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  چکیده

سیسـتم ایمنـی،    ،اکسـیدانی  آنتـی  هاي گوشتی بر سیستم بیوتیک در جیره جوجه این آزمایش به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف پروبیوتیک و پري
در  308س أقطعـه جوجـه گوشـتی از سـویه ر     256به این منظور . در شرایط تنش گرمایی انجام شد هاي خون و برخی فراسنجه هاي کبدي فعالیت آنزیم

صـفر و   (ها بـا دو سـطح پروبیوتیـک     جوجه. اي مورد استفاده قرار گرفت قطعه 8تکرار  4تیمار و   8با  4×2طرح کامالً تصادفی به صورت فاکتوریل  قالب
کمل کـردن  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که م .روزگی تغذیه شدند 42تا  29از سن )  075/0و   050/0،  025/0صفر، (بیوتیک   و چهار سطح پري) 01/0

پروبیوتیـک  زمان از  استفاده هم. داري در میزان گلوبولین شد و کاهش معنی IgGداري در مقدار گلوکز، منیزیم و  پروبیوتیک در جیره باعث افزایش معنی
داري در  افزایش معنـی  درصد جیره باعث 050/0دار در میزان گلوکز، در سطح  درصد جیره باعث افزایش معنی 075/0و   050/0بیوتیک در سطوح  و پري

بنابراین در . شد SRBCدار در میزان تولید آنتی بادي بر علیه  درصد جیره باعث افزایش معنی 075/0در سطح و  IgGو  GSH-Pxمیزان فعالیت آنزیم 
 لیتعـد جیـره، ممکـن اسـت در     ردبیوتیـک   درصد پري 075/0و   050/0پروبیوتیک و  درصد 01/0 از زمان هم استفادهتوان استنتاج نمود که  مجموع می

   .ثر واقع شودؤممکن است میی گرما تنش تحتی گوشتي ها جوجه در ایمنی و بهبود سیستم آنتی اکسیدانی ستمیس تیتقو ،یخوني ها فراسنجه
 

 .گلوتایتون پراکسیداز ،، تنش گرمایی، جوجه گوشتیGهاي کبدي، ایمنوگلوبولین  آنزیم :کلیدي واژهاي
  

    1 مقدمه
. تـنش گرمـایی اسـت    ،هاي محیطی فصل تابسـتان  از تنش کیی
 فراتـر  وریـ ط شیآسا منطقه ازی نسب طوبتو ر طیمحي دماکه  زمانی

پاسخ بدن به تنش، با فعال شـدن  . )38( دهد تنش گرمایی رخ می ودر
آدرنال و سیستم عصبی پاراسـمپاتیک   -هیپوفیز -محور هیپوتاالموس

کنند  ت باالي بدن را تشدید میهمراه است که اثرات مضر درجه حرار
و سیستم ایمنی  قابلیت هضم مواد مغذي، عملکرد تنش گرمایی ).17(

جهـت  مختلفـی   هـاي  روش). 31(کنـد   مـی مختـل  ا رآنتی اکسیدانی 
کـه از آن جملـه    کاهش اثرات منفـی تـنش گرمـایی پیشـنهاد شـده     
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بیوتیـک و   پـري  از قبیـل آنتـی بیوتیـک،    ياستفاده مـواد  توان به می
ـ افـزایش فعال بهبود سیستم آنتی اکسیدانی و روبیوتیک که سبب پ ت ی

  ). 5و  1( شوند، اشاره کرد سیستم ایمنی می
اهمیت امنیت غذایی در جهـان باعـث کـاهش اسـتفاده از آنتـی       

هاي خوراکی جایگزین و سالم کـه   بیوتیک و افزایش توجه به افزودنی
ها شود  در مقابل بیماري منجر به افزایش تولید حیوانات و پایداري آنها

پروبیوتیــک و  اخیـر  هـاي  ســال رو در از ایـن ). 27(گردیـده اســت  
 بـر  مفیـد  تـأثیرات  و الشه در ماندگاري عدم خاطر ها به بیوتیک پري

انـد   داده اختصاص خود به را اي ویژه جایگاه طیور، تولیدي خصوصیات
ـ کربوه بـه  هـا  کیوتیب يپر). 32و  25(  یهضـم  رقابـل یغ يهـا  دارتی

هـاي   گونـه  برخی کردن محدود فعالیت یا وسیله  هب که شود یم اطالق
عالوه بر ایـن،  . مفید می گردد باکتریهاي رشد باعث یباکتریای پاتوژن

 هـاي  آنـزیم  ترشـح  و ایمنـی  سیسـتم  افزودنی مذکور سبب تحریک
 و جـذب  هضم در افزایش روده، موکوس و پانکراس از معده، هضمی

 هـاي  میکروارگانیسـم  هـا نیـز   پروبیوتیـک ). 32(شوند  می مغذي مواد
 گردند و بـا  تثبیت و حیوان کلونیزه روده در قادرند که هستند اي زنده

 گوارشـی  هـاي  عفونت از روده، میکروبی جمعیت فلور در تعادل ایجاد

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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سیسـتم آنتـی    تقویت  حیوان، عملکرد بهبود و اثر مثبتی بر پیشگیري
  ).18(دارند  ایمنی اکسیدانی و

 بلکـه  گردند، می رشد افزایش و بهبود باعث تنها نهین ترکیبات ا 
 در. دهنـد  می افزایش نیزا ر تبدیل ضریببهبود  و تولیدي پارامترهاي

هـاي   به ویژه تحت شرایط اسـترس  گوشتی هاي جوجه مدرن پرورش
 افـزایش تواننـد باعـث    این ترکیبـات مـی   ،محیطی مثل تنش گرمایی

 از اسـتفاده اکسیدانی شوند، بنابراین  نتیو تقویت سیستم آ ایمنی سطح
 هـاي  جوجه تولیدي فاکتورهاي بهبود درجهت بلندي گامتواند  می آنها

هـاي   از طرفی این ترکیبات از طریـق مکانیسـم  . به شمار آید گوشتی
حذف رقابتی و تحریک سیستم ایمنـی، سـبب کـاهش رشـد عوامـل      

شـد کـه اسـتفاده از     در یک مطالعه نشان داده). 25(شوند  بیماریزا می
هاي سفید و کاهش نسـبت   پروبیوتیک ها، باعث افزایش تعداد گلبول

هتروفیل به لنفوسیت شد، که این عامل مهمی در کاهش اثرات تنش 
 افـزودن کرد کـه   گزارشنیز ) 2004(هوگ ). 28(باشد  بر پرندگان می

 شیافـزا  ویی سـالمونال  عفونـت  بـه  ابـتال  کاهش موجب کیوتیب پري
و در نتیجـه باعـث    شـده ی گوشـت  هـاي  درجوجه ماکروفاژ هاي سلول

در مطالعه دیگري نیز . شود یم ها ماريیبی بر علیه منیا ستمیس تیتقو
ــزایش      ــث اف ــا باع ــک ه ــتفاده از پروبیوتی ــه اس ــد ک ــزارش کردن گ

  ). 5(هاي آزاد گردد  ها و کاهش رادیکال اکسیدان آنتی
ز پروبیوتیـک و پـري   زمـان ا  اما در ارتباط با اثـرات اسـتفاده هـم   

ـ   ویـژه تحـت تـنش گرمـایی مطالعـات       هبیوتیک در سطوح متفـاوت ب
 حاضـر،  هـدف از انجـام تحقیـق   بنابراین . کمتري صورت گرفته است

بیوتیک و پري بیوتیک و اثرات متقابـل آنهـا بـر برخـی      اثر پروبررسی 
اکسیدانی و سیستم  هاي کبدي، سامانه آنتی هاي خونی، آنزیم فراسنجه

  .هاي گوشتی تحت تنش گرمایی بود ی جوجهایمن
  

  ها مواد و روش
این آزمایش به صورت طرح کامال تصـادفی در قالـب فاکتوریـل    

 256بیوتیـک بـا    شامل دو سطح پروبیوتیک و چهار سطح پري) 2×4(
ها به طور تصـادفی   جوجه. انجام شد )308س أر(ی قطعه جوجه گوشت

ها بر  جیره. ر تیمار توزیع شدنددر قالب هشت تیمار با چهار تکرار در ه
جیـره   -2جیره پایه  -1 که شامل تهیه شدند سویاپایه ذرت و کنجاله 

جیـره پایـه بـه همـراه      -3بیوتیـک   درصد پري 025/0پایه به همراه 
درصـد   075/0جیـره پایـه بـه همـراه      -4بیوتیک  درصد پري 050/0
جیره  -6یک درصد پروبیوت 01/0جیره پایه به همراه  -5بیوتیک  پري

درصـد پروبیوتیـک    01/0+ بیوتیک  درصد پري 025/0پایه به همراه 
درصـد   01/0+ بیوتیـک   درصـد پـري   050/0جیره پایه به همراه  -7

+ بیوتیـک   درصـد پـري   075/0جیره پایه به همـراه   -8پروبیوتیک و 
  . درصد پروبیوتیک بودند 01/0

ـ ) روزگـی  42تـا   29(ها در دوره پایانی  جوجه  8ه بـه مـدت   روزان

قـرار  ) گـراد  درجـه سـانتی   33 ± 1(ساعت در معرض تـنش حرارتـی   
هـاي آزمایشـی فـوق تغذیـه      زمان در این روزها از جیـره  گرفتند و هم

مواد متشکله و ترکیب شیمیایی جیره غذایی در دورهاي آغازین . شدند
که همگـی از یـک جیـره    ) روزگی 28تا  15(و رشد ) روزگی 14تا  1(

جیره آزمایشی دوره پایانی در جدول  8و  1ودند در جدول تغذیه شده ب
   .آمده است 2

پایـان دوره از هـر واحـد    در  هـاي خـونی   تعیـین متابولیـت  جهت 
 غلظـت . آزمایشی دو قطعه جوجه کشتار و خـونگیري بـه عمـل آمـد    

و فسـفر  ، میکلس ،میزیمن ،آهن، گلوبولین، نیام، آلبومتپروتئین ، گلوکز
 تـرانس  آالنـین ، 1آمینـاز  تـرانس  آسـپارتات بـدي  هاي ک فعالیت آنزیم

 هـاي آزمایشـگاهی   بـا اسـتفاده از کیـت    3لکـالین فسـفاتاز  و آ 2آمیناز
با و سوپر اکسید دیسموتاز  و فعالیت گلوتاتیون پروکسیداز آزمون پارس

ــت  ــتفاده از کی ــاري  اس ــاي تج ــرکت  )Ransodو  Ransel( ه از ش
Randox پکتوفتومتر اتوآنـاالیزر بـه   انگلستان با استفاده از دستگاه اس

  . )8(گیري شد  روش آنزیمی اندازه
لیتـر سوسپانسـیون    میلـی  1/0جهت ارزیابی سیستم ایمنی مقـدار  

درصد در بافر فسفات اسـتریل، از طریـق    25/0 4گوسفندگلبول قرمز 
مجموعـاً از هـر   (به دو قطعه از هر واحد آزمایشی  37ورید بال در روز 

 روز بعـد از تزریـق   5سـپس  . تزریق گردیـد  )قطعه جوجه هشتتیمار 
. تهیه شـد  IgGو  IgMسرم خون جهت تعیین غلظت ، )زمان کشتار(

براي تعیین عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمـز گوسـفند از روش   
هـاي   به طور خالصه، نمونـه . هما گلوتیناسیون میکروتیتر استفاده شد

بـه طـور اختصاصـی و بـا      بادي تام و سپس سرم ابتدا براي پاسخ آنتی
مورد آزمـایش   IgGو  IgMمرکاپتواتانول براي  -2ک استفاده از تکنی

  ).4(قرار گرفت 
در قالـب طـرح   ) 2×4(هاي آزمایش بر اساس مدل فاکتوریل  داده

بیوتیـک   و پـري ) در دو سـطح (کامالً تصادفی با دو فاکتور پروبیوتیک 
. هر تیمار آنالیز شـدند  با هشت تیمار و چهار تکرار در) در چهار سطح(

بـا اسـتفاده از رویـه مخـتلط     و  SASبه وسیله نرم افزار ها  تمامی داده
هـا بـه روش    مقایسات بین میـانگین . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  ).12(انجام شد کرامر -توکی
  
  
 
 
  
  

                                                             
1- Aspartate Amino Transferase (AST) 
2- Alanine Amino Transferase (ALT) 
3- Alkaline Phosphatase (ALP) 
4- Sheep Red Blood Cell (SRBC) 
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 هاي آغازین و رشد هدر دور جیره ترکیبات شیمایی اجزاي تشکیل دهنده و -1جدول  

Table 1- Ingredients and chemical composition of basal diets in starter and grower periods  
 دروه رشد

Grower period 
 دوره آغازین

Starter period 
  )درصد(مواد متشکله 

Ingredient (%) 

  ذرت   61.6  57.05
Corn 

34 30.63 
  کنجاله سویا
Soybean meal   

  پودر ماهی  2.07 3.25
Fishmeal  

2.39 2.39 
  روغن سویا
Soybean oil 

1.04 1.04 
  پوسته صدف
Oyster shell 

1.36 1.49 
  دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

0.5 0.5 
  مواد معدنی - مکمل ویتامینه

Vitamin-mineral permix 

0.2 0.2 
  نمک
Salt 

0.07 0.13 
  ال متیونین -دي

DL-Methionine 

0.14 0.14 
  نلیزی -ال

L-Lysine  
  مواد مغذي محاسبه شده    

Calculated nutrients    
2950 3000 

  )کیلوکالري بر کیلوگرم( یانرژي متابولیسم
ME (Kcal/kg)   

22  20 
 )درصد( خام پروتئین

Crude Protein %  
0.93 0.90 

 )درصد(کلسیم 
Calcium %  

0.46 0.45 
 )درصد(فسفر 

Phosphorus %  
1.23  1. 20 

 )صددر(لیزین 
Lysine %  

0.86 0. 86 
 )درصد(سیستین +متیونین

Methionine+Cystine %  
0.38 0.34 

 )درصد( متیونین
Methionine %  

  
  نتایج و بحث 

  خونسرم هاي  فراسنجه 
زمـان   اثرات اصلی افزودن پروبیوتیک، پري بیوتیک و استفاده هم

تـام،  گلـوگز، پـروتئین    هاي گوشتی بـر میـزان   این دو در جیره جوجه
نشان داده شـده  ) 3(گلوبولین و آلبومین تحت تنش گرمایی در جدول 

بـر اسـاس ایـن نتـایج، در اثـر افـزودن پروبیوتیـک بـه جیـره          . است

هاي گوشتی تحت تنش گرمایی، غلظت گلوبولین خون به طـور   جوجه
، کـه  )>05/0P(افزایش یافت خون داري کاهش و میزان گلوکز  معنی

قابلیت هضم مـواد  مصرف خوراك، افزایش یل دله تواند ب علت آن می
از طریـق تبـدیل   (رونـد گلوکونئـوژنز    پیشـرفت گلـوکز،   ءمغذي، ابقـا 

و یا به ) 12و  2(بیوتیک  ناشی از مصرف پرو) هاي آمینه به گلوکز اسید
هـاي   ، کاهش فعالیـت آنـزیم  هاگلوکوکورتیکوئید دلیل افزایش غلظت
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ــولیز  ــزایش گلیکوژن ــابولیکی، اف ــه(مت ــوکز تجزی ــه گل و ) گلیکــوژن ب
ناشی از تنش گرمایی  )تولید گلوکز از ترکیبات غیرقندي(گلوکونئوژنز 

نتایج چند مطالعه دیگر نیز اثر مصرف پروبیوتیک بـر   ).21و  20(باشد 

و کاهش یا بی اثـر بـودن آن بـر    )  14و  4،  3(افزایش غلظت گلوکز 
هاي گوشتی را  هغلظت آلبومین، گلوبولین و پروتئین تام خون در جوج

  ). 30و  9(یید کرد أت
   

  )روزگی 42تا  29(هاي آزمایشی در دوره پایانی  جیره ترکیبات شیمایی  اجزاي تشکیل دهنده و - 2جدول 
Table 2- Ingredients and chemical composition of experimental diets in finisher period (29 to 42th)  

  تیمار هاي آزمایشی    
Experimental treatments 

  )درصد(مواد متشکله 
Ingredient (%)  8  7  6  5  4  3   2 1 

  ذرت  63.38 63.38 38 .63 63.38 63.38 63.38 63.38 63.38
corn 

  کنجاله سویا 2 .29 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2
Soybean meal   

  پروبیوتیک 0  0 0  0 0.01 0.01 0.01 0.01
Probiotic 

  پري بیوتیک 0 0.025 0.05 0.075 0 0.05 0.05 0.075
Pribiotic 

  پودر ماهی 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Fishmeal  

  روغن سویا 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
Soybean oil  

  پوسته صدف 1 1 1 1 1 1 1 1
Oyster shell 

  سیم فسفاتدي کل 1.45 1.45 1.45  1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
Dicalcium phosphate 

  مواد معدنی - مکمل ویتامینه 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Vitamin-mineral permix 

  نمک 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Salt 

  ال متیونین -دي 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
DL-Methionine 

 لیزین -ال 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
L-Lysine  

  مواد مغذي محاسبه شده                
Calculated nutrients    

  )کیلوکالري بر کیلوگرم( یانرژي متابولیسم 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050
ME (Kcal/kg)   

 )درصد( خام پروتئین 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Crude Protein (%)  

 )درصد(کلسیم  0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Calcium (%)  

 )درصد(فسفر  0.42 0.42 0.42 0.42  0.42 0.42 0.42 0.42
Phosphorus (%)  

 )درصد(لیزین  1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
Lysine (%)  

 )صددر(سیستین +متیونین 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Methionine+Cystine (%)  

 )درصد( ترئونین 0.69 0.69 0.69 0.70  0.69 0.69 0.69 0.70
Threonine (%)  

  )درصد(تریپتوفان  0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Tryptophan (%) 
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بیوتیـک بـه    در این آزمایش بر خالف اثر پروبیوتیک، افزودن پري

تنش گرمایی هـیچ اثـري بـر غلظـت     هاي گوشتی تحت  جیره جوجه
البتـه اثـر متقابـل    . گلوگز، پروتئین تام، گلوبـولین و آلبـومین نداشـت   

از پـري بیوتیـک    075/0و  05/0بیوتیک در غلظت  پروبیوتیک و پري
در غلظت گلوکز خون ) >05/0P(دار  در جیره تنها باعث افزایش معنی

گـزارش  ) 30(ثهـین و همکـاران   ). 3جـدول  (جوجه هاي گوشتی شد 
هاي  ثیر مصرف پري بیوتیک در جوجهأکردند که میزان گلوکز تحت ت

نتایج برخی تحقیقات دیگر نیـز نشـان از عـدم    . گیرد گوشتی قرار نمی
بیوتیک بر میزان گلوکز و آلبومین سرم خون  مختلف پري تأثیر سطوح

نتـایج مخـالفی   ) 13(البته هانان و همکاران ). 23و  19(ها دارد  جوجه
توانـد احتمـاال    دست آوردند که علت این اختالف میه نتایج حاضر ببا 

ناشی از مصـرف سـطوح بـاالي پـري بیوتیـک و یـا شـرایط دمـایی         
 . هاي گوشتی باشد نگهداري جوجه

  
  1هاي گوشتی تحت تنش گرمایی جوجهدر  هاي خون متابولیتبیوتیک بر  پروبیوتیک و پري اثر - 3جدول 

Table 3- The effect of probiotic and pribiotic on blood metabolits in broiler chickens under heat stress1  
  متابولیت هاي  خون

Blood metabolites    اثرات  
Effect   گلوکز 

mg/dl)( Glucose 

  پروتئین تام
mg/dl)(Total 

protein 

  گلوبولین
mg/dl)(Globulin  

  آلبومین
mg/dl)(Albumin   

  پروبیوتیک
Probiotic 

156.2b 3.8 2.1a 1.6 0 
160.3a  3.6 1.9b 1.7 0/01 
0.78 0.11 0.10 0.05 SEM  

0.002 0.1 0.03 0.2 P value  
    

  بیوتیک پري
Pribiotic 

156.2 3.8 2.1 1.7  0 
157.3 3.6 1.9 1.6 0/025 
159.5 3.5 1.8 1.7 0/05 
160.1 3.9 2.2 1.6 0/075 
1.12 0.15 0.14 0.07 SEM  
0.1 0.4 0.3 0.9 P value  
    

  بیوتیک پري× پروبیوتیک 
Probiotic×Pribiotic 

153.0b 4.3a 2.5 1.8 0               0 
154.0ab  3.2b 1.7 1.4 0               0/025 
158.2ab  3.8ab  2.1 1.7 0               0/05 
159.2ab  3.9ab  2.2 1.6 0               0/075 
159.5ab  3.4ab  1.8 1.6 0/01          0 
160.2ab 3.9ab  2.1 1.8 0/01          0/025 
160.7a  3.3ab  1.5 1.8 0/01          0/05 
161.0a  3.9ab  2.2 1.7 0/01          0/075      
1.56 0.22 0.21 0.10 SEM 

0.008 0.02 0.07 0.02 P value 
  ).>05/0P(باشند  دار می راي اختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیر مشابه دا میانگین 1

1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
  
بر میـزان  بیوتیک  پروبیوتیک و پري افزودن و متقابلاصلی  اتاثر

هـاي گوشـتی تحـت تـنش      آهن، منیزیم، کلسیم و فسفر خون جوجه
استرس گرمـایی موجـب   . ده استنشان داده ش) 4(گرمایی در جدول 

مـواد معـدنی   و دفع مـواد   کبدي ش ذخیرهکاهش غلظت سرم و افزای

به افزودن پروبیوتیک  نتایج این پژوهش نشان داد که در اثر. گردد می
هـاي گوشـتی    خـون جوجـه  و فسفر سـرم   آهن، کلسیممیزان تنهایی 

فـزایش  داري ا تغییري نکرد، اما میزان منیزیم سرم خون به طور معنی
به طور کلی مشخص شده است که افـزایش سـطح   . )>05/0P(یافت 
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بـه  ) MDA(غلظت مالوندي آلدهیـد  منیزیم سرم خون باعث کاهش 
. شـود  مـی  لیپیـدها  شـدن  پراکسـیده  عنوان یک شاخص نشان دهنده

رغم مطالعات زیاد انجام شده در ارتباط با اثر پروبیوتیـک و پـري    علی
ذایی، عملکـرد الشـه و سیسـتم ایمنـی     ها بر ضریب تبدیل غ بیوتیک

بیوتیـک و   هاي گوشتی، مطالعات کمتري در ارتباط بـا اثـر پـرو    جوجه
نتایج معـدود  . هاي خونی انجام شده است بیوتیک بر روي مینرال پري

به جیره اثـر   ان داده است که افزودن پروبیوتیکمطالعات قبلی نیز نش
هاي گوشـتی   جوجهداري روي سطوح کلسیم و فسفر سرم خون  معنی

 و پروبیوتیـک کـه افـزودن    شـده گزارش همچنین ). 14(نداشته است 
تخمیـر   افـزایش  باعـث  هـاي گوشـتی   بـه جیـره جوجـه   بیوتیک  پري

در نتیجـه  روده و اسـیدیته   و کـاهش اسیدهاي چـرب کوتـاه زنجیـر    
  ). 8(گردد  میافزایش حاللیت و جذب منیزیم 

  
  1هاي گوشتی تحت تنش گرمایی جوجهدر  هاي خون مینرالبر بیوتیک  پروبیوتیک و پري اثر - 4جدول 

Table 4- The effect of probiotic and pribiotic on blood mineral in broiler chickens under heat stress1  
  خون هاي مینرال

Blood mineral اثرات  
Effect منیزیم 

mg/dl)( Mg 
  فسفر
mg/dl)( P 

  کلسیم
mg/dl)(Ca  

  آهن
mg/dl)(Fe   

  پروبیوتیک
Probiotic 

3.2a 4.2 7.6 102.4 0 
3.5b 4/2 8.6 95.2 0/01 
0.09 0.17 0.2 6.04 SEM  
0.02 0.4 0.1 0.4 P value  
    

  بیوتیک پري
Pribiotic 

3.2 4.0 7.5 103.7 0 
3.2 4.2 8.0 99.2 0/025 
3.4 4.3 8.2 94.1 0/05 
3.7 4.4 8.6 98.2 0/075 

0.12 0.25 0.28 8.55 SEM  
0.2 0.6 0.5 0.1 P value  
    

  بیوتیک پري× پروبیوتیک 
Probiotic×Pribiotic 

3.0 4.3 7.1 109.2 0               0 
3.1 4.4 8.0 95.0 0               0/025 
3.6 4.0 7.5 108.7 0               0/05 
3.5 4.3 8.0 96.7 0               0/075 
3.4  3.7 7.9 98.3 0/01          0 
3.4 4.1 8.1  103.5 0/01          0/025 
3.2 4.5 9.0 97.5 0/01          0/05 
4.0 4.5 9.2 99.7 0/01          0/075      

0.18 0.35 0.40 12.09 SEM 
0.1 0.7 0.3 0.4 P value 

  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
  کبدي  هاي فعالیت آنزیم

فعالیت  بیوتیک بر میزان افزودن پروبیوتیک و پري مربوط به نتایج
و  آمینـاز  تـرانس  آالنـین ، آمینـاز  تـرانس  آسپارتاتآنزیم هاي کبدي 

هاي گوشتی تحت تنش گرمـایی در   ون جوجهسرم خ لکالین فسفاتازآ
در ایـن  دست آمده ه بر اساس نتایج ب. نشان داده شده است )5(جدول 

در اثـر مصـرف    ASTرغم روند کاهشـی فعالیـت آنـزیم     آزمایش علی

توانـد   زمان از پروبیوتیک و پري بیوتیـک مـی   پروبیوتیک، استفاده هم
گوشتی بـه همـراه    هاي نتیجه مثبتی در هنگام استرس گرمایی جوجه

به جیره و اثر متقابل آن بیوتیک  پريو  افزودن پروبیوتیک. داشته باشد
سـرم خـون    ALPو  ALT هـاي  آنـزیم فعالیـت  بر میـزان   هیچ اثري

نتایج مطالعات قبلـی نشـان داده   . نداشتتحت تنش گرمایی  ها جوجه
هـاي کبـدي فـوق     الیـت آنـزیم  عبود که تحت تنش گرمایی میـزان ف 

ها بـراي   در واقع سنجش سطوح این آنزیم). 38 و 28(یابد  یافزایش م
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. گیرد بررسی آسیب و نکروز کبدي به طور وسیع مورد استفاده قرار می
هـا   شدن این آنـزیم  وقوع نکروز و یا آسیب به غشاي سلول باعث رها

از آنجا که در این بررسی سطوح سرمی ). 38(شود  به گردش خون می

ها به خصوص در هنگـام مصـرف پروبیوتیـک هـا افـزایش       این آنزیم
نداشته است نشانگر عدم آسیب کبـدي تحـت تـنش گرمـایی در اثـر      

   .باشد بیوتیک می  بیوتیک و پري مصرف پروبیوتیک و اثر متقابل پرو
  

  1هاي گوشتی تحت تنش گرمایی جوجههاي کبدي در  ت آنزیمفعالیبیوتیک بر    پروبیوتیک و پري اثر - 5جدول 
Table 5- The effect of probiotic and pribiotic on hepatic enzymes activity broiler chickens under heat stress1  

  هاي کبدي آنزیم                                                
Hepatic enzymes                                         اثرات  

Effect   آلکالین فسفاتاز  
U/L)( ALP 

  آالنین ترانس آمیناز
U/L)(ALT  

 آمیناز ترانس آسپارتات
U/L)(AST   

  پروبیوتیک
Probiotic 

1619.1 7.6  294.1 0 
1725.7 8.6 287.1 0/01 
96.30 0.83 14.00 SEM  

0.4 0.5 0.08 P value  
  بیوتیک پري   

Pribiotic 
1711.8 8.9 327.9 0 
1635.3 8.1 272.8 0/025 
1635.1 8.2 277.8 0/05 
1707.3 5.7 283.7 0/075 
136.19 1.8 19.79 SEM  

0.5 0.9 0.3 P value  
  بیوتیک پري× پروبیوتیک    

Probiotic×Pribiotic 
1636.0 9.2 287.5 0               0 
1681.5 7.2 271.2 0               0/025 
1656.5 8.2 335.7 0               0/05 
1502.7 6.0 282.0 0               0/075 
1787.6 8.6 368.3 0/01          0 
1589.2 9.2  274.5 0/01          0/025 
1614.0 8.0 220.0 0/01          0/05 
1912.0 5.5 285.5 0/01          0/075      
192.60 1.67 12.09 SEM 

0.1 0.6  0.06  P value 
  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
  

و  1گلوتـــاتیون پراکســـیداز( اکســـیدانی سیســـتم آنتـــی
   )2سوپراکسید دیسموتاز

هاي گرمایی افـزایش   در واقع یکی از معضالت در هنگام استرس
خصـوص درون موکـوس روده    هـاي آزاد  بـه   اکسیداسیون و رادیکـال 

در دهه گذشته، نتایج چندین مطالعه نشان داده است که مصرف . است
در واقع . هاي اکسیداتیو را کاهش دهند توانند استرس ها می پروبیوتیک

د ها این عمل را از طریق تولید اسـی  مشخص شده است که پروبیوتیک
اي در تولیـد   بوتریک و هیدروژن کـه احتمـاال نقـش تحریـک کننـده     

                                                             
1- Glutathione peroxidase (GSH-Px)  
2- Superoxid dismutaz (SOD) 

و  22(دهند  هاي آزاد دارند، انجام می ها و تخریب رادیکال اکسیدن آنتی
افـزودن   نشان داده شـده اسـت   )6(در جدول طور که  البته همان). 36

بیوتیک و اثرات متقابل آن در این آزمایش نتوانست   پروبیوتیک و پري
دست آمده از ه نتایج ب .داشته باشد SODمیزان فعالیت آنزیم  اثري بر

 آزمـایش بـا نتـایج   ایـن  هـا در   خون جوجه SOD فعالیت آنزیم میزان
و پروبیوتیـک بـه طـور     بیوتیک پري از که  2010اردوگان و همکاران 

  . مشابه بودزمان استفاده نموده بودند  هم
آزمـایش اثـري بـر    بیوتیـک در ایـن    استفاده از پروبیوتیک و پري

زمـان از پروبیوتیـک و    اما استفاده هم. نداشت GSH-Pxفعالیت آنزیم 
داري در میـزان   جیره باعث افزایش معنی 05/0پري بیوتیک در سطح 

هـاي   شـد کـه در جهـت کـاهش اسـترس      GSH-Pxفعالیـت آنـزیم   
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توانـد   اکسیداتیو ناشی از تنش گرمایی در این آزمایش اثر مثبتـی مـی  
زمـان از پروبیوتیـک و    عات کمی در ارتباط با اثر استفاده هممطال. باشد
اما در چند مطالعه اکسیدانی انجام شد است  بیوتیک بر سامانه آنتی پري

و  6(نشـد   GSH-Pxاز پروبیوتیک باعث افـزایش آنـزیم   استفاده تنها 

نشـان داد کـه اسـتفاده از     2014البته نتـایج لـویی و همکـاران    ). 10
داري در فعالیت ایـن   کلسترودیوم باعث افزایش معنیهاي  پروبیوتیک

  . شود روزگی می 42و  21ها در  آنزیم

 
  1هاي گوشتی تحت تنش گرمایی جوجهاکسیدانی در  سیستم آنتیبیوتیک بر  پروبیوتیک و پري اثر - 6جدول 

Table 6- The effect of probiotic and pribiotic on antioxidant system in broiler chickens under heat stress1  
  آنتی اکسیدان سیستم

Antioxidant system   اثرات  
Effect  سوپر اکسید دیسموتاز  

U/L)(SOD  
  گلوتایتون پراکسیداز 

U/L)(GSH-px   
  پروبیوتیک
Probiotic 

254.2  304.5 0 
222.1 301.5 0/01 
10.15 10.62 SEM  

0.4 0.1 P value  
  

  بیوتیک پري
Pribiotic 

218.5 313.9 0 
239.9 319.2 0/025 
240.5 284.8 0/05 
253.6 294.1 0/075 
14.36  15.03 SEM  

0.2 0.09 P value  
  

  بیوتیک پري× پروبیوتیک 
Probiotic×Pribiotic 

238.9  321.0ab 0               0 
245.4 332.4ab 0               0/025 
241.5 234.7b 0               0/05 
290.9 329.8ab 0               0/075 
198.1 306.7ab 0/01          0 
234.4  306.0ab 0/01          0/025 
239.5 334.9a 0/01          0/05 
216.3 258.3ab 0/01          0/075      
20.31  21.25 SEM 

0.1  0.05 P value 
  ).>05/0P(باشند  دار می داراي اختالف معنی هاي هر ستون با حروف غیر مشابه میانگین 1

