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چكیده
باتوجه بهاينكه تاثیرات مختلف پروپیوتیکها ،پرهبیوتیکها و سینبیوتیکها بر میزان تولید و رشد در جوجهههای گوشهتی بیهان شهده
است ،لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر پروبیوتیک ،پرهبیوتیک و مخلوطی از آن دو بر عملكرد ،سطوح آنتیاكسهیدانی و شهاخص
پراكسیداسیون چربی در بلدرچینهای ژاپنی بود .بدينمنظور ،تعداد  192قطعه جوجه يکروزه بلدرچین ژاپنی بهطور تصهادفی بهه 4
گروه با  4تكرار  12قطعهای به صورت مخلوط تقسیم و به مدت  42روز ارزيابی گرديدند .گروه شاهد فقط جیره پايه دريافهت كهرد،
ولی در گروه دوم (گروه پروبیوتیک) مخمر ساكارومايسس سرويزيه فعال بهمیزان يک گرم در كیلهوگرم دان ،در گهروه سهوم (گهروه
پرهبیوتیک) مخمر ساكارومايسس سرويزيه غیرفعال بهمیزان نیم گرم در كیلوگرم دان و در گروه چهارم (گروه سهینبیوتیک) نهیم گهرم
مخمر ساكارومايسس سرويزيه 250+میلیگرم از مخمر ساكارومايسس سرويزيه غیرفعال در كیلوگرم دان به جیره پايه اضهافه گرديهد.
نتايج نشان داد كه میانگین سطح سرمی مالونیلدیآلدئید ( )MDAفقط در جنس نر بین گروههای مختلف دارای اختالف معنیدار بهود
( .)p<0/05همچنین گروه چهارم با بیشترين میزان  MDAبا گروه سوم با كمترين میزان  ،MDAدارای اختالف معنیدار بود (.)p<0/05
میانگین سطح ظرفیت آنتیاكسیدانی تام ( )TACدر گروههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری نداشت .از طرف ديگهر میهانگین میهزان
مصرف خوراک و میانگین وزن بدن در كل دوره نگهداری در گروههای دوم و سوم نسبت به گروه شاهد افزايش و میزان ضريب تبديل
غذايی نیز در گروههای مذكور نسبت به گروه شاهد و سینبیوتیک كاهش معنیداری داشت .بهترين میزان بازده الشه نیز در گروه پره-
بیوتیک مشاهده شد .پروبیوتیک و پرهبیوتیک مورد استفاده تنها در عملكرد بلدرچین ژاپنی تاثیر مثبتی داشتند ،ولی تاثیر مشخصی بهر
سطح سرمی  MDAو  TACسرم خون بلدرچینهای ژاپنی نشان ندادند.
كلیدواژهها :بلدرچین ژاپنی ،مالونیلدیآلدئید ،ظرفیت آنتیاكسیدانی تام ،پراكسیداسیون ،عملكرد.
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بافته ای عی ور ( ،)Burgat, 1991و ع دم تم ادل

