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بيماري هاي داخلي در دستگاه گوارش طيور يك نگراني مهم در صنعت طيور است زيرا اين بيماري ها اخيرا مرگ
و مير را افزايش داده است و رابطه مستقيمي با آلودگي توليدات طيور كه افراد بشر به عنوان مصرف كننده از اين
توليدات جهت تامين انرژي خود استفاده مي كنند ،دارد .با افزايش نگراني ها در رابطه با مقاومت آنتي بيوتيكي سبب
شد كه عده اي از انجام درمان با آنتي بيوتيك ها در اروپا و اياالت متحده جلوگيري كنند كه اين امر موجب افزايش
يافته هاي ديگري به جاي آنتي بيوتيك ها در توليدات طيور شده است(پترسون و همكاران.)3002،
پري بيوتيك ها يكي از چند تا يافته اي است كه داراي يك پتانسيل بااليي است كه مي تواند بيماري هاي داخلي و
آلودگي را در طيور كاهش دهد .پري بيوتيك ها به عنوان غذاهاي غير قابل هضم در برگيرنده تاثيرات سودمندي بر
روي حيوانات ميزبان است(فولر )9191و به صورت انتخابي تحريك رشد يا فعاليت يك يا شماري محدودي از
باكتري ها در كولون را انجام مي دهند(گيبسون و همكاران .)9111اين دسته از مواد ساختمان هاي متفاوتي دارند كه
معموال شامل قندها  ،مخمرها و كپك هاي سالم هستند كه مي توانند نقش بسزايي در بهبود و سالمتي حيوان ايفا كنند.
تعریف پري بيوتيك ها:
اصوال پري بيوتيك ها مواد خوراكي غير قابل هضم مي باشند كه از طريق تحريك رشد يا فعاليت يك يا تعداد
محدودي از گونه هاي باكتريايي كه هدف آنها بهبود در سالمتي ميزبان است  ،به طور موثري بر ارتقائ سالمتي پرنده
تاثير مي گذارند(فولر و همكاران .)9111پري بيوتيك ها مواد غذايي غير قابل هضم هستند كه با تحريك رشد و

تحريك فعاليت تعدادمحدود باكتري در روده بزرگ براي ميزبان مفيد مي باشد براي يك سوبستراي جيره اي با يك
پري بيوتيك حداقل سه معيار نياز است:
 -9سوبسترا در معده يا روده نبايد هيدروليز يا جذب شود.
 -3بايد براي باكتري ها همزيست مانند بايفيدوباكترهاي بزرگ مفيد باشد.
 -2تخمير سوبسترا
 -4بايد اثر داخل لوله گوارش بر سيستم ميزبان ايجاد نمايد .اكثر پري بيوتيك هاي توليد شده كربوهيدرات و
اليگوساكاريد ساختمانهاي مولكولي مختلف هستند كه به طور معمول در رژيم غذايي جامعه انساني وجود دارند؛
كربوهيدرات ها مانند فيبرهاي كانديداي پري بيوتيك ولي اليگوساكاريدها غير قابل هضم نويد بخش هستند.
اليگوساكاريدهاي غير قابل هضم مانند فروكتواليگوساكاريدها(اليگوفروكتو و اينولين) ،گاالكتواليگوساكاريدهاي
گاالكتو -اليگوساكاريدها الكتوز مي باشد .اين حال تعداد زيادي از ساير اليگوساكاريدهاي غير قابل هضم كه
مطالعات كمي انجام شده است شامل  :اليگوساكاريدهاي الكتيتول ،ايزومالتواليگوساكاريد و مالتواليگوساكاريدها،
گزيلواليگوساكاريد ،استاكيوز  ،رافينوز و سوكروز مي باشد و اليگو ساكاريدهاي حرارتي نيز مورد بررسي قرار گرفته
است .مانانواليگوساكاريدها به همان شيوه در باال براي پري بيوتيك ها ذكر شده استفاده قرار مي گيرد ولي آنها به
طور كامل براي باكتري هاي مفيد ،موثر نيستند .مكانيسم عمل مانانواليگوساكاريد اين است كه اين تركيبات مي توانند
متصل به لكتين مانوز خاص پاتوژن هاي گرام منفي نوع  9مانند سالمونال و اشرشياكلي است كه در نتيجه در روده دفع
مي شوند.
سالهاست كه تعادل فلور روده اي از طريق غذا به اجرا در مي آيد .در افزودن پري بيوتيك به رژيم غذايي اثر مثبتي
روي تعادل ميكروبي دستگاه گوارش دارد .استفاده از پري بيوتيكها دز محصوالت دامي به عنوان محرك ضد

ميكروبي نتايج مفيدي در بردارد كه اثر ارزشمند آنها در تعادل ميكروبي روده اي به استقرار فلور ميكروبي سالم
كمك مي كند تا در آن بيفيدوباكترها و الكتو باسيل ها غالب شوند.
آشنایی با پري بيوتيك ها:
هنگامي كه صحبت از به كارگيري تركيبات گياهي در غذاي دام و طيور مي شود مي توان به تركيبات جديدي در
اين صنعت اشاره كرد .اخيرا مشخص شده است كه قندها نقش مهمي در بيماري ها و سالمت توليدات طيور در اكثر
كشورها ايجاد كرده است .بر همين اساس ميل زيادي به گسترش توليدات جديدي از قندها به وجود آمده است كه
بتوان طي پروسه خاصي اين مواد اوليه را تبديل به نوعي ماده ديگري به نام پري بيوتيك كرد .اين مواد مي توانند نقش
مهمي در رشد و بهبود عملكرد حيوان داشته باشند زيرا اين مواد به صورت سوبستراهايي هستند كه ديگر
ميكروارگانيسم ها و اندام هاي مختلف مي توانند جهت كسب كردن انرژي و فعاليت  ،از اين مواد استفاده كنند .از
جمله اين مواد مي توان به قارچ ها و مخمرها و تركيبات همانند اينها كه شامل دسته اي از انواع فروكتواليگوساكاريدها
و مانان اليگوساكاريدها هستند نام برد كه هدف هاي گسترده اي را در صنعت دام و طيور به معرض نمايش قرار داده
اند(نيومن .)3001
مكانيسم عمل پري بيوتيك ها:
پري بيوتيك ها مي توانند تاثير مستقيمي بر عوامل بيماريزا داشته باشند كه اين اثر مي تواند از طريق اتصال مستقيم به
عوامل بيماريزا باشد .اما اغلب تاثير پري بيوتيك ها بر سالمتي ميزبان به صورت غير مستقيم و از طريق متابوليت هايي
است كه به وسيله آن قسمتي از ميكروفلور روده كه پري بيوتيك ها را براي متابوليسم خود استفاده مي كنند توليد مي
شود و برخي از اين متابوليت ها شامل اسيدهاي چرب كوتاه زنجير الكتات پلي آمين ها و باكتريو سين ها مي
باشد(پترسون و همكاران.)3002