1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
  

  عملکرد سیستم ایمنی
به طور کلی عملکرد سیستم ایمنی تحت شرایط استرس گرمـایی  

نتـایج  . کاهش و میزان تلفات در جوجه هاي گوشتی افزایش می یابـد 
 ایمنوگلـوبین بـر میـزان   بیوتیـک   افزودن پروبیوتیک و پـري حاصل از 

پادتن علیه  و تولید 2Gایمنوگلوبین ، 1(IgM)حساس به مرکاپتواتانول 
) 7(ي سرم خون تحت تـنش گرمـایی در جـدول    گلبول قرمز گوسفند

                                                             
1- IgM  
2- IgG 

اثر در  IgMیزان مدست آمده ه ر اساس نتایج بب. نشان داده شده است
تغییـري   به جیرهتیک و اثرات متقابل آنها بیو افزودن پروبیوتیک، پري

پروبیوتیک بـر   مطالعات دیگر در رابطه با اثر افزودن نتایجنکرد؛ که با 
  ).37و  24(هاي گوشتی مشابه بود  گذار و در جوجه مرغان تخم

و اثر متقابل  بیوتیک وافزودن پر در اثر ها خون جوجه IgGیزان م 
زایش یافت ولی ایـن افـزایش در   داري اف به صورت معنیبه جیره آنها 

ــر . دار بــود بیوتیــک بــه لحــاظ آمــاري معنــی مــورد افــزودن پــري اث
ها بـه   پروبیوتیک. ها بر سیستم ایمنی جالب و پیچیده است پروبیوتیک

و غیـر  ) 16(هـاي لنفـاوي    از طریق تحریک بافـت  دو صورت مستقیم
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 هـاي گوارشـی   مستقیم از طریـق تغییـر در جمعیـت میکروبـی انـدام     
هـاي   در واقع باکتري. ثیر قرار دهندأتوانند سیستم ایمنی را تحت ت می

زا  هاي بیماري پروبیوتیکی از طریق جذب آنتی ژن آزاد شده از باکتري
و بیان آنها در سطح خـود باعـث تحریـک سیسـتم ایمنـی اکتسـابی       

ها بـر سیسـتم    نتایج حاضر در ارتباط با اثر مثبت پروبیوتیک. شوند می
  ). 39و  26(دیگر نیز مشابه بود  نتایج چندین مطالعه ایمنی با

خصـوص در   ها به بیوتیک ها و پري زمان از پروبیوتیک استفاده هم 
داري  بیوتیک در این آزمایش باعث افزایش معنـی  هاي باال پري درصد

هـا   بیوتیـک  پري). 7جدول (شد  SRBCها بر علیه  بادي در پاسخ آنتی
هـا را   بادي و مقاومت به بیماري اال پاسخ آنتیدر واقع با سطوح مانوز ب

هاي گلیکوپروتئینی  این ترکیبات با شناسایی گیرنده. دهند افزایش می

هـاي پذیرنـده در ماکروفاژهـا     هـاي اپیتلیـال، بـه بخـش     سطح سلول
چسبند و درنهایت ماکروفاژها را فعال و سیتوکینین را آزاد نمایند و  می

). 7(شـوند   سیستم ایمنی اکتسـابی مـی  بدین وسیله باعث فعال شدن 
 مانـان  مصـرف  پالسـما را بـا   IgGنتایج یک مطالعه، افزایش میزان 

نتایج دیگـري نیـز    ).33(اند  بوقلمون گزارش نموده در الیگوساکاریدها
ز و ا بـوده  ایمنـی  سیستم تحریک به ها قادر بیوتیک پرينشان داد که 

 تعـداد  افـزایش ( جوجـه  ایمنـی  دفـاعی  تـوان  افـزایش  سـبب  رو این
عالوه بر این ). 11( دنشو می ها بیماري برابرر د )خون سفید هاي گلبول

و  پروتکســیندر تحقیقــات دیگــري اســتفاده از مکمــل پروبیوتیــک  
بـادي در پاسـخ بـه     داري در سطوح آنتی بایوساف باعث افزایش معنی

SRBC 16و  1(هاي گوشتی شد  در سرم جوجه. (  
 

  1هاي گوشتی تحت تنش گرمایی جوجهدر ) Log2(سیستم ایمنی خون بیوتیک بر  یک و پريپروبیوت اثر - 7جدول 
Table 7- The effect of probiotic and pribiotic on blood immune system in broiler chickens under heat stress1  

  سیستم ایمنی خون
Blood immune system    اثرات  

Effect   Total  IgM  IgG   
  پروبیوتیک
probiotic 

8.3 3.5 5.0b 0 
9.7 2.5 7.3a 0/01 
0.34 0.38 0.30 SEM  
0.07 0.9 0.02 P value  
   

  بیوتیک پري
pribiotic 

7.8 2.6 5.5  0 
9.0 3.1 5.8 0/025 
9.5 3.0 6.5 0/05 
9.8 3.3 6.7 0/075 
0.49 0.54 0.43 SEM  
0.4 0.8 0.7 P value  
   

  بیوتیک پري× پروبیوتیک 
Probiotic×pribiotic 

7.5b 3.0 4.5b 0               0 
9.2ab 3.7 5.5ab 0               0/025 
8.2ab  3.2 5.0b 0               0/05 
8.5ab  4.0 5.0b 0               0/075 
8.2ab  2.2 6.5ab 0/01          0 
8.7ab  2.5 6.2ab 0/01          0/025 
1.7ab  2.7 8.0a 0/01          0/05 
11.2a  2.7 8.0a 0/01          0/075      
0.69 0.76 0.61 SEM 
0.01 0.8 0.02 P value 

  ).>05/0P(باشند  دار می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

  
  کلی نتیجه گیري

ــان داد،    ــژوهش نش ــن پ ــل از ای ــایج حاص ــف  نت ــطوح مختل س
هـاي خـونی    بیوتیک و پروبیوتیک در تعـدیل برخـی از فراسـنجه    پري

واقـع  مفیـد   تواننـد  مـی  تحت تـنش گرمـایی   راس هاي گوشتی جوجه
ــد ــم   .گردن ــتفاده ه ــد اس ــت ش ــین ثاب ــک و  همچن ــان از پروبیوتی زم

درصد جیره باعـث افـزایش    075/0و   050/0بیوتیک در سطوح  پري
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درصد جیره باعث افـزایش   050/0دار در میزان گلوکز، در سطح  معنی
ــی ــزیم   معن ــت آن ــزان فعالی ــتفاده  IgGو  GSH-Pxداري در می و اس

درصـد جیـره    075/0بیوتیک در سـطح   زمان از پروبیوتیک و پري هم
 SRBC بـادي بـر علیـه    دار در میزان تولیـد آنتـی   باعث افزایش معنی

، یخـون ي هـا  فراسنجه لیتعد کلی در شود، که ممکن است به طور می
ي هـا  جوجـه  در کسـیدانی ا ایمنی و بهبود سیستم آنتی ستمیس تیتقو

  .باشد و مفید مؤثر ییگرما تنش تحتی گوشت
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Introduction Heat stress is one of the environmental stresses in summer. It was showed that decrease 

digestibility nutrient and impair the function of immune and antioxidant system. Several methods have been 
suggested to reduce the negative effects of heat stress in broiler chickens including: supplemented antibiotic, 
probiotic and prebiotic in the various levels of diets. However, extensive usage of antibiotics will cause the 
increasing resistance of pathogens to antibiotics and the accumulation of antibiotics remain in animal products 
and the environment. It is becoming increasingly evident that to achieve the aims above and to reduce the use of 
antibiotics significantly, it is necessary to combine of intervention strategies such as genetic selection of resistant 
animals, elimination of pathogens from feed and water, vaccinations, and applications of suitable feed and water 
additives. On the other hand, it was showed that probiotic and prebiotic additives improve the function of 
immune and antioxidant system. However, to our knowledge, information is lacking on the effects of 
simultaneous using probiotic and prebiotic on broiler antioxidant and immune system. This experiment was 
conducted to compare the effect of different levels of probiotic and prebiotic on antioxidant system, immune 
system, liver enzymes activity and some blood parameters under heat stress in broilers chickens. 

Material and Methods Two hundred and fifty six broiler chickens (Ross 308) were used in a completely 
randomized design with a 4×2 factorial arrangement of treatments and four replicates with 8 chickens in each. 
Broiler chickens were fed with 2 levels of probiotic (0 and 0.01) % and 4 levels of prebiotic compound (0, 0.025, 
0.050 and 0.075) % diet during 29- 42 days of age. Blood sample was collected in order to measure the serum 
concentration of metabolites (glucose, total protein, globulin and albumin), minerals (Fe, Mg, Ca and P), liver 
enzymes activity (ALP, ALT, AST), antioxidant system (SOD, GSH-px) and immune system (IgG, IgM).  Data 
from the experiment were analyzed by mixed model procedure of SAS. Cage was the experimental unit. We 
considered P < 0.05 to be statistically significant. Differences among means were tested by the Tukey method. 

Results and Discussion During the past decade, some studies have supported the potential health benefits of 
probiotics, such as improved gastrointestinal microbiota ecosystems, stimulation of the immunological system, 
anticarcinogenic activities, and reduced oxidative stress. The results of present study indicated that supplemented 
probiotic in diet was significantly increased the serum concentration of glucose, magnesium and IgG and 
decreased globulin. The results of several other studies similarly confirmed that treatment of animals with 
probiotics increase the serum concentration of glucose and reduce or no effect on the serum concentration of 
albumin, globulin and total protein in broiler chickens. The results this study also showed that treatment of 
animals with the different levels of prebiotic was caused insignificant change in the serum concentration of 
metabolites and minerals. Of course, simultaneous using of 0.01% probiotic and prebiotic in the levels of 0.05% 
and 0.075 % diet was caused to increase of serum glucose significantly. Adding probiotics and prebiotics and 
their interactions in the diet has insignificant effect on the enzyme activity of serum ALT and ALP broiler 
chickens under heat stress. Few studies were conducted as to the interaction effect of probiotics and prebiotics on 
immune and antioxidant system. The results of this experiment showed that addition of 0.01% probiotic and 
prebiotic in the level of 0.05 % to diet was caused significant increase the enzyme activity of GSH-px. 
Furthermore, treatment of 0.01% probiotic and prebiotic in the level of 0.075% to diet was caused significant 
increase the antibodies production against SRBC. The results of previous studies have been showed that the 
function of immune and antioxidant system impair under heat stress. On the other hand, in agreement with 
present results, it was indicated that probiotics and prebiotics increase GSH-px and IgG and the antibodies 
production against SRBC. Thus, both the present experiment and the other reports indicate that dietary 
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supplementation of probiotic and prebiotic improve the immune and antioxidant system of broilers and could be 
as an alternative to antibiotics 

Conclusion In general, by the results of present study, it can be concluded that supplemented probiotic 
invidually in diet significantly increase the serum concentration of glucose, magnesium and IgG and decreased 
globulin. Furthermore, using of 0.01% probiotic and 0.05% and/or 0.075% prebiotic in diet indicated that 
probiotic and synbiotic, can improve the blood parameters, antioxidant system and immune system in broiler 
chickens under the heat stress. 

 
Keyword: Broiler chickens, Glutathione peroxidase, Heat stress, Imminoglubollin G, Liver enzymes.  
 

 