مقدمه
ب هدلی و ود ود وی گیه ای خ اظ ،ندی ر دوره

میکروفلور عبیمی روده م یش ود .بن ابراین اس تفاده از

پرورش کوتاهتر از دوده گوشتی ،مقاوم ت نس بت ب ه

دایگزینهای آنت یبیوتی ک در عی ور در س الیان اخی ر

برخی از بیماریها ،توان رشد در شرایط اقلیمی س تت،

افزایش یافته است .از دایگزینهای متتلف میتوان ب ه
رهبیوتیکه

ا (،)Mehdipour et al., 2013

دثه کوچک ،تولید زی اد تت و و فاه له کوت اه ش رو

پ

تتوگذاری و همچنین نیاز به خوراک کو ،نیاز به محیط

پروبیوتیکها ،اسیدهای آلی ( ;Mirbabaie et al., 2012

پرورش کوچک ،کیفیت باالی گوشت و تت و حاه له،

،)Parizadian et al., 2013; Sarica et al., 2007

امروزه پرورش و استفاده از گوش ت بل درچین اف زایش

گیاه ان داروی ی متتل ف ( ;Kademipur et al., 2014

پیدا ک رده اس ت ( Asadi et al., 2010; Yalcin et al.,

،)Marcinčák et al., 2008; Mehdipour et al., 2013

 .)1995گوش ت بل درچین دارای پ روتئین ب اال و

و ی ا عص ارهها و روغنه ای ف رار حاه له از گیاه ان

کلسترول پائین میباشد و بهدلی و عم و مول وا دارای

متتلف اشاره کرد ( Kademipur et al., 2014; Sarica

عرفداران زیادی است .ع الوه ب ر ای ن ،ب رای درم ان

.)et al., 2007

برخی از بیماریها ندیر ناراحتیهای روان ی و بیم اری-

پروبیوتیکها میکرواهای زندهای میباشند ک ه از

های اعصاا و بیخوابی نیز موثر میباشد ( Panda and

عریق بهبود تمادل میکروب ی روده اث رات مفی دی را در

 .)Singh, 1990اما گوشت بلدرچین با داش تن  3/45ت ا

میزب ان ب روز م یدهن د ( ;Choudhury et al., 1998

 10دره د چرب ی ،مس تمد اف ت کیفی ت ب ه دلی و

 .)Fuller, 1989اث رات مفی د پروبیوتیکه ا از راهه ای

اکسیداسیون میباشد که منجربه کاهش ارزش تغذی های

متف اوتی ندی ر تحری ک سیس تو ایمن ی ،رقاب ت ب ا

و کاهش کیفی ت گوش ت م یش ود ( Genchev et al.,

میکرواهای بیماریزا در روده ،تولید برخی آنزیوه ای

 ،)2008به همین دلیو استفاده از ترکیبات آنتیاکس یدانی

گوارشی و تاثیر بر عملکرد عی ور گ زارش ش ده اس ت

در دیره توهیه میشود (.)ŁperňÊkovÊ et al., 2007

( .)Coates and Fuller, 1977; Rolfe, 2000نت ای

استفاده از آنتیبیوتیکها ده ت بهب ود می زان تولی د ب ه

پ وهشها نشان داده که استفاده از پروبیوتیکه ا س ب

م یش ود ( Frost and

کاهش میزان باکتریهای گوشت بلدرچین تازه میشود،

 ،)Woolcock, 1991اما در س اله ای اخی ر اس تفاده از

عالوه بر ای ن می زان م الوندیآلدئی د در گوش ت ت ازه

آنها در هنمت عیور دنی ا و ای ران ممن و ش ده اس ت

کاهش یافته و کیفیت گوشت عی مدت نگهداری حف

( .)Garcia et al., 2007ع الوه ب ر ای ن ،اس تفاده از

میگردد ( .)Nasehi et al., 2014پروبیوتی که ا امک ان

آنتیبیوتیکهای محرک رش د باع ا ایج اد حساس یت،

رشد در  pHپ ائین و همچن ین در غلدته ای متتل ف

( Sorum

نمک و محیطهای مغذی متتلف را دارند .پروبیوتیکها

 ،)and Sunde, 2001ب اقیمان دهه ای داروی ی در

از باکتریه ای غیربیم اریزای مق اوم در براب ر مراح و

اواخ ر ده ه  1940مرب و

عفونتهای مقاوم ب ه آنتیبیوتیکه ای رای

متتل ف ف رآوری دان و مق اوم در براب ر نمکه ای
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هفراوی دستگاه گوارش عی ور ،تولی د م یش وند .ای ن

مواد و روشها

ترکیب ات ب ا چس بیدن ب ه باف ت مت ا روده ،فمالی ت

این موالمه تجربی در دانشگاه آزاد اس المی واح د

میکروب ی روده را تغیی ر م یدهن د ( ;Ao et al., 2011

تبریز انجام شد .به مندور انج ام موالم ه حاض ر تم داد

 .)Mirbabaie et al., 2012; Zhang et al., 2012متمر

 192قومه دوده یکروزه بلدرچین ژاپنی سالو بهع ور

ساکارومایسس سرویزیه دارای اثرات پروبیوتیکی بوده و

تصادفی به  4گروه با چهار تکرار  12قوم های متل و

از عریق تقویت میکروارگانیس وه ای مفی د در دس تگاه

(نر و ماده) تقسیو گردیدند .عی دوره پرورش به م دت

حف س المتی و بهب ود عملک رد عی ور

 42روز ،شرایط محیوی و مدیریتی برای تمامی گروهه ا

میگ ردد ( .)Fooks and Gibson, 2002پرهبیوتی که ا

یکسان بود .گروه اول به عن وان گ روه ش اهد در ند ر

و میباش ند ک ه ب ا

گرفته شد و هرفاً دیره پایه فاقد افزودنیه ای دیگ ر را

تحریک انتتابی رشد یا فمالیت یک یا تم داد مح دودی

س ویه اس تاندارد و

گوارش مود

افزودنیه ای غ ذایی غیرقاب و ه
از باکتریهای روده ،سودبتش واق

دریاف ت ک رد .گ روه دوم ،ترکی

ش ده و در نتیج ه

هنمتی متمر ساکارومایس س س رویزیه ( )SFO6را ب ه

باع ا بهب ود س المتی میزب ان میش وند ( Glenn and

عنوان پروبیوتیک بهمیزان  1کیلوگرم در ت ن از روز اول

 .)Roberfroid, 1995س ینبیوتی که ا نی ز ترکیب ی از

تا انتهای دوره دریافت کرد .گروه سوم ،ترکی

تپ اکس

پروبیوتیکها و پرهبیوتی که ا م یباش ند ک ه ب ا بهب ود

متشکو از سلولهای سویه الیپس وئید ساکارومایس س -

وضمیت میکرواهای زن ده اف زودهش ده ب ه دی ره در

سرویزیه (سویه غیرفمال شده) را بهعنوان پرهبیوتی ک از

دس تگاه گ وارش ،منجرب ه بهب ود عملک رد میزب ان،

روز اول تا انتهای دوره ب همی زان  0/5کیل وگرم در ت ن

متصوهاً عیور میشوند (.)Fooks and Gibson, 2002

دریافت کرد .گروه چه ارم ه و از روز اول ت ا انته ای

بهندر میرسد که استفاده از پرهبیوتیکها ،پروبیوتیکه ا

دوره پرورش ،عالوه بر دیره پایه ترکی

ساکارومایسس

و سینبیوتیکها میتواند ب ا بهب ود اکول وژی میکروب ی

س رویزیه را ب ه می زان  0/5کیل وگرم در ت ن و ترکی

روده ،باع ا ک اهش پراکسیداس یون چرب ی و اف زایش

تپاکس را به میزان  250گرم در ت ن در دی ره خ ود ب ه

ظرفیت آنتی اکسیدانی گردد .از این رو هدف از موالم ه

عن وان س ینبیوتی ک دریاف ت ک رد .در انته ای دوره

حاضر بررسی تاثیر استفاده از ساکارومایس س س رویزیه

پارامترهای مرب و ب ه عملک رد (تم داد تلف ات ،می زان

فمال (پروبیوتی ک) ،ساکارومایس س س رویزیه غیرفم ال

تب دیو

(پرهبیوتیک) و ترکی

وزنگیری بلدرچینه ا ،دان مص رفی و ض ری

آن دو به عنوان سینبیوتی ک ،ب ر

غذایی) هر یک از گروهها ارزی ابی گردی د .همچن ین 2

میزان عملکرد ،شاخص پراکسیداسیون چربی و ظرفی ت

بلدرچین (نر و ماده) از هر یک از گروهه ای چهارگان ه

آنتی اکسیدانی تام در بلدرچینهای ژاپنی بود.

بهعور تصادفی انتتاا و خون گیری از وری د ب الی ب ه
عمو آمده و آنالیز نمونههای خون برای تمیین مالونی و-
دیآلدئی د ( )malondialdehyde; MDAب هعن وان
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شاخص پراکسیداسیون اسیدهای چرا ،با روش دس تی

(دریافتکننده متمر غیرفمال+متمر فمال) ب ا بیش ترین

و نی ز تمی ین ظرفی ت آنتیاکس یدانی ت ام ( total

می زان  MDAب ا گ روه س وم (دریاف تکنن ده متم ر

 )antioxidant capacity; TACب هوس یله دس تگاه

غیرفم ال) ب ا کمت رین می زان  ،MDAدارای اخ تالف

اتوآنالیزر بیوش یمیایی ( ،Technicon RA1000س اخت

ممن یدار ب ود ( .)p<0/05همچن ین در گ روه دوم

کشور آمریکا) در آزمایش گاه عم ومی مرک ز تحقیق ات

(دریافتکننده متم ر ساکارومایس س س رویزیه) می زان

کاربردی دارویی وابسته به دانشگاه علوم پزش کی تبری ز

کاهش  MDAنسبت به گروه ش اهد کمت رین می زان را

به انجام رسید.

دارا بود .در بل درچینه ای م اده نی ز می زان  MDAدر

 -تحلیل آماری دادهها :نتای حاهله از موالمه حاض ر

گروهه ای متتل ف تف اوت ممن یداری نداش تند ،ول ی

با استفاده از آزمون آماری تحلی و واری انس ی کعرف ه

نسبت به گروه ش اهد بیش ترین می زان اف زایش ف اکتور

( )one way ANOVAو در سوح ممن یدار  p<0/05ب ا

مذکور در گروه چهارم و سپس گروه دوم مشاهده ش د.

استفاده از نرمافزار آماری  )1994( SASم ورد واک اوی

از ع رف دیگ ر می انگین س وح س رمی  TACدر

آماری قرار گرفت .در ه ورت ود ود اخ تالف آم اری

بلدرچینهای ژاپنی نر و ماده در گروههای مورد موالمه

ممنیدار در آزمون  ANOVAده ت بررس ی بیش تر از

تفاوت ممنیداری را نشان ن داد .ب ا ای ن ود ود می زان

آزم ون تمقیب ی دانک ن ( )Duncanدر س وح  =0/05

 TACدر بل درچینه ای ن ر در گ روه چه ارم و در

استفاده شد.

بل درچینه ای م اده در گ روه دوم ب االترین می زان را
داشتند .در ضمن در بلدرچینهای ماده می زان  TACدر

يافتهها

گروه سوم نسبت به گروه شاهد کاهش قابو ت ودهی را

میانگین میزان سرمی MDAو  TACدر گ روهه ای
متتلف آزمایش در ددول  1بیان گردیده است .میانگین

نشان داد ،در حالیک ه در بل درچینه ای ن ر می زان آن
افزایش داشت.

سوح سرمی  MDAاز ند ر آم اری تنه ا در د نس ن ر
دارای اختالف ممنیدار ب ود و هوچن ین گ روه چه ارم
ددول  -1میزان سرمی مالوندیآلدئید و ظرفیت آنتیاکسیدانیتام در دنس نر و ماده گروههای آزمایشی (میانگین  ±خوای استاندارد)
جنس

میانگین میزان سرمی مالوندیآلدئید (میكرومول در لیتر) در تیمارهای مختلف
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

نر

23/048±0/78ab

21/070±1/24ab

8/648±0/34b

31/048±1/34a

ماده

13/75±0/36

17/78±0/91

14/34±0/67

21/34±1/01

جنس

میانگین میزان سرمی ظرفیت آنتیاكسیدانیتام (میلیمول بر لیتر) در تیمارهای مختلف
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

نر

0/725±0/09

0/920±0/11

0/855±0/12

0/980±0/09

ماده

0/650±0/08

0/485±0/63

0/695±0/92

0/725±0/12

 :abحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده ودود تفاوت آماری ممنیدار میباشد (.)p<0/05

196

دوره  ،12شماره  ،3پیاپی  ،47پاییز 1397

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

بر اساس ددول  ،2میانگین مصرف خوراک و میانگین وزن بدن در گروههای پروبیوتیک (گروه دوم) و پرهبیوتیک
(گروه سوم) نسبت به گروه شاهد (گروه اول) افزایش ممنیداری را داشت ( .)p=0/021میزان ضری

تبدیو غذایی نی ز

در گروههای  2و  3نسبت به گروه شاهد (گروه اول) و گروه سینبیوتیک (گروه چهارم) بههورت ممن یداری ک اهش
یافته بود ( .) p=0/016همچنین میزان بازده الشه نیز در گروه شاهد نسبت به سه گروه دیگر بهعور ممنیداری ک و ش ده
بود ،بهعوریکه بهترین میزان بازده الشه در گروه پرهبیوتیک (گروه سوم) مشاهده شد.
ددول  -2میانگین ±خوای استاندارد پارامترهای عملکردی در گروههای آزمایشی( گله متلو )
تیمارها

مصرف خوراک

تلفات

وزن بدن (گرم)

ضريب تبديل غذايی

بازده الشه (درصد)

گروه اول

697±7*b

222±6 b

3/14±0/10 b

70/1±2 b

هفر

گروه دوم

706±4

232±7

3/04±0/11

74/9±2

هفر

703±3 a

232±4 a

3/03±0/08 a

76/2±3 a

هفر

700±3

222±4

3/15±0/07

73/7±1

هفر

گروه سوم
گروه چهارم

(گرم/پرنده)
a

ab

a

b

a

b

a

a

(درصد)

 :abحروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده ودود تفاوت ممنیدار میباشد (.)p<0/05

بحث و نتیجهگیری
درسالهای گذشته آنتیبیوتیکها بهعور وسیمی در

 .)Roberfroid, 1995در واق
غ ذایی غیرقاب و ه

پرهبیوتیکه ا ترکیب ات

و و قاب و تتمی ر ب وده و بیش تر

دان عیور برای کنترل بیماریها و تحریک رشد و بهب ود

پرهبیوتیکها ترکیبات دارای هیدراتهای کربن میباشند

تبدیو غذایی استفاده میشد ،ولی اخیراً اس تفاده

اکاریدها

ضری

(2001

 .)Duval-Iflah,مانانواولیگوس

از آنتیبیوتیکه ا در دان عی ور ممن و ش ده اس ت

( )mannan oligosaccharide; MOSاز دی واره متم ر

( .)Casewell et al., 2003نگرانی عمومی در رابو ه ب ا

ساکارومایسس سرویزیه مشتق ش دهاند ک ه در متوق ف

اف زایش خو ر عوام و بیم اریزای مق اوم در براب ر

کردن عوامو بیماریزای رودهای ،تمدیو پاسخ ایمن ی و

آنتیبیوتیکه ا ه نمت عی ور را مجب ور ب ه ی افتن

بهبود سالمت متا

روده عیور مؤثر میباشند ( Spring

دایگزینهای مناس تر نموده اس ت .ای ن دایگزینه ا

.)et al., 2000

شامو اسیدیفایرها ،پرهبیوتیکها ،پروبیوتیکها ،آنزیوها

موالمه حاض ر نش ان داد ک ه اس تفاده از ترکیب ات

و محصوالت گیاهی غیرقابو ه می هستند که ب هع ور

پروبیوتیک و پرهبیوتیک در دی ره بل درچینهای ژاپن ی

موثری با تحریک انتتابی رشد و با فمالیت یک یا تمداد

تأثیر ممنیداری از ندر آماری بر سوح س رمی مالونی و-

مح دودی از گون ههای باکتری ایی ک ه از قب و در روده

دیآلدئید خون بلدرچینهای ژاپنی در مقایسه ب ا گ روه

بزرگ مستقر بودند ،حیوان را تحت تأثیر قرار میدهند و

شاهد نداشت ،اگرچه اختالف ممنیداری از ندر آم اری

لذا سمی در بهبود سالمتی میزبان دارن د ( Gibson and

بین دنس نر و دنس ماده بل درچینهای ژاپن ی از ند ر
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مق دار س رمی مالونیودیآلدئی د ود ود داش ت .در

2007; Homma and Shinohara, 2004; Khosravi et
al., 2008; Taherpour et al., 2009; Talebi et al.,
 .)2008; Yalçin et al., 2008نتای موالمات نشان داده

دادند ،مشاهده ش د ک ه اس تفاده از پروبیوتی ک (متم ر

اس ت ک ه اس تفاده از ترکیب ات متم ر س اکارومایس -

ساکارومایسس سرویزیه) در دیره عیور گوشتی نر تاثیر

سرویزیه به می زان  0/3دره د در دی ره بل درچینهای

ممنیداری بر س وح س رمی مالونی ودیآلدئی د در تم ام

افزایش مصرف دان شده است که بیانگر آن

موالمهای که آلوونگ و همک اران در س ال  2013انج ام

ژاپنی سب

گروههای تیمار در مقایسه با گروه کنترل داشته که بیان-

اس ت ک ه در موالم ه حاض ر ک ه اس تفاده از ترکیب ات

گر آن است که نتیجه موالمه حاض ر ب ا یافت ه پ وهش

پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک س ب

اف زایش دان مص رفی

فوق هوخوانی دارد (.)Aluwong et al., 2013

بل درچینهای ژاپن ی ش ده ،ب ا نتیج ه پ وهش ف وق

هوچنین موالمه حاض ر نش ان داد ک ه اس تفاده از
ترکی

پروبیوتی ک ،پرهبیوتی ک و س ینبیوتی ک ت أثیر

هوخ وانی دارد ( Yildiz et al., 2004; Zhang et al.,

.)2005

ممنیداری بر ظرفیت آنتیاکسیدان تام سرم در مقایسه با

از عرف دیگر نتیجه بررسی حاض ر نش ان داد ک ه

گروه کنترل نداشت .موالمه بر روی عیور گوش تی م اده

استفاده از ترکی

پرهبیوتی ک در

ب ا اس تفاده از دو پروبیوتی ک الکتوباس یو فرمنت وم و

مقایسه با گروه کنت رل و گ روه س ینبیوتی ک از لح اظ

انتروکوک وس فاس یوم نش ان داد ک ه اس تفاده از

آم اری تف اوت ممن یداری در م ورد وزن نه ایی

پروبیوتیکها سوح پالس مایی آنتیاکس یدانی ت ام را در

بلدرچینهای ژاپنی داشت .این در حالی است ک ه ب ین

گروههای تیمار به عور ممنیداری افزایش میده د ول ی

گروه سینبیوتیک و گروه کنترل از لحاظ آماری تف اوت

اختالف ممن یداری در م ورد س وو کلس ترول ،ت ری

ممن یداری در م ورد وزن نه ایی بل درچینها ود ود

گلیسیرید ،پ روتئین ت ام و گل وکز س رم مش اهده نش د

نداش ت .پ وهش گران دریافتن د ک ه وزن نه ایی

(.)Capcarova et al., 2010

بلدرچینهایی که مانانواولیگوس اکارید را ب ه می زان –1

پروبیوتی ک و ترکی

هوچنین در موالمه حاضر مشاهده شد ک ه ترکی

 0/5کیل وگرم در ت ن دریاف ت ک رده بودن د ،ب هع ور

پروبیوتیک و پرهبیوتیک در دی ره بل درچینهای ژاپن ی

ممنیداری باالتر از گروه شاهد و گ روه دریاف تکنن ده

میانگین مصرف خوراک را در مقایسه با گ روه کنت رل و

پروبیوتی ک ب ود ( Aluwong et al., 2013; Bonos et

نیز گروه دریافتکننده سینبیوتیک به لحاظ آم اری ب ه-

 .)al., 2010استفاده از دیرههایی که از ترکیب ات متم ر

هورت ممنیداری افزایش داد .اگرچه می انگین مص رف

ساکارومایسس سرویزیه به میزان  0/3دره د ب ه آنه ا

خوراک در گروه سینبیوتیک در مقایسه با گ روه ش اهد

اضافه شده ب ود ،باع ا گردی د ک ه وزن نه ایی عی ور

از ندر آماری اختالف ممنیداری را نشان ن داد .ای ن در

گوشتی بهبود یاب د ( .)Zhang et al., 2005ب ا اینح ال

حالی است که سایر محققان گزارش کردند ک ه اس تفاده

استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در دیره عیور گوش تی

از پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک در عی ور گوش تی ت أثیری

اثرات قابو ت ودهی ب ر وزن ب دن در س ن  42روزگ ی

روی می زان مص رف دان ن دارد ( Chichlowski et al.,
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نداشت ( .)Khosravi et al., 2008اگرچه نت ای ح اکی

مقایس ه ب ا گ روه کنت رل از لح اظ آم اری اخ تالف

از آن بود ک ه پرن دگانی ک ه دی ره ح اوی پروتکس ین

ممنیداری را نشان نداد .برخی پ وهشگران نی ز ک اهش
تب دیو غ ذایی را در اث ر اف زودن مان انو