ویژگی پري بيوتيك ها:
پري بيوتيك ها آن دسته از مواد هستند كه هيدروليز شده نمي باشد بوسيله آنزيم هاي پستانداران جذب شده و يا به
طور انتخابي يك يا شمار محدودي از باكتري هاي سودمند را غني كنند .همچنين موجب تغييرات سودمند در
ميكروبهاي روده اي و همچنين تغيير فعاليت سودمند باكتريايي يا به صورت سيستميك و يا به صورت تحريك و
تقويت سيستم ايمني شود ،تمام عوامل گفته شده به گونه اي جزئي خصوصيات يك پري بيوتيك است(سيمرينگ و
همكاران .)3009
مزایاي پري بيوتيك ها:
در اين جا به چند مورد از مزيت هاي پري بيوتيك ها مي پردازيم (استاوريك و همكاران  ،9111جينكينگ و
همكاران ، 9111مانسون و همكاران  ، 9111پيوا  9119و سيمرينگ و همكاران .)3009
 -9تحريك سيستم ايمني
 -3جلوگيري از كلونيزه شدن پاتوژن ها
 -2افزايش عملكرد حيوان
 -4افزايش توليد VFA
 -1افزايش بيومس
 -6افزايش جذب مينرال و مواد معدني
روش توليد پري بيوتيك ها:
پروسه توليد اين مواد بسيار پيچيده است به طوريكه امروزه با استفاده از سيستمهاي جديد و تكنولوژي برتر توانسته
داند موادي را از ديواره سلولي كربوهيدرات ها مخصوص خارج كرده و طي فرآيندهاي مختلفي قرار داده و نوعي
پري بيوتيك را تشكيل دهند و همچنين به خاطر رقابت تجاري در بازارهاي جهاني نحوه توليد پري بيوتيك توسط

شركتهاي مختلف در سراسر دنيا به صورت يك فرمول مورد حفاظت قرار گرفته و از افشائ آن به طور جدي
خودداري مي كنند و تا كنون به طور دقيق پروسه توليد توسط شركت خاصي منتشر نشده است.
انواع پري بيوتيك ها:
از اين تركيبات مي توان به الكتولوز اشاره نمود كه مي تواند سبب افزايش تعداد بيفيدو باكترها شده و متعاقبا سبب
الكتوباسيل ها در كولون شود كه در نتيجه آن جذب يون آمونيوم را كاهش مي دهد(مك گيالوري و همكاران
 .)9111از اين تركيبات مي توان به اليگوساكاريدهاي غير قابل هضم اشاره كرد كه جزئ فيبر مواد خوراكي هستند ،
براي مثال اليگوساكاريدهايي كه در تغذيه نيمچه هاي بوقلمون مورد آزمايش قرار گرفت اثرات مثبتي بر روي سرعت
رشد و راندمان غذايي نشان داد اين تركيبات در گياهان يافت مي شوند(ساويج و همكاران  .)9111مانان
اليگوساكاريدها نيز شامل مانوز خالص كمپلكس شده با ديگر قندها است كه به طور چشمگيري از اتصال باكتري ها
به سلولهاي ميزبان جلوگيري نموده است كه اين امر از طريق اتصال مانوز به گيرنده هاي سطح باكتري ها و اشغال
كردن گيرنده هاي باكتريايي و همچنين اشغال سايت هاي اتصال  ،مانع از تشكيل كلوني پاتوژن در حيوانات شده
است(نيومن .)3001اگر چه مانان اليگوساكاريد ها نمي توانند به طور انتخابي باكتري هاي مفيد را غني كنند اما به
جاي اين عمل آنها در اثر حذف و باند شدن مي توانند عوامل پاتوژن را از ناحيه روده اي دور و همچنين تحريك
سيستم ايمني را در پي داشته باشند(اسپرينگ و همكاران  .)3000اساس استفاده از فروكتواليگوساكاريدها وجود يك
ساختار باند شونده در مولكول فروكتوز است .توليد فروكتوز به عنوان اليگوساكاريد خالص و استفاده از آن نشان
داده است كه اين ماده منبع مغذي مناسبي جهت رشد باكتري هاي سودمندي نظير بيفيدوباكتري ها باعث بهبود در
سالمتي طيور مي شود(نيومن  .)3001همچنين مي توان از ترانس گاالكتواليگوساكاريدها  ،گلوكوساكاريدها ،
گليكوساكاريدها  ،الكتولوز ،الكتيتول  ،مالتواليگوساكاريدها  ،استاكيوز  ،رافينوز  ،سوكروز و اليگوساكاريدهاي

ترمال به عنوان پري بيوتيك استفاده كرد (مانسون و همكاران  9111و اوربان و همكاران  9111و پترسون و همكاران
 9111و پيوا  9119و كلينز و همكاران .)9111
اليگوساکاریدها:
در تفوت با منوساكاريدها حاوي دو تا ده قند هستند و همچنين نحوه اتصال آنها نيز با منو ساكاريدها تفوت مي كنند.
مهمترين دي ساكاريد از نظر تغذيه اي عبارتند از  :سوكروز  ،مالتوز  ،الكتوز و سلوبيوز كه در اثر هيدروليز توليد دو
سلول گلوكز مي نمايند:
3C6H93 O6

C93H33O99+H3O

سوکروز:
از يك مولكول آلفا د -گلوكز و يك مولكول بتا د -فروكتوز تشكيل مي شود كه از طريق يك پل اكسيژني بين اتم
هاي آنومري مربطه (9و )3به يكديگر متصل شده اند در نتيجه سوكروز فاقد گروه احيائ كننده فعال است و فراوانترين
دي ساكاريد موجود در گياهان بوده و در اين حالت شكل اصلي انتقال كربن است.
استاکيوز:
عضوي از گروه تتراساكاريدها كه وابسته به اليگوساكاريدها است اين ماده يك قند احيائ كننده است و بر اثر
هيدروليز دو مولكول گاالكتوز دو مولكول گاالكتوز  ،يك مولكول گلوكوز و يك مولكول فروكتوز توليد مي
نمايد4C6H93O6:

C34H43 O3912 H3O

فروکتان ها:
به عنوان مواد ذخيره اي در ريشه  ،ساقه برگ و دانه هاي گياهان مختلف به خصوص خانواده هاي مركبيان و گرامينه
وجود دارند .اين پلي ساكاريدها در آب سرد محلول بوده و داراي وزن مولكولي نسبتا پاييني هستند كه اين فروكتان

ها داراي واحدهاي بتا د -فروكتوز هستند كه از طريق اتصاالت 3و 6با 9و 3به يكديگر متصلند ،اين اتصاالت شامل
سه گروه هستند:
 -9گروه ليوان كه به وسيله اتصاالت 3و  6مشخص مي شوند.
 -3گروه اينولين كه حاوي اتصاالت 9و 3هستند.
 -2گروهي از فروكتان هاي بسيار شاخدار كه حاوي هردو اتصال هستند.
گاالکتان ها و مانان ها:
به ترتيب پليمرهايي از گاالكتوز و مانوز بوده و در ديواره هاي سلولي گياهان وجود دارند .يك نوع مانان جزئ اصلي
ديواره هاي سلولي در دانه نخل است كه در اين حالت به عنوان يك ذخيره غذايي عمل نموده و طي جوانه زني ناپديد
مي شود .دانه هاتي بسياري از بقوالت مانند شبدر  ،شبدر سه برگ  ،يونجه حاوي گاالكتان هستند.
توسعه فرآورده هاي پري بيوتيكی:
چشم اندازعلم پري بيوتيك ها درآينده روشن به نظر مي رسد .مصرف مانان اليگوساكاريدها به بهبود سالمتي و
توليدات طيور در اكثر كشورها مورد استفاده كمك خواهد كرد و امكانات زيادي وجود دارد كه از ديگر انواع پري
بيوتيكي كه شامل انواع قندها نيز هست  ،استفاده كنيم (ستين و همكاران  .)3001بايد گفت كه كربوهيدراتها شامل
همه يافته علم بيولوژيك كه نمي دانيم  ،مي شود و بايد راهي جهت يافتن و مشخص كردن آنها بيابيم .امكانات وسيعي
در ساختار پلي ساكاريدها و عمل آنها وجود دارد كه ما بايد آنها را در سالهاي آينده پشت سر بگذاريم و به نتايج
قابل توجهي برسيم  .اميد است كه با توسعه علم و تكنولوژي بتوان از انواع ديگر فرآورده هاي پري بيوتيكي در صنعت
دام و طيور به خصوص طيور استفاه كرد و به يافته هاي قابل توجهي در جهت كنترل بيماريها و مشكالت زيست
محيطي دست پيدا كرد(نيومن .)3001

تفاوت پري بيوتيك با پرو بيوتيك و نحوه تاثير گذاري آن:
تفاوت پري بيوتيك و پروبيوتيوتيك در اين است كه اين دو دسته از مواد مي توانند در كنار هم اثر سينرژيسمي و
مكملي داشته باشند .زيرا تفاوت بر دو ساختار و فعاليت اين دو دسته از مواد كامال مشخص است ولي مكانيسم دقيق
اين دو ماده دقيقا مشخص نيست .پري بيوتيك ها مي توانند به عنوان سوبستراي اصلي توسط پروبيوتيك ها مورد
استفاده قرار گيرند و سپس با استفاده از پروبيوتيك ها كه به عنوان مجموعه اي از ميكروارگانيسم ها هستند رشد و
تكثير پيدا كرده و باعث بهبود عملكرد  ،در صورت تشكيل مجموعه جمعيت ميكروبي مفيد شوند .نحوه تاثير گذاري
اين مواد بر قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش و اندام هاي ديگر نيز تا حدودي شبيه به هم است اما استفاده توام اين
مواد با يكديگر مي تواند اثر به مراتب بهتري در عملكرد داشته باشد زيرا استفاده به تنهائي از اين مواد فقط امكان دارد
كه بعد حركتي از لحاظ عملكرد به يك سمت باشد اما استفاده توام  ،مجموعه اي از عوامل را در جهت بهبود عملكرد
فراهم مي سازد.
پري بيوتيك ها جایگزین مناسبی براي آنتی بيوتيك ها
آنتي بيوتيك و پري بيوتيك هر دو ابزار مهمي هستند كه مي توانند تاثير بسزايي بر ميكروفلور روده داشته باشند و
بتوانند مدل ميكروفلور روده را تعيين كنند ممكن است كه هردوي اين ها تاثير بسزايي بر روي متابوليسم حيوان از راه
هاي مختلف داشته باشند.
پري بيوتيك ها در شرايط پيشگيري به عنوان جايگزين مناسب براي آنتي بيوتيك ها محسوب مي شوند.چندين مطالعه
در اين زمينه منجر شد كه نقش مانان ها و ديگر مشتقات از اين نظر را در باند شدن عوامل با پاتوژن به سلولهاي اپيتليال
لوله گوارشي مورد آزمايش و امتحان قرار گيرد .افزايش مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري ها به صورت جزئي  ،به عهده
سيستم هاي توليد در حيوان است  .شيوع كاهش مقاومت باكتريايي به آنتي بيوتيك ها امروزه به مطالعات مهمي تبديل

شده است .اخيرا محققان دانشگاه كنتاكي به اين نكته دست پيدا كرده اند كه مقومت سويه اي از سالمونال به آنتي
بيوتيك هاي آمپي سيلين و استرپتومايسين در صورت حضور ديواره سلولي مخمرها كاهش مي يابد كه ديواره اين
سلول يك منبع تامين كننده مانان اليگوساكاريد ها است .اين مطالعات واقعا جذاب است از آنجا كه اين مواد مي
توانند موادي را به خوراك حيوانات معرفي كنند كه نه خاصيت سمي دارد و نه اينكه داراي باقيمانده اي در توليدات
حيوان است .در واقع به اين مفهوم است كه حتي در كشورهايي هنوز آنتي بيوتيك ها در خوراك حيوانات استفاده
مي شود  .مقاديري از مانان اليگوساكاريد ها جيره مي توانند در حقيقت راندمان استفاده از آنتي بيوتيك ها را در جيره
بهبود بخشند(نيومن 3001،؛ ناوا و همكاران .)3003 ،
پري بيوتيك فرمكتو
ماده افزودني  fermactoبا منشا آسپرژيلوس غير سمي به عنوان پري بيوتيك ها بيشتر از دو دهه است كه در آمريكا
و كانادا و ديگر كشورها مورد استفاده تك معده اي ها به خصوص طيور قرار گرفته است گرچه تا به امروز تحقيقات
بسيار زيادي برروي اين افزودني در دانشگاه ها و مراكز مختلف علمي صورت گرفته ولي متاسفانه مكانيسم عمل آن
كامال مشخص نمي باشد(برنت.)9160،
خصوصيات بيولوژیكی آسپرژیلوس اوریزا
اگرچه آسپرژيلوس اوريزا داراي كاربردهاي صنعتي همانند شراب سازي و تقطير مي باشد ،اطالعاتي نيز در مورد
استفاده آسپرژيلوس اوريزا بر پايه پروبيوتيك وجود دارد كه به توليدات حيوانات مزرعه محدود است.
(چكاوك/دوره هجدهم/شماره/9بهار )9299
اثرات ضد ميكروبی آسپرژیلوس اوریزا
پژوهشگران در سال  3002گزارش نمودند كه آسپرژيلوس اوريزا ممكن است به عنوان يك سوبسترا براي باكتري
هاي مورد عالقه همانند الكتوباسيلوس در سيستم ميكروبي روده عمل نمايد كه در مراحل بعدي باعث غلظت كمتر

اشرشياكلي و سالمونال مي شود .همسو با اين محققان ساير پژوهشگران نيزگزارش نمودند كه آسپرژيلوس اوريزا كه
باعث افزايش الكتوباسيلوس وكاهش مداوم اشرشيا كلي در مدفوع مرغهاي تخم گذار مي گردد در پرندگان تغذيه
شده با جيره هاي حاوي پروبيوتيك بر پايه آسپرژيلوس اوريزا ظاهر شد و كشف گرديد ،اما در پرندگاني كه با جيره
شاهد تغذيه شده بودند آسپرژيلوس اوريزا مشاهده نگرديد .آنها به عنوان يك اصل پذيرفتند كه قدرت زنده ماني
آسپرژيلوس اوريزا طي يك ثانيه مي تواند به عنوان يك عامل موثر در ميكرو فلور روده عمل نمايد( .چكاوك/دوره
هجدهم/شماره/9بهار )9299
اثرات هضمی آسپرژیلوس اوریزا
اثرات هضمي آسپرژيلوس اوريزا بر قابليت سوخت و ساز مواد مغذي ماكرو كه در مرغ هاي تخمگذار كشف شد
ممكن است در اين رابطه موثر باشد .دانشمندان فرض كردند كه آنزيم هاي پروتئولتيك و آميلولتيك موجود
آسپرژيلوس اوريزا مي توانند بر هضم مواد مغذي موثر باشند .همچنين آنها گزارش نمودند كه افزايش قابليت هضم
ماده خشك تحت تاثير آنزيم هاي توليد شده توسط مخمرها قرار مي گيرد .در اين زمان فعاليت هاي آنزيم درون
زادي دستگاه گوارش به وسيله آسپرژيلوس اوريزا كه مي تواند مكانيسم پروبيوتيك را از نظر مراحل هضم تشريح
نمايد ،اندازه گيري نشده بود(.چكاوك/دوره هجدهم/شماره/9بهار )9299
خصوصيات فرمكتو
 -9دارو نيست.
 -3ماده شيميائي نيست.
 -2داراي فيبر ميسيليوم مي باشد كه موجب افزايش حجم روده مي گردد الزم به ذكر است كپك ها بر خالف باكتري
هاي حقيقي و اكثر مخمرها  ،به صورت در هم پيچيده اي به سرعت گسترش مي يابد و رشد مي كند و ممكن است

طي دو تا سه روز چندين اينچ را از سطح را بپوشاند .مجموع اين توده ها هر قسمت مجزا از اين مجموعه تحت عنوان
ميسيليوم خوانده مي شود .ميسيليوم از شاخه ها با فيالمنت هايي به نام هيف ( )hyphaeساخته مي شود.
 -4سلول زنده ندارد در شرايط مختلف پايدار است.
 -1بر خالف پرو بيوتيك ها آنتي بيوتيك ها روي آن اثر مي گذارند و آنها را از بين نمي برند.
 -6پايدار در شرايط پلت كردن و اكسترود نمودن خوراك.
 -1سه سال ماندگاري در محيط بيرون.
 -9دوره پرهيز از مصرف ندارد(بدون محدوديت مصرف).
اين خصوصيت طبق نتايج منتشر شده از شركت petAgتوليد كننده اين شركت بيان شده است.
آناليز تقريبي:
پروتئين خام %93
چربي خام %9.9
حداكثر فيبر ميسيليوم %41
حداكثر خاكستر %93
نقش گوارشی پري بيوتيك ها
الياف جيره و اعمال دستگاه گوارش
اثرات بر روي قسمت بااليي دستگاه گوارش
مقاومت به هضم
تاخير در تخليه معدي

افزايش زمان انتقال مواد غذايي از دستگاه گوارش
كاهش جذب گلوكز و اينديكس گاليسيميك پائين
هيپرپالزي اپيتليوم روده كوچك
تحريك ترشح پپتيدهاي هورموني روده

اثرات بر روي قسمت پائيني دستگاه گوارش
به عنوان براي فلور ميكروبي كلون
به عنوان سوبسترا براي تخمير كلون
توليد فرآورده هاي نهايي تخمير
تحريك تخمير ساكارولتيك
اسيدي كردن محتواي كلون
هيپرپالزيث اپيتليوم كلون
تحريك ترشح پپتيدهاي هورموني كلون
اثر حجم دهندگي روي محتويات روده
تسريع در دفع مواد از سكوم

دالیل استفاده از فرمكتو به عنوان پري بيوتيكی منحصر به فرد:
))Uniformity

 -9افزايش يكنواختي گله

)(Decreasing passage rate

 -3كاهش سرعت عبور مواد خوراكي

))Competitive exclusion

 -2حذف رقابتي

))Intestinal villi develoment

 -4توسعه پرز هاي روده اي
 -1افزايش جذب انرژي و پروتئين

))Increased protein and nergy absorbtion

 -6افزايش در جذب و ذخيره مواد معدني خصوصا كلسيم

))Greater mineral deposition

 -1تقويت و بهبود سيستم ايمني

))Improving immune system
900*more

 -9افزايش تقريبا صد برابر گونه هاي مفيد الكتوباسيلوس به همراه افزايش باكتريوسين

))lactobacillus sp with increased bacteriocin production
)(Maintain growth rate with stress

 -1تداوم درافزايش وزن به هنگام استرس
 -90اثرفرماكتو درمهارباكتري سالمونال

)(Fermacto effect on decreasing salmonella

 -99كاهش سندرم آسيت

)(Acite syndrome decreasing

 -9افزايش يكنواختي گله

)(Uniformity

طبق مطالعات وتحقيقات انجام گرفته جوجه هائي از فرماكتو درجيره روزانه خود استفاده كرده اند گله اي به مراقب
يكدست ويكنواخت راداشته اند(ناوا وهمكاران.(2002،
 -3كاهش سرعت عبور مواد خوراكي :

)(Decreasing passage rate

اندازه ذرات ونوع غذا وماده مورد استفاده درخوراك وهمچنين سن ونژاد حيوان ووضعيت دسگاه گوارش حيوان
همه عواملي هستند كه مي توانند به طريقي بر روي نرخ سرعت عبور مواد خوراكي تاثير گذار باشند به اين صورت
كه با افزايش اندازه ذرات خوراك سرعت عبور و همچنين با استفاده از مواد فيبري غير قابل هضم سرعت عبور كاهش
مي يابد .البته نرخ سرعت عبور مواد خوراكي تا يك حدي مي تواند تحت تاثير اندام گوارشي قرار بگيرد ،به اين
مفهوم كه اگر ماده اي بيش از اندازه در دستگاه گوارش بماند معني آن اين است كه بهتر هضم مي شود.بلكه بايد
يك سرعت متعادل بين عبور و ماندگاري مواد خوراكي وجود داشته باشد كه اجزاي مواد خوراكي كامال تحت تاثير
هضم قرار بگيرند .يكي از اثرات مفيد فرماكتو كاهش سرعت عبور مواد خوراكي است زيرا ميكروارگانيسم ها براي
هضم كردن و جذب كردن مدت زمان بيشتري را در اختيار دارند و سطح تماس آنها با مواد خوراكي بيشتر است در
نتيجه غذا بهتر هضم و جذب مي گردد(ناوا و همكاران3009 ،؛جارز و همكاران 3003،؛فوستر و همكاران.)3003،
افزايش مدت زمان قرار گرفتن خوراك مصرف شده در سيستم گوارش طيور موجب :
 -9افزايش قابليت هضم و جذب مواد مغذي خصوصا پروتئين ها مي شود.
 -3كاهش بيماري و در نتيجه آن كاهش جوجه هاي حذفي و وازد گله(يكنواختي بهتر گله).
 -2حذف رقابتي

()Competetive exclusian

مفهوم حذف رقابتي بر اساس فرضيه اخراج رقابتي مطرح مي شود اين فرضيه مي تواند تشبيه به مثالي شود بدين
صورت كه در يك حالت كفه ترازو با هم برابر مي شود كه وزن دو كفه يكشان باشد اما در فرضيه اخراج رقابتي
هميشه يك كفه ترازو بايد سنگين تر باشد بر همين اساس ،استفاده از هر ماده اي كه در خوراك دام و طيور مورد
استفاده قرار مي گيرد مي تواند به نوعي فرضيه اخراج رقابتي را بيان كند .زيرا اين مواد مي توانند ميكروارگانيسم مفيد
و مضر را در دستگاه گوارش دام و طيور غالب كنند .هنگامي كه از ماده اي استفاده مي كنيم جهت اينكه

ميكر وارگانيسم مفيد را غالب كنيم بعد از استقرار و جايگزيني ميكروارگانيسم مفيد خود به خود فضاي جايگزيني
ميكروارگانيسم مضر از بين مي رود و كفه ترازو به سوي ميكروارگانيسم مفيد سنگين تر مي شود در نتيجه بر اين
اساس ثابت مي شود همچنين امكان دارد با وارد كردن شرايطي كه ميكروارگانيسم مضر را فعال مي سازد كفه ترازو
را به سمت ميكروارگانيسم مضر سنگين تر كنيم .يكي ديگر از داليل استفاده از فرمكتو وجود و اثبات اين فرضيه بود
زيرا فرمكتو باعث رشد و تكثير باكتري هاي مفيد شده به طوري كه جايگزيني آنها در روده موجب از بين رفتن يا
كاهش عوامل بيماريزا و باكتري هاي مضر در روده مي شود(ناوا و همكاران.)3003 ،
 -4توسعه پرزها و اكولوژي روده اي

))Inestinal ecology and villi development

پرزهاي روده اي نقش بسيار زيادي در هضم و جذب در دستگاه گوارش طيور ايجاد مي كند اين ارگانها به خاطر
اينكه سطح وسيعي در روده باريك و روده بزرگ ايجاد مي كنند مي توانند سطح تماس خود را با اجزائ مواد
خوراكي زياد كرده و باعث بهتر جذب و هضم شدن اجزائ مواد خوراكي شوند و راندمان استفاده از اجزائ مواد
خوراكي را باالتر ببرند .پرزها به خاطر وجود مويرگ هاي خوني ارتباط بسيار مناسبي با خون برقرار كرده و انرژي
حاصل از مواد مغذي آسانتر در اختيار ديگر اندام ها قرار مي دهد .افزودن فرمكتو به جيره طيور تازه هچ شده موجب
بهبود فعاليت لوله گوارشي مي گردد كه اين منجر به افزايش توليد متابوليتهاي باكتريائي (اسيد هاي چرب فرار) مي
شود ،اين موضوع مرتبط با افزايش اندازه پرزهاي روده اي مي باشد كه منجر به بهبود هضم و جذب مي گردد .طبق
مطالعات انجام شده و آزمايش هاي مختلف فرمكتو موجب افزايش اسيدهاي ارگانيك در روده و سكوم طيور مي
شود .از جمله اين اسيدهاي ارگانيك اسيد پروپيونيك است كه در صورت استفاده از فرمكتو به مقدار قابل توجهي
افزايش پيدا كرده است كه اين افزايش از طريق باكتري ها و ميكروفلورايي كه توليد اسيد هاي چرب فرار را انجام
مي دهند صورت مي گيرد .همچنين با كاهش عوامل بيماريزا و كاهش ميكروفلور منفي موجب كاهش گازهايي كه

اتالف حرارتي را بيشتر مي كند  ،مي شود و توليد گازهايي از جمله متان و  ...را كاهش مي دهد .همچنين اين ماده
مي تواند اسيدهاي چرب شاخه كوتاه را نيز توليد كند از جمله اين اسيدها :اسيد فرميك و اسيد استيك ،اسيد
پروپيونيك  ،اسيد بوتريك ،اسيد والريك و اسيد ايزووالريك و ايزوبوتريك را مي توان نام برد .البته سطوح باالي
اسيد پروپيونيك كه به عنوان اسيدي است كه در طيور از آن براي كسب انرژي استفاده مي كنند در روز اول و دوم
سن با دادن فرمكتو افزايش پيدا مي كند زيرا اسيد پروپيونيك در دو هفتگي و سه هفتگي در حالت كنترل به پيك
مي رسد .پس فرمكتو موجب افزايش اسيدهاي چرب فرار به خصوص اسيد پروپيونيك شده وبه دنبال آن انرژي طيور
را زياد كرده و محيط دستگاه گوارش را اسيدي كرده و در نتيجه ميكروارگانيسم هاي مضري كه در  pHقليايي رشد
پيدا مي كنند از بين برده و فلور دستگاه گوارش را به سمت فلور مثبت سوق مي دهد و مي توانيم بگوئيم تا حدودي
به سمت اثبات فرضيه اخراج رقابتي ميل پيدا كرده ايم .پس مي توان گفت فرمكتو به عنوان سوبستراي باكتريائي
باعث تغيير ميكروفلوراي سيستم دستگاه گوارش خصوصا روده گشته و نهايتا افزايش اسيدهاي چرب فرار را به دنبال
خواهد داشت اين حالت براي سرعت بخشيدن به تكامل سيستم گوارشي جوجه هاي جوان (يكروزه) در مدت زمان
كم از اهميت خاصي برخوردار است به عبارت ديگر با مصرف فرمكتو شروع خوبي را براي پرورش گله مي توان
انتظار داشت(ناوا و همكاران.)3009 ،
 -1افزايش جذب انرژي و پروتئين

))Increased protein and energy absorbtion

طبق مطالعه انجام شده تاثير فرمكتو بر روي جذب انرژي و پروتئين كه در جيره كم بوده است تفاوت معني داري با
جيره حاوي پروتئين تنظيم شده بر اساس  NRCداشته است و موجب افزايش وزن و بهبود ضريب تبديل شده است
پس مي توان گفت افزودن فرمكتو به جيره هائي كه مقدار پروتئين خام تنظيم شده آنها كمتر است مي تواند عالوه بر
بهبود عملكرد ،مشكالت زيست محيطي كه از دفع زيادي ازت حاصل مي شود را كم كند همچنين طبق مطالعات

محققين در اين مورد  ،موجب كاهش هزينه جيره شده و در پي آن استفاده اقتصادي زادي حاصل مي شود كه اين
امر اقتصادي نيز به نوبه خود مي تواند كمك شايان توجهي به صنعت مرغداري كند(ناوا و همكاران 3003،؛ تورس و
همكاران).
 -6افزايش در جذب و ذخيره مواد معدني خصوصا كلسيم و فسفر))Greater mineral deposition
با افزايش در جذب و ذخيره مواد معدني خصوصا كلسيم و فسفر طبق تحقيقات انجام گرفته  ،در روزهاي مختلف 90
 30 ،و  20روزگي شد و همچنين رسوب اين مواد در استخوان ساق پا نيز زيادتر شده بود .اما تفاوت چنداني در
مطالعات دانشمندان بين خاكستر و گروه تحت تاثير تيمار و گروه شاهد مشاهده نشد .اماتفاوت معني داري بين قابليت
هضم و جدب كلسيم و فسفر در سنين ذكر شده و سنين باالتر ديده نشد(ناوا و همكاران.)3003،
 -1تقويت و بهبود سيستم ايمني

))Improving immune system

جوجه هايي كه در جيره آنها فرمكتو استفاده مي شود نسبت به گروه شاهد داراي افزايش چشمگيري در
ايمنوگلوبين )IgA)Aدر دئودنوم خود در هنگام مواجهه با عفونت سالموناليي هستند .افزايش ايمني گله در اثر
استفاده از فرمكتو خصوصا در شرايط استرس ناشي از تغذيه مثال در شرايطي كه فيبر جيره بسيار باالست ديده شده
است .همچنين طبق مطالعات صورت گرفته غلظت اين نوع ايمنوگلوبين احتياج به اندازه گيري در سنين مختلف دارد.
زيرا در سنين مختلف مي توان طبق تكرارهاي زياد آزمايش به مكانيسم دقيق آن پي برد .همچنين در تحقيقي جوجه
خروس هايي كه با پاتوژن سالمونال و همچنين دادن جيره كنترل و جيره كنترل به عالوه فرماكتو مشاهده شد كه مقدار
غلظت  IG Aدر دئودنوم در جيره هاي حاوي فرمكتو بيشتر بود و تفاوت معني داري را نسبت به گروه كنترل كه با
عفونت سالموناليي در گير شده بود نشان مي داد(گراژدا و همكاران.)3003،
 -9افزايش تقريبا صد برابر گونه هاي مفيد الكتو.باسيل به همراه افزايش توليد باكتريوسين

))000*more lactobacillus SP.With increased bacteriocion production
در حضور فرمكتو الكتوباسيل ها رشد و تكثير يافته و ميزان زيادي باكتريوسين توليد مي كنند كه تركيبات ضد
ميكروبي طبيعي هستند و مانع از رشد و تكثير باكتري هاي مضر در هنگام استرس و بروز كوكسييوز مي گردند.
باكتريوسين به تركيباتي گفته مي شود كه توسط برخي از باكتري ها توليد شده و سبب توقف رشد باكتري هاي ديگر
مي شود .فرمكتو در اثر توليد باكتري هاي مفيد و باكتري هايي كه مي توانند توليد باكتريوسين كند تاثير بسزايي در
توليد اين ماده دارد .براي مثال برخي باكتري ها مي توانند باكتريوسيني توليد كنند كه از رشد باكتري هاي مفيد
كولون جلوگيري نمايد(ناوا و همكاران.)3003 ،
 -9اثر فرمكتو در مهار باكتري سالمونال

)(Fermacto effect on decreasing salmonella

در جوجه هاي جوان ميكروفلور به طور كامل توسعه نيافته و توان مقابله با باكتري هاي بيماريزا را ندارند آزمايشات
مختلف نشان داد ه اند كه فرمكتو موجب توسعه ميكروفلور روده به سمت باكتري هاي مفيد و نيز مانع از رشد باكتري
هاي مضر همچون سالمونال مي گردد .پيبش از اين گفتيم كه فرمكتو موجب توليد درصد زيادي از باكتري هاي مفيد
از جمله الكتوباسيلوس ها و گونه هاي خاص آن مي شود .حالت طبق تحقيقات زيادي كه بر اين اساس انجام گرغته
مي توان به آنها استدالل كرد و گفت كه افزايش جمعيت الكتوباسيلوس مي تواند طبق چهار دليل در مهار باكتري
سالمونال نقش داسته باشد كه اين چهار دليل شامل:
 -9استفاده از محصوالت ميكروبي و اسيدهاي چرب و پتانسيل اكسيداسيون-احيائ
 -3رقابت در ميان ميكروب ها براي گيرنده ها و جايگزيني در آنها.
 -2توليد مواد شبه آنتي بيوتيكي مثل باكتريوسين.

 -4رقابت ميكروبي براي مواد مغذي (ناوا و همكاران3009،؛اشنايتس و همكاران 9119 ،؛ ليليانو و همكاران،3002،
پاترسون و همكاران.)3002،
همچنين در مطالعه ديگر مقداري از الكتوباسيلوس را به ظرفي كه حاوي سالمونال بود تزريق كردند اين الكتوباسيلوس
را در قسمت وسط پلت حاوي سالمونال وارد كردند پس از گذاشتن در انكوباتور منطقه ممنوع زيادي حول باكتري
الكتوباسيلوس تشكيل شد كه نشان دهنده مهار باكتري سالمونال بود .بايلي و همكاران 9119به طور دقيق نشان داد كه
اهميت استرس روي كاهش كلونيزه شدن سالمونال بوسيله اليگوساكاريد ها انجام شده در اين مطالعه جوجه هايي كه
تحت كنترل استرس نبوده و جوجه هاي تحت استرس عمل آوري شده با اليگوساكاريدها سطوح پايين تري از كلونيزه
شدن سالمونال در مقابل جوجه هاي تحت استرس را نشان دادند.
 -90كاهش سندرم استرس

)(Acite syndrome decreasing

آزمايشات اخير نشان داده فرمكتو به صورت معني داري موجب كاهش سندرم آسيت در جوجه هاي گوشتي شده
است احتماال فرمكتو موجب كاهش مصرف اكسيژن توسط بافت روده شده و اكسيژن بيشتري براي ساير بافت ها در
دسترس است.
پس با توصيف داليل ذكر شده مي توان گفت استفاده فرمكتو به عنوان پري بيوتيك نسبت به ساير مواد از ارجحيت
خاصي برخوردار است زيرا نه سلول زنده و نه اسپور دارد بلكه همچنين با هضم موثر محيط دستگاه گوارش ،افزايش
بهبود جمعيت الكتوباسيلوس و افزايش جذب پروتئين و كاهش مشكالت ديگر مي تواند تاثير شگرفي در راندمان و
عملكرد و توليد داشته باشد(سوليس و همكاران .)3001،در مطالعه اي محققين نشان دادندكه پرندگان تغذيه شده با
مكمل فرمكتو در مقايسه با پرندگان تغذيه شده با جيره عاري از فرمكتو عالئم آسيت كمتري نشان دادند بطوريكه در
گروه اول 69%پرندگان مبتال به آسيت و در گروه دوم  13 %پرندگان عالئم آسيت را نشان دادند .توسعه دستگاه

گوارش يكي از مهمترين فاكتورهاي پرورشي در سالمت جوجه است كه فيزيولوژي پرنده توسعه يافته و به صورت
مستقيم بر هضم و جذب مواد مغذي در روده كوچك اثر مي گذارد .با توجه به توسعه دستگاه گوارش دراثر مصرف
فرمكتو در جيره جوجه هاي گوشتي مي باشد .بيشترين توسعه دستگاه گوارش جوجه هاي تغذيه شده با فرمكتو به
ترتيب در قسمت دوازدهه و سپس در ايلئوم است .توسعه در بخش ايلئوم روده كوچك با افزايش ارتفاع ويلي هاي
ايلئوم اتفاق مي افتد .افزايش ويلي ها در روده كوچك سايتهاي جذب را در لومن روده افزايش مي دهد و مقدار
جذب كربوهيدراتها و پروتئين ها را افزايش مي دهد .چربي ها شكسته شده و در پرزهاي عميق تر جذب مي شوند.
از طرفي فرمكتو باعث افزايش سيستم ايمني دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي مي شود .سالمت دستگاه گوارش
از طريق كاهش نكروز سلولهاي روده اي ،افزايش فعاليت روده ها و توليد  IG Aمي گردد .بطور كلي جيره هاي
حاوي فرمكتو دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي را توسعه داده و بروز آسيت را كاهش مي دهد(.مقاله اثر فرمكتو
بر بروز آسيت در جوجه هاي گوشتي سال )3001
پري بيوتيك و جيره هاي کم پروتئين
فرمكتو يك پري بيوتيك با منشا قارچي(قارچ آسپرژيلوس اوريزا)كه از طريق تخمير باعث افزايش هضم و جذب مواد
مغذي بخصوص پروتئين جيره شده كه منجر به ابقائ ازت بيشتر در بدن شده و بر روي اسيدهاي آمينه (ليزين ،متيونين
و ترئونين) موثر است .بنابراين باعث دفع كمتر نيتروژن در مدفوع شده و كاهش آمونياك را در محيط زيست كاهش
مي دهد .تحقيق انجام شده بر روي جوجه هاي گوشتي با 10درصد احتياجات پروتئين مورد نياز انجام شده و افزايش
راندمان عملكرد مشاهده شد(منبع  49سال  3001و منبع  40سال  3001قياسي).

پري بيوتيك و اکولوژي روده اي:
پيش ماده هاي متابوليسم ميكروبي (يعني پربيوتيك ها ،فيبر و پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي) نيز مي توانند حركت
موسين را تحت تاثير قرار دهند .احتمال دارد كه اثر پربيوتيك ها به دليل تعديل مستقيم جمعيت باكتريايي باشد كه مي
تواند حركت موسين را تنظيم كند .به عنوان مثال ،نشان داده شده است كه ايزومالتواوليگوساكاريد (Isomalto
)Oligosaccharideبه طور مستقيم جوامع باكتريايي سكومي را در طيور تحت تاثير قرار مي دهد ،در حالي كه
اينولين) (Inulinو اليگوفروكتوز( )Oligofructoseدر زمان تغذيه تغييراتي را در آناتومي بافت پوششي و در ترشح
موسين موش هاي صحرايي ايجاد كردند .فيبر و پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي جيره به طور كلي باعث افزايش ترشح
موسين جهت حفظ در برابر آسيب مكانيكي ناشي از مواد فيبري مي شوند .به عنوان مثال ،موش هاي صحرايي تغذيه
شده با فيبر مركبات ،افزايشي را در ترشح موسين به ميزان  210درصد در معده و  390درصد در روده كوچك در
مقايسه با موش هاي صحرايي تغذيه شده با جيره بدون فيبر داشتند.
پربيوتيك ها مكمل هايي هستند كه از رشد جوامع ميكروبي ويژه اي حمايت مي كنند ،در حالي كه پروبيوتيك ها
حاوي محيط هاي كشت ميكروبي زنده اي هستند كه ساكنين طبيعي دستگاه گوارش بوده ،مي توانند در دستگاه
گوارش مستقر شده و به طور مستقيم يا غير مستقيم ساير جوامع ميكروبي را تحت تاثير قرار دهند.
مواد مغذي داراي توانايي تنظيم كنندگي جوامع ميكروبي هستند .براي ويژگيهاي ضد ميكروبي ،عناصر مس و روي به
طور متداول در مقادير بيشتر از حد نيازشان به منظور تحريك رشد ،به حيوانات تك معده اي خورانده مي شود .اثرات
منابع مختلف اين عناصر معدني ممكن است متنوع باشد .منابع غذايي مس كه در دستگاه گوارش به مقدار بيشتري قابل
حل هستند ،فيزيولوژي گوارشي را در بخش هاي قدامي(جلويي) روده كوچك(دوازدهه) تحت تاثير قرار مي دهند،
در حالي كه منابعي كه در دستگاه گوارش حالليت كمتري دارند ،بخش هاي انتهايي روده كوچك (يعني تهي روده

و ايلئوم) را تحت تاثير قرار مي دهند ،بنابراين انتخاب منابع غذايي مس( و احتماال منابع روي) براي تعديل فيزيولوژي
دستگاه گوارش ممكن است بر اساس نوع و تكرار چالش بيماري روده اي مورد انتظار باشد.
پربيوتيك ها مي توانند جوامع باكتريايي موجود در روده را تنظيم كنند ،لذا تغذيه حيوان را تحت تاثير قرار مي دهند.
اثرات فيزيولوژيكي هيدرات هاي كربن غير قابل جذب ،شامل افزايش حجم مواد دفعي ،افزايش توليد اسيدهاي چرب
كوتاه زنجيره( ،)Short-chain fatty acids;SCFAتعديل جوامع باكتريايي و تغيير در محتواي شيميايي سرم
خون(يعني مقادير كلسترول ،تري گليسريد ها را به سمت كاهش سوق مي دهند) مي باشد .پربيوتيك هايي كه داراي
اثرات قابل توجهي هستند ،عبارتند از :اينولين و اوليگوفروكتوز كه نشان داده شده است باعث افزايش جمعيت
بيفيدوباكتريوم ها درروده كوچك مي گردند .كه اين باكتري ها SCFA،را ممكن است براي حيوان قابل استفاده
باشد توليد مي كنند .الكتوسوكروز نيز مي تواند جوامع ميكروبي را تحت تاثير قرار داده ،پس از مدت زمان طوالني
تغذيه موجب كاهش توليد آمونياك سكومي و افزايش توليد SCFAشود .همچنين ،در جوجه ها استفاده از الكتوز
براي تحريك رشد باكتري هاي ويژ ه مي تواند از استقرار سالمونال ها در سكوم جلوگيري نمايد.
باكتري هاي اسيد الكتيك ( ) Lactic acid bacteria:LABسهم عمده اي از فلور روده اي جوجه ها را به خود
اختصاص داده ،مي توانند به ميزان 901واحد تشكيل دهنده كلني( (CFUدر يك گرم از محتويات سكومي(تعيين شده
به وسيله روش هاي كشت) برسند كه معيار نخست يك سويه پروبيوتيكي( ساكن طبيعي دستگاه گوارش) را برآورده
مي سازد .دوم اينكه ،اغلب باكتري هاي اسيد الكتيك مقاوم به اسيد و ترشحات صفراوي هستند ،لذا معيار دوم يك
پروبيوتيك ( توانايي براي استقرار) را تامين مي كنند .سويه هاي باكتري هاي اسيد الكتيك داراي اثرات مستقيم و غير
مستقيمي بر جوامع ميكروبي ديگر گذاشته ،مي توانند استقرار باكتري هاي ديگر شامل اشرشيا كلي و كلستريديوم
پرفرينژنس

))Clostridium perfringensو سالمونال تيفي موريوم( )Salmonella typhimuriumرا

كاهش دهند .با تنظيم محتواي جمعيت ميكروبي ( به ويژه از طريق كاهش سويه هاي باكتريايي بيماريزاي ويژه) ،باكتري
هاي اسيد الكتيك ( و ديگر پروبيوتيك ها) ممكن است باعث افزايش ايمني غذايي شوند .به عنوان مثال ،ممكن است
كاهش استقرار سالمونال به نحو قابل مالحظه اي صنعت طيور را تحت تاثير قرار دهد .سالمونالها منبع عمده اي از
عوامل بيماريزاي غذايي (هر نوع بيماري كه عامل آن توسط غذا منتقل مي شود) در فرآورده هاي طيور هستند ،كه
موجب آلودگي شديد و مرگ در انسان ها مي شوند.ممكن است باكتري هاي اسيد الكتيك نيز تهاجم انگلي توسط
ايمريا تنال ( )Eimeria tanellaرا تحت تاثير قرار دهند .باكتري هاي اسيد الكتيك مي توانند پاسخ هاي موضعي و
سيستميك ايمني را تحت تاثير قرار داده ،كاهش توليد عامل آلفا نكروز توموري ( )TNF-aو اينترلوكين  -90توسط
سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و افزايش تيتر پادتن سيستميك را در انسان ها و پرندگان نشان دهند .درنهايت،
باكتري هاي اسيد الكتيك نشان داده اند كه موجب افزايش وزن جوجه هاي گوشتي مي شوند.
اثرات جوامع باكتريايي بر فيزيولوژي روده اي حيوانات ،اثراتي اساسي هستند .در كل حضور جوامع ميكروبي در دستگاه
گوارش  ،به آنتروسيت هاي كوچكتر( بر اساس نسبت پروتئين به  )DNAو كاهش بلوغ آنتروسيت (براساس فعاليت كل
آنزيم ها) در پستانداران و پرندگان وجود دارد به نظر مي رسد كه پرندگان فعاليت ميتوزي بيشتري تحت شرايط عاري از
ميكروب دارند ،در حالي كه به نظر مي رشد پستانداران فعاليت ميتوزي كمي داشته باشند .اين تفاوت ممكن است به دليل
اين حقيقت باشد كه در پرندگان ،تكثير آنتروسيت ها همراه با كل پرزها صورت مي گيرد ،در صورتي كه در پستانداران اين
گونه نيست .همچنين ،حيوانات عاري از ميكروب ،تمايل به كاهش قابل توجه تعداد انتروسيت ها در همه سطوح پرزها و
افزايش ميزان مهاجرت انتروسيت ها دارند .ميزان سريع تر مهاجرت انتروسيت همراه با كاهش تعداد انتروسيت با كاهش
ظرفيت جذب مواد مغذي مرتبط بوده ،ثابت شده است كه جذب گلوكز و اسيدهاي چرب كوتاه زنجيره در حيوانات معمولي

بيشتر از حيوانات عاري از ميكروب است كه موجب افزايش اندازه ( )Hypertrophyسلول هاي چربي و بيشتر شدن ميزان
چربي بدن مي شود.
ممكن است باكتري ها تغذيه ميزبان را از طريق ترشح مواد مغذي ،شامل ويتامين ها(به ويژه ويتامين هاي  Bو ويتامين هاي ،K
اسيدهاي آمينه و اسيد هاي چرب كوتاه زنجيره شامل الكتات ،استات ،پروپيونات و بوتيرات تامين كنند ،كه مي تواند به تامين
انرژي حيوان منجر شده و به همان نسبت جوامع باكتريايي را تحت تاثير قرار دهد .اين اسيدهاي چرب كوتاه زنجير از طريق انتشار
غير فعال ،در روده بزرگ جذب مي شوند و ممكن است براي شاخت اجسام كتوني (بوتيرات) ،گلوكز (پروپيونات) يا ليپيدها
(استات) استفاده شوند .همچنين ممكن است اسيدهاي چرب كوتاه زنجيره ،به طور مستقيم فعاليت روده اي را تنظيم كنند .نشان
داده شده است كه بوتيرات ،توليد اينترلوكين  -9را توسط سلولهاي پوششي روده اي تحت تاثير قرار مي دهد .از آنجا كه
اينترلوكين  -9در تجديد پذيري نوتروفيل و مونوسيت نقش دارد ،ممكن است بوتيرات اثرات مستقيمي بر پاسخ هاي ايمني روده
اي داشته باشد .پروتئين باكتريايي يك منبع عالي از اسيدهاي آمينه است ،اما تنها بخش كوچكي از اين اسيدهاي آمينه براي ميزبان
قابل جذب است ،بنابراين به طور كلي ُاين منبع پروتئيني براي ميزبان قابل دسترس و استفاده نيست ،مگر اين كه حيوان از مدفوع
خود تغذيه كند .متا بوليتهاي تخمير باكتريايي نيز ممكن است ارزش تغذيه اي براي حيوان داشته باشند ،هر چند در بسياري از
موارد ،محدوده كوچكي بين اثرات مفيد و اثرات سمي وجود دارد .به عنوان مثال پرندگان مي توانند آمين هاي مشتق شده از
باكتري ها را را از طريق دكربوكسيالسيون اسيدهاي آمينه جذب كنند ،كه اين امر مي تواند به طور مستقيم عملكرد حيوان را
تحت تاثير قرار دهد.
در عين حال كه ممكن است باكتري ها در تغذيه حيوان نقش داشته باشند ،اين احتمال وجود دارد كه با ميزبان خود بر سر مواد
مغذي رقابت كرده و يا متابوليتهاي سمي نيز توليد كنند .به عنوان مثال جوامع ميكروبي مي توانند هضم چربي را با تعديل فعاليت
ليپاز يا ميزان نمك هاي صفراوي كونژوگه نشده تحت تاثير قرار دهند ،كه به طور مستقيم عملكرد پرنده را با محدود كردن جذب

چربي ها يا ويتامين ها ي محلول در چربي تحت تاثير قرار مي دهند .اين اثر در پرندگان جوان تر (كمتر از  6هفتگي) قابل مالحظه
تر است؛ به نظر مي رسد كه در پرندگان خيلي جوان ،ميزان ساخت و بازجذب اسيدهاي صفراوي از پرندگان مسن تر كمتر باشد.
توليد آمونياك توسط باكتري ها نيز منجر به سميت سلول هاي پوششي روده اي مي شود ،كه به صورت افزايش جايگزيني
انتروسيت و تجزيه موسين به دنبال افزايش توليد و ترشح موسين نمايان مي شود .باكتري ها مي توانند به موسين چسبيده و آن را
تجزيه كنند .بيشتر باكتري هاي مطالعه شده مي توانند موجب بيان ژن موسين شده ،به طور آنزيمي موسين را تجزيه كنند .گونه
هاي باكتري ها ،ساخت موسين تحت تاثير قرار مي دهند .اشرشيا كلي انتروپاتوژنيك(عامل بيماري زاي روده اي) و الكتوباسيلوس
پالنتاروم( )Lactobacillus Plantarumموجب بيان  Mrnaژن  MUC2با سلولهاي پوششي روده اي مي شوند ،در حالي
كه بيان  mRNAژن  MUC2تنها توسط الكتوباسيلوس پالنتاروم افزايش مي يابد.
(اكولوژي روده اي:اثرات متقابل بين تغذيه و موسين مترجم :حميدرشا ابراهيمي چكاوك/دوره شانزدهم/شماره/2پاييز)9296

