر کاهش ییزاو جذب دارب

گرف  ،نهاو داده شام کا اکسایتتراالاایر ین تواناایی

در رب

آشاییمنی ب از طرفای دیگار با خااطر پاایین

بهبود عم ررد جوج های گوشاتی را از طریاق افازایش

بودو دز یورد االت اده در یقایس با رب

تزریاق داخا

ک سیج ب فس ر توالط

بزو ب کاهش ضرید تبمی غذایی دارد شیخ احمامی

عضتنی ب بریمی ،ییزاو برداش

ب نیوبلم.)2032 ،

هوریوو پاراتوریوو از االتخواوها ییتوانم ییزاو کمباود

یافت های حاص در یورد ییزاو الطوح الریی ک سایج

این دب عدصر را ب خاطر کاهش جاذب از ربده جباراو

ب فس ر خوو یغایر با نتاایج حاصا از تحقیاق حااجی

کدم بلی ب دلی کاهش ییزاو جاذب ربدهای ک سایج ب

کتئی ب همراراو در الال  5025بود ،ب طوری ک ایهاو

ایان دب یاوو توالاط

ثاب

فس ر از ربده ب همچدین برداش

کردنم تزریق بریمی ب عضتنی اکسیتتراالایر ین

هوریااوو پاااراتوریوو از االااتخواوهااا ،ییاازاو تااراکج

در گاب یوجد کاهش الطوح ک ک سیج ،ک سیج یونیزه،

االتخوانی کااهش یاییابام .با نظار یایرالام اکسای-

Hajikolahi et al.,

تتراالایر ین با شتت کردو یووهای ک سیج ب با دنباال

فس ر ب یدیزیج در خوو یایشاود

 .)2004همچدین در خصوص تاثیر غیریعدیدار اکسای-

آو دیگر یواد غذایی یتصا با یداابع ک سایمی ،باعا

تتراالایر ین بر الطوح ک سیج ب فس ر خوو ییتواو بیاو

کاهش جذب ربدهای آنها یایشاود .از ایان رب توصای
ج وگیری از شتت شمو یوو ک سایج ،از

کرد ک یقمار یورد االات اده اکسایتتراالاایر ین جها

ییگردد جه

تاثیر بر الطوح ک سیج ب فس ر خوو ،پاایین باوده االا

ترکیباااتی یثاا الااول ات دبالااود همااراه بااا اکساای-

ب طوریک  ،ییزاو ک سیج ب فس ر خوو با ترشح هوریوو

تتراالایر ین االت اده شود.
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This study was designed to investigate the effects of oxytetracycline on the amount of calcium
and phosphorus of blood and bone tissue density in broiler chickens. For this purpose, 72 dayold Ross chicks of, 308 strain in a completely randomized design in two groups: the control
group (without dietary antibiotic) and the treatment group (with a diet containing
oxytetracycline 50%, 3 gr per kg of diet) with 6 replicates in the same environmental conditions
and management were studied for 42 days. In this experiment, the diameter of femoral shaft and
ratio of various tissues of the femur and skull were studied. Blood parameters included calcium
and phosphorus. In the group treated with oxytetracycline, femur shaft diameter was
significantly decreased with the addition of drug to diet (p<0.01). Also the trabeculaes in the
femur shaft and skull significantly decreased (p<0.01). In the group treated with oxytetracycline,
the bone marrow of femur and skull significantly increased (p<0.01). The effect of
oxytetracycline on cartilage of skull was no significant. The addition of oxytetracycline, to diet
had no significant effect on calcium and phosphorus of blood. The results showed that
oxytetracycline reduced absorption of calcium and phosphorus from the intestine and reduced
bone density.
: Oxytetracycline, Bone, Blood parameters, Broiler chickens.
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