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والخلیط)Prebiotic(الحیويوالسابق) Probiotic(المعزز الحیويإضافةدراسة تأثیر 

الهضمیة للقناةالمعويالنسیجیة والنبیتالصفاتالمنتجة محلیآ في)Synbiotic(التآزري

  األبیضلدجاج اللكهورن 

  

  سعد عبد الحسین ناجيوبشرى سعدي رسول زنكنه 

  جامعة بغداد/ لزراعةكلیة ا–قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

فـــي المعـــزز الحیـــوي والســـابق الحیـــوي والخلـــیط التـــآزري المنتجـــة محلیـــآأجریـــت هـــذه الدراســـه لتقیـــیم كـــل مـــن

اذ یحــــوي المعــــزز الحیــــوي علــــى بكتریــــا.الصــــفات النســــیجیة والنبیــــت المعــــوي للقنــــاة الهضــــمیة للــــدجاج البیــــاض 

Bifidobacterium وبكتریــاLactobacillus acidophilus وعلــى خمیــرةSaccharomyces cerevisiae و

Aspergillusالفطـــر nigerفــــي حـــین یحــــوي الســــابق الحیــــوي علــــى مجموعـــة مــــن الســــكریات المعقــــده لخمیــــرة

S.cerevisiaeبعد تكسیر وتحطیم جـدارها الخلـوي ، بینمـا یجمـع الخلـیط التـآزري)Synbiotic( كمیـات متسـاویة مـن

5اضیفت المستحضرات المایكروبیة الثالثة المنتجة محلیا بواقع . السابق الحیوي المذكور سابقا بروبایوتك العراق مع

اربـع معـامالت علـىاسـبوع16دجاجـة بعمـر180كغم لكل طن علف الى عالئق دجاج اللكهورن االبیض  اذ وزعـت 

واضـــیف ) Control(للمقارنـــةتعلـــى علیقـــة قیاســـیة للـــدجاج البیـــاض واســـتخدم)T1(غـــذیت طیـــور المعاملـــة االولـــى. 

على التـواليT4و T3و T2طن الى عالئق المعامالت/كغم5المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري بمعدل 

) معاملـة / دجاجـة45( دجاجـة لكـل مكـرر15مكـررات لكـل معاملـة و 3اكنان ارضیة وبواقع الطیور في تم تربیة. 

  ) .یوم383(اسبوع 57ولمدة 

ر نتــائج التجربــة الــى ان اضــافة المعــزز الحیــوي والســابق الحیــوي والخلــیط التــآزري الــى عالئــق الــدجاج تشــی

في ) Cryps Depth(وعمق الخبایا) Villi Length(في طول الزغابات ) P<0.01(البیاض ادت الى زیادة معنویة

وخفــض ) Lactobacilli(یات اللبنیــةمنطقــة الصــائم لمجــامیع الطیــور المعاملــة فضــال عــن زیــادة اعــداد بكتریــا العصــ

  .في كل من مناطق الحوصلة والصائم واالعورین مقارنة مع معاملة السیطرة ) Coliform(اعداد بكتریا القولون

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  األولدكتوراه للباحث أطروحةالبحث مستل من 
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The effect of locally produced probiotic, prebiotic and synbiotic on 
histology and intestinal microflora of gut White Leghorn*

  

Bushra, S. Zangana and   Saad A. Naji
Dep. of Animal Resource/ College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study aimed to study the effect of diet supplementation with probiotic, 

prebiotic and synbiotic on histology and intestinal of White Leghorn (WL) laying hens. A
locally prepared probiotic were used each one gram of this probiotic contain at least 1010

Colony Forming Units of Bifidobacterium, L.acidophilus bacteria and 108(CFU) of 
Saccharomyces cerevisiae yeast and Aspergillus niger fungal respectivally. The prebiotic 
used in this study were consist a non starch oligosaccharide of S.cerevisiae yeast after 
crashing of cell wall .The synbiotic  used in this study were prepared by mixed an equael 
amount from probiotic (Iraqi probiotic) and prebiotic. A total of  180 WL laying hens, 16  
weeks old were  randomly allocated into four treatment groups . Hens in T1 group were 
fed a standerd laying diet and used as control group. Hen in T2,T3 and T4 were fed diet 
supplemented with 5 Kg/ton of probiotic, prebiotic and synbiotic respectively. The 
experiment was conducted in poultry farm at Agriculture College– University of 
Baghdad for the period from 27th May 2005 to first of Jully 2006.

The data for the present study showed that feed supplementation with probiotic, 
prebiotic and synbiotic were significantly (P<0.01) increased villi length and cryps depth 
of the duodenum region as compared with the control group. The microbiological study 
data also revealed feed supplementation with probiotic, prebiotic and symbiotic were 
significantly (P<0.01) increased Lactobacilli and decresced Coliform bacteria count in 
crop, jujinum and cecum of laying hens.

  

المقدمة

المصــنعة والمتكــون مــن احیــاء ستحضــرات المایكروبیــةبانــه أحــد الم) Probiotic(یقصــد بــالمعزز الحیــوي

مجهریة منتخبة یتم عزلها من الفلورا المعویة في القناة الهضمیة للطیـور البالغـة ، لهـذه االحیـاء المجهریـة المقـدره علـى 

تحصـل تحسین الصحة العامة واالداء االنتاجي للطیور من خالل منافستها لالحیاء المجهریة المرضیة ومنعهـا مـن ان 

ـــــــ ـــــــة المبطن ـــــى موقـــــــع لاللتصـــــــاق علـــــــى الخالیـــــــا الطالئی ــ ــــمیة هعل ، فـــــــي حـــــــین یقصـــــــد بالســـــــابق ) 1(للقنـــــــاة الهضـــ

بانه مجموعة سكریات معقـده ذات منشـأ غیـر نشـوي تسـتخلص مـن الجـدار الخلـوي لـبعض أنـواع ) Prebiotic(الحیوي

تتخمـــر هــذه الســـكریات المعقـــده بوســـاطة . البكتریــا او الخمـــائر او االعفـــان وبعــض أنـــواع النباتـــات واالعشــاب الطبیـــه 

، ) 2(ضهبعض أنواع البكتریا المفیدة وبذلك تستخدمها كمصدر كاربوني لتكاثرها وسیادتها على البكتریا الضاره الممر 

تمنــع التصــاقها بالخالیــا وبــذلكفضــال عــن دورهــا فــي اغــالق مســتقبالت موجــوده علــى ســطح جــدران البكتریــا الممرضــه

زري فیعـرف بانـه خلـیط لكـل مـن المعـزز الحیـوي والسـابق الحیـوي معـا آأمـا الخلـیط التـ) . 3(طنة لالمعاءالطالئیة المب

بنسب متساویة بهدف زیادة كفاءة االثنین معا من خـالل التعـاون المشـترك لهمـا فیمـا لـو اسـتهلك لكـل منهمـا علـى حـده

هــو احــداث تــوازن مــایكروبي مثــالي فــي القنــاة فات تغذویــة الهــدف االساســي منهــاأتســتخدم هــذه المنتجــات كاضــ. ) 4(
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الهضــمیة عــن طریــق الســیطرة علــى النبیــت المعــوي الطبیعــي المفیــد الــذي لــه دورا مهمــا فــي تقلیــل احتمــاالت االصــابة 

) .5(باالمراض المعویة 

عــن دور منتجــات المعــزز الحیــوي فــي احــداث )6،15(اخــرى فــي هــذا المجــالحالیــةلقــد كشــفت دراســات 

ت مورفولوجیة في القناة الهضمیة كسمك الطبقة الطالئیـة وطـول الزغابـات ومعـدل تحـول الخالیـا الطالئیـة للطبقـة تغیرا

ان هنـاك زیـادة فـي طـول الزغابـات وعمـق الخبایـا لفـروج اللحـم المربـى علـى علیقـة حاویـة المبطنة لالمعاء ، فقد لوحظ

المربى علـى علیقـة حاویـة علـى المعـزز الحیـوي او السـابق كغم من الخلیط التآزري لكل طن علـف مقارنـة بـ1   على

210وعمــق الخبایــا512µm2و 517بـــمقارنــة 600µm2اســابیع ، اذ بلــغ طــول الزغابــات4الحیــوي عنــد عمــر 

µm2 135و 126بــــمقارنـــةµm2اجـــري هـــذا البحـــث مســـتهدفا معرفـــة تـــاثیر وفـــي ضـــوء ماتقـــدم. ) 6(علـــى التـــوالي

فــي حــدوث التغیــرات النســیجیة واعــداد الجــراثیم المعویــة فــي القنــاة محلیــانتجــةتجــات الثالثــة الماضــافة كــل مــن المن

  .الهضمیة لدجاج اللكهورن االبیض 

  

  المواد وطرائق العمل

أســتعمل فــي هــذه التجربــة المنتجــات الثالثــة وهــي المعــزز الحیــوي والســابق الحیــوي والخلــیط التــآزري المنتجــة 

–في مختبر تكنولوجیا منتجات الدواجن التابع لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة ) 7(وناجيه محلیا من قبل زنكن

خلیـة 1010یحتوي الغرام الواحد من المعزز الحیوي على ماالیقـل عـن . ، وهي على شكل مسحوق ناعم جامعة بغداد 

S.cerevisiaeخلیــة مــن خمیــرة 108ومــا الیقــل عــن L.acidophilusوبكتریــا  Bifidobacteriumمــن بكتریــا 

ــــى الحلیــــب المجفــــف الخــــالي مــــن الدســــم ، امــــا الفطــــر A.nigerوالفطــــر  ، حملــــت االحیــــاء المجهریــــة المســــتعملة عل