داشتند ،بهعور نسبی وزن ب االتری در مقایس ه ب ا دی ره

میزان ضری

کنترل داشت .ی الچین کای ا و همک اران در س ال 2008

اولیگوساکارید به دیره گ زارش نم ودهان د ( Ghosh et

گ زارش کردن د ک ه وزن ب دن ب ا اض افه ک ردن

.)al., 2007; Guclu, 2003; Parlat et al., 2003

مانانواولیگوس اکاریدها ک ه از دی واره س لول متم ر

هوچنین استفاده از ترکی

س ینبیوتیک ،پروبیوتی ک و

ساکارومایسس س رویزیه مش تق ش ده بودن د ،ب هع ور

پرهبیوتیک در مورد درهد تلف ات بل درچینهای ژاپن ی

ممنیداری تح ت ت أثیر ق رار نگرف ت ( Yalçin et al.,

در مقایس ه ب ا گ روه کنت رل از لح اظ آم اری اخ تالف

 .)2008عیور گوش تی ک ه س ینبیوتی ک ب ایومینایمب و

ممنیداری را نشان نداد .نتیجه موالمات پیشین نیز نشان

( )Biomin® IMBOرا دریاف ت ک رده بودن د ،وزن

داده است که استفاده از این ترکیبات ت اثیری ب ر تلف ات

باالتری در مقایسه با گروه کنترل داش تند در ح الی ک ه

نداشته است (.)Taherpour et al., 2009

وزن بدن در گ روه پروبیوتی ک اخ تالف ممن یداری ب ا

از عرف دیگر در تحقیق حاضر مشتص شد که از

گروه کنت رل نداش ت ( .)Awad et al., 2009هوچن ین

ند ر می انگین ب ازده الش ه بل درچینهای ژاپن ی ب ین

نتای موالمه پ وهشگران نش ان داده اس ت ک ه اف زودن

گروههای دریافتکننده پروبیوتیک و گروه پرهبیوتیک با

اف زایش وزن ب دن در 14

گروه کنترل و گروه س ینبیوتی ک اخ تالف ممن یداری

روزگی و  42روزگی در مقایسه با گروه ش اهد ش ده -

ودود دارد .گوش و همک اران در س ال  2008گ زارش

اس ت ( .)Bonos et al., 2010همچن ین پ وهش گران

کردن د ک ه مص رف مانانواولیگوس اکارید و متم ر

متتلف نیز افزایش ممنیدار وزن در دود ههایی ک ه از

ساکارومایس س س رویزیه زن ده فم ال ب ه وس یله

مانانواولیگوساکاریدها اس تفاده ک رده بودن د را گ زارش

بلدرچینهای ژاپنی باعا افزایش ب ازده الش ه میش ود

نم ودهان د ( ;Guclu, 2003; Oguz and Parlat, 2004

( ،)Ghosh et al., 2007که یافتههای پ وهش حاضر نیز

 ،)Parlat et al., 2003ای ن در ح الی اس ت ک ه برخ ی

موافق با نتیجه ف وق میباش د .نتیج هگیری کل ی اینک ه

پ وهشگران نیز این مسئله را رد مینماین د ( Ghosh et

اس تفاده از ترکی

پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک عملک رد

.)al., 2007; Sarica et al., 2009

بلدرچینهای ژاپنی را بهبود میبتشد .این یافته با نتیجه

مانانواولیگوساکاریدها مود

هوچنین بررسی نتای پ وهش حاض ر بی انگر آن
است که اس تفاده از پروبیوتی ک و پرهبیوتی ک می انگین
ضری

موالم ه پان دا و همک اران در س ال  2006نی ز مواف ق
میباش د ک ه عن وان ک ردهان د ک ه اس تفاده از ترکی

تبدیو غذایی در مقایس ه ب ا گ روه ش اهد را ب ه

پرهبیوتیک عملک رد عی ور گوش تی را بهب ود میبتش د

لحاظ آماری به عور ممنیداری بهبود میبتشد .ای ن در

( .)Panda et al., 2006همچنین ک اکیر و همک اران در

سینبیوتی ک در دی ره

سال  2008نتیجه گرفتند که اضافه ک ردن س ینبیوتی ک

تب دیو غ ذایی در

ب ایومینایمب و و س ایر افزودنیه ا ب ه چی ره پای ه

حالی است که استفاده از ترکی

بلدرچینهای ژاپنی در مورد ض ری
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ممنیداری میزان وزن و بازده الش ه را اف زایش و می زان
.تبدیو غذایی را کاهش میدهد

ضری

بلدرچینهای ژاپنی اثرات قابو تودهی بر عملکرد پرنده
.)Cakir et al., 2008( ندارد
 موالم ه حاض ر نش ان داد ک ه اس تفاده از،در ک و

سپاسگزاری

ترکیبات پروبیوتیک در دیره بلدرچینهای ژاپن ی ت أثیر

نویس ندگان از همک اری کارشناس ان آزمایش گاه

(MDA) ممنیداری بر سوح س رمی مالونی ودیآلدئی د

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اس المی واح د تبری ز

خون بل درچینهای ژاپن ی در مقایس ه ب ا گ روه ش اهد

.کمال تشکر را دارند

 همچنین نتای بررسی حاضر نشان داد که استفاده.ندارد

تعارض منافع
نویس ندگان اع الم میدارن د ک ه در ای ن موالم ه
.هیچگونه ت اد منافمی ندارند

پروبیوتیک (متمر ساکارومایسس سرویزیه) و

از ترکی

پرهبیوتی ک (تپ اکس) عملک رد بل درچینهای ژاپن ی را
 در واق نتای حاهله از موالمه حاض ر.بهبود میبتشد
نشان داد اس تفاده از پرهبیوتی ک و پروبیوتی ک ب هع ور

منابع

 Aluwong, T., Kawu, M., Raji, M., Dzenda, T., Govwang, F., Sinkalu, V., et al. (2013). Effect of yeast
probiotic on growth, antioxidant enzyme activities and malondialdehyde concentration of broiler
chickens. Antioxidants, 2(4): 326-339.
 Ao, X., Yoo, J., Zhou, T., Wang, J., Meng, Q., Yan, L., et al. (2011). Effects of fermented garlic powder
supplementation on growth performance, blood profiles and breast meat quality in broilers.
Livestock Science, 141(1): 85-89.
 Asadi, G., Ebrahimnejad, Y., Nazeradl, K. and Ahmadzade, A. (2010). Impact of the size of corn on the
weight and some internal organs of japanese quail. Fifth Animal Science Congress, pp: 57-64.
 Awad, W., Ghareeb, K., Abdel-Raheem, S. and Böhm, J. (2009). Effects of dietary inclusion of probiotic
and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler
chickens. Poultry Science, 88(1): 49-56.
 Bonos, E., Christaki, E. and Florou-Paneri, P. (2010). Performance and carcass characteristics of
japanese quail as affected by sex or mannan oligosaccharides and calcium propionate. South African
Journal of Animal Science, 40(3): 173-184.
 Bonos, E.M., Christaki, E.V. and Florou-Paneri, P.C. (2010). Effect of dietary supplementation of
mannan oligosaccharides and acidifier calcium propionate on the performance and carcass quality of
japanese quail (Coturnix japonica). International Journal of Poultry Science, 9(3): 264-272.
 Burgat, V. (1991). Residues of drugs of veterinary use in food. La Revue du Praticien, 41(11): 985-990.
 Cakir, S., Midilli, M., Erol, H., Simsek, N., Cinar, M., Altintas, A., et al. (2008). Use of combined
probiotic-prebiotic, organic acid and avilamycin in diets of japanese quails. Revue de Médecine
Vétérinaire, 159(11): 565-569.

200

1397  پاییز،47  پیاپی،3  شماره،12 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 Capcarova, M., Weiss, J., Hrncar, C., Kolesarova, A. and Pal, G. (2010). Effect of Lactobacillus
fermentum and Enterococcus faecium strains on internal milieu, antioxidant status and body weight
of broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 94(5): e215-e224.
 Casewell, M., Friis, C., Marco, E., Mcmullin, P. and Phillips, I. (2003). The european ban on growthpromoting antibiotics and emerging consequences for human and animal health. Journal of
Antimicrobial Chemotherapy, 52(2): 159-161.
 Chichlowski, M., Croom, J., Mcbride, B., Daniel, L., Davis, G. and Koci, M. (2007). Direct-fed
microbial primalac and salinomycin modulate whole-body and intestinal oxygen consumption and
intestinal mucosal cytokine production in the broiler chick. Poultry Science, 86(6): 1100-1106.
 Choudhury, K., Das, J., Saikia, S., Sengupta, S. and Choudhury, S. (1998). Short communicationsupplementation of broiler diets with antibiotic and probiotic fed muga silk worm pupae meal.
Indian Journal of Poultry Science, 33(3): 339-342.
 Coates, M.E. and Fuller, R. (1977). The gnoto animal in the study of gut microbiology. In: Microbial
Ecology of the Gut. Clarke, R. and Bauchop, T. editors. London: Academic Press Inc.(London) Ltd.,
pp: 311-346.
 Duval-Iflah, Y. (2001). Comparison of yogurt, heat treated yogurt, milk and lactose effects on plasmid
dissemination in antibiotic mice. International Journal of Genetics and Molecular Biology, 79: 199.
 Fooks, L. and Gibson, G. (2002). Probiotics as modulators of the gut flora. British Journal of Nutrition,
88(S1): s39-s49.
 Frost, A. and Woolcock, J. (1991). Antibiotics and animal production. In: Microbiology of Animals and
Animal Products. Gill, C. and Woolcock, J. editors. New York, NY: Elsevier, Amsterdam, pp: 181194.
 Fuller, R. (1989). A Review: Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacteriology, 66: 365378.
 Garcia, V., Catala-Gregori, P., Hernandez, F., Megias, M. and Madrid, J. (2007). Effect of formic acid
and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of
broilers. The Journal of Applied Poultry Research, 16(4): 555-562.
 Genchev, A., Mihaylova, G., Ribarski, S., Pavlov, A. and Kabakchiev, M. (2008). Meat quality and
composition in japanese quails. Trakia Journal of Sciences, 6(4): 72-82.
 Ghosh, H., Halder, G., Samanta, G., Paul, S. and Pyne, S. (2007). Effect of dietary supplementation of
organic acid and mannan oligosaccharide on the performance and gut health of japanese quail
(Coturnix coturnix japonica). Asian Journal of Poultry Sciences, 1(1): 1-7.
 Gibson, G.R. and Roberfroid, M.B. (1995). Dietary modulation of the human. colonic microbiota.
introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition, 125: 1401-1412.
 Glenn, G. and Roberfroid, M. (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing
the concept of prebiotics. The Journal of Nutrition, 125(6): 1401-1412.
 Guclu, B. (2003). The effect of mannanoligosaccharides on fattening performance of quails. Indian
Veterinary Journal, 80(10): 1018-1021.
 Homma, H. and Shinohara, T. (2004). Effects of probiotic Bacillus cereus toyoi on abdominal fat
accumulation in the japanese quail (Coturnix japonica). Animal Science Journal, 75(1): 37-41.
 Khosravi, A., Boldaji, F., Dastar, B. and Hasani, S. (2008). The use of some feed additives as growth
promoter in broilers nutrition. International Journal of Poultry Science, 7(11): 1095-1099.
 ŁperňÊkovÊ, D., MÊtÉ, D., RÌżaňska, H. and KovÊč, G. (2007). Effects of dietary rosemary extract
and"-tocopherol on the performance of chickens, meat quality, and lipid oxidation in meat storaged
under chilling conditions. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 51: 585-589.
 Marcinčák, S., Cabadaj, R., Popelka, P. and Šoltýsová, L. (2008). Antioxidative effect of oregano
supplemented to broilers on oxidative stability of poultry meat. Slovenian Veterinary Research, 45:
61-66.

201

حسین نیک پیران و همکاران

... بررسی تاثیر مصرف ساكارومایسس سرویزیه فعال و غیرفعال و

 Mehdipour, Z., Afsharmanesh, M. and Sami, M. (2013). Effects of dietary synbiotic and cinnamon
(cinnamomum verum) supplementation on growth performance and meat quality in japanese quail.
Livestock Science, 154(1): 152-157.
 Mirbabaie, N., Mohamadi, M. and Rostaei, M. (2012). Effect of probiotic protexin and formic acid on
broiler performance. Animal Production Research, 3: 9-16. [In Persian]
 Mirbabaie, N., Mohamadi, M. and Rostaei, M. (2012). Effect of probiotic protexin and formic acid on
safety systems. Iranian Journal of Animal Science, 4: 449-456.
 Nasehi, B., Chaji, M., Ghodsi, M. and Poranian, M. (2014). Effect of probiotics addition in feed of
japanese quail on the chemical and microbial properties of its meat during storage. Iranian Journal
of Nutrition Sciences & Food Technology, 9(4): 77-86. [In Persian]
 Oguz, H. and Parlat, S. (2004). Effects of dietary mannanoligosaccharide on performance of japanese
quail affected by aflatoxicosis. South African Journal of Animal Science, 34(3): 144-148.
 Panda, A.K., Savaram, V., Rao, R., Mantena, V.L.N., Raju, S. and Sharma, R. (2006). Dietary
supplementation of lactobacillus sporogenes on performance and serum biochemio-lipid profile of
broiler chickens. Journal of Poultry Science, 43: 235-240.
 Panda, B. and Singh, R. (1990). Developments in Processing quail meat and eggs. World's Poultry
Science Journal, 46(03): 219-234.
 Parizadian, K., Jafary, A., Shams, S. and Sardarzade, A. (2013). Investigation of carcass characteristics,
meat quality and blood parameters of male japanese quail fed dietary supplements of L-Carnitine.
Journal of Animal Science, 99: 16-25. [In Persian]
 Parlat, S., Yildiz, A. and Yazgan, O. (2003). Effect of dietary addition of probiotics
(mannanoligosaccharides) or antibiotics (virginiamycin) on performance of japanese quail (Coturnix
coturnix japonica). Proceedings of Balkan Animal Science Conference, Bucharest, Romania,
pp:119-126.
 Rolfe, R.D. (2000). The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal health. The Journal of
Nutrition, 130(2): 396S-402S.
 Sarica, S., Corduk, M., Ensoy, U., Basmacioglu, H. and Karatas, U. (2007). Effects of dietary
supplementation of L-Carnitine on performance, carcass and meat characteristics of quails. South
African Journal of Animal Science, 37(3): 189-201.
 Sarica, S., Corduk, M., Yarim, G., Yenisehirli, G. and Karatas, U. (2009). Effects of novel feed additives
in wheat based diets on performance, carcass and intestinal tract characteristics of quail. South
African Journal of Animal Science, 39(2): 144-157.
 Sorum, H. and Sunde, M. (2001). Resistance to antibiotics in the normal flora of animals. Veterinary
Research, 32(3-4): 227-241.
 Spring, P., Wenk, C., Dawson, K. and Newman, K. (2000). The effects of dietary mannaoligosaccharides
on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challenged
broiler chicks. Poultry Science, 79(2): 205-211.
 Taherpour, K., Moravej, H., Shivazad, M., Adibmoradi, M. and Yakhchali, B. (2009). Effects of dietary
probiotic, prebiotic and butyric acid glycerides on performance and serum composition in broiler
chickens. African Journal of Biotechnology, 8(10): 2329-2334.
 Talebi, A., Amirzadeh, B., Mokhtari, B. and Gahri, H. (2008). Effects of a multi-strain probiotic
(Primalac) on performance and antibody responses to newcastle disease virus and infectious bursal
disease virus vaccination in broiler chickens. Avian Pathology, 37(5): 509- 512.
 Yalcin, S., Oğuz, İ. and Ötleş, S. (1995). Carcase characteristics of quail (Coturnix coturnix japonica)
slaughtered at different ages. British Poultry Science, 36(3): 393-399.
 Yalçin, S., Özsoy, B. and Erol, H. (2008). Yeast culture supplementation to laying hen diets containing
soybean meal or sunflower seed meal and its effect on performance, egg quality traits, and blood
chemistry. The Journal of Applied Poultry Research, 17(2): 229-236.

202

1397  پاییز،47  پیاپی،3  شماره،12 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 Yildiz, A., Parlat, S. and Yildirim, I. (2004). Effect of dietary addition of live yeast (saccharomyces
cerevisiae) on some performance parameters of adult japanese quail (Coturnix coturnix japonica)
induced by aflatoxicosis. Revue De Medecine Veterinaire, 155(1): 38-41.
 Zhang, A., Lee, B., Lee, S., Lee, K., An, G., Song, K., et al. (2005). Effects of yeast (Saccharomyces
cerevisiae) cell components on growth performance, meat quality, and ileal mucosa development of
broiler chicks. Poultry Science, 84(7): 1015-1021.
 Zhang, Z., Zhou, T., Ao, X. and Kim, I. (2012). Effects of Β-glucan and bacillus subtilis on growth
performance, blood profiles, relative organ weight and meat quality in broilers fed maize–soybean
meal based diets. Livestock Science, 150(1): 419-424.


203