A.nigerأســتعمل مسـحوق كســبة فـول الصــویا المعقـم كمــادة . انفـرادعلـى نخالــة الحنطـة وجفــف علـى یتــهفقـد تـم تنم

أمـا الســابق . ل هــذه االحیـاء المجهریـة للطیـور ولزیـادة تجــانس توزیعهـا فـي العلـف مالئـة للمعـزز الحیـوي لتسـهیل ایصـا

بعــد تكســر وتحطــم جــدارها S.cerevisiaeالحیــوي المســتعمل فهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الســكریات المعقــدة لخمیــرة 

125حــت ســرعة ســاعة فــي الحاضــنة الهــزازه ت48لمــدة 0م30كلوروفــورم والحضــن بدرجــة حــرارة % 4باضــافة الخلــوي 

دقیقة وحملها على مسحوق كسبة فول الصویا ، في حین یجمع الخلیط التـآزري المسـتعمل فـي هـذه التجربـة نسـب /دورة

وبكتریـا Lactobacilliمتساویة لكل من بروبایوتك العـراق المكـون مـن اربـع انـواع مـن االحیـاء المجهریـة وهـي بكتریـا 

L.acidophilus ریــاغــم و بكت/خلیــة109وبواقــعBacillus subtilis وخمیــرةS.cerevisiae خلیــة 108وبواقــع

  .على التوالي مع السابق الحیوي 

یـوم ، أبتـدأت 400جامعـة بغـداد لمـدة –أجریت هـذه الدراسـة فـي حقـل الطیـور الداجنـة التـابع لكلیـة الزراعـة 

اسـبوع تــم 16ن االبـیض بعمـر ، حیـث اسـتخدم فــي هـذه التجربـة دجـاج اللكهــور 1/7/2006ولغایـة 27/5/2005مـن 

15مكـــررات لكـــل معاملـــة و 3معـــامالت وبواقـــع 4دجاجـــة علـــى 180الحصـــول علیـــة مـــن نفـــس الحقـــل ، أذ وزعـــت 

كغــم 5أضــیف المعــزز الحیــوي والســابق الحیــوي والخلــیط التــآزري بواقــع ) . معاملــة/ دجاجــة 45(دجاجــه لكــل مكــرر 

حـــین تركـــت المعاملـــة االولـــى بـــدون ایـــة أضـــافة واســـتخدمت فـــي) T4وT3و T2(طـــن علـــف لـــثالث معـــامالت لكـــل

م مـزود بمنهـل بالسـتیكي اوتومـاتیكي 2×2وضع الدجاج في أكنان ارضیة ، مساحة كل كـن ) . T1(كمعاملة سیطرة 

غــذیت الطیــور علــى علیقــة تطــور بهیئــة علــف . معلــق ومعلــف بالســتیكي اســطواني معلــق وثالثــة أعشــاش لكــل كــن 
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أســبوع واســتبدلت بعلیقــة أنتــاج حتــى نهایــة التجربــة وبشــكل محــدد وفــق 18ة فــي الصــباح لغایــة مجــروش ولمــرة واحــد

مكونـات العالئـق المسـتخدمه فـي ) 1(ویوضـح جـدول ) 8(الكمیات المذكورة في دلیل االنتاج التجـاري للـدجاج البیـاض

  . التجربة وتحلیلها الكیمیاوي المحسوب 

  

الكیمیاوي في الدراسة مع التركیبهالمستخدمالعلیقةلفیة الداخلة في تكوین االنسب المئویة للمواد الع)1(جدول 

  المحسوب

  المواد العلفیة
  علیقة تطور

  )أسبوع 18- 16( 

  علیقة انتاج

  )أسبوع 78- 19( 

  60.0  40.7  ذرة صفراء

  7.0  36.8  شعیر

  -  4.0  نخالة

  23.0  15.0  %)40(كسبة فول الصویا 

  7.0  0.5  حجر كلس

  3.0  3.0  *امكسفیدنی

  100  100  المجموع

      **التركیب الكیمیائي المحسوب

  16.0  14.7  (%)البروتین 

  2708.0  2721.0  )كغم علف/كیلوسعرة(الطاقة الممثلة

  0.80  0.68  الیسین

  0.34  0.32  میثیونین

  0.62  0.61  سستین+ میثیونین 

  3.36  0.77  كالسیوم

  0.41  0.50  فسفور متاح

K3 ،3ملغـم فیتـامین E ،4ملغـم فیتـامین D3 ،50وحـدة دولیـة فیتـامین A ،3000وحدة دولیة فیتامین 1400: دنیامكس یوفر كغم من فی1* 

1.5ملغـم حـامض البانتوثنـك ، 20ملغم نیاسـین ، B12 ،60ملغم فیتامین B6 ،0.04ملغم فیتامین B2 ،6ملغم فیتامین B1 ،15ملغم فیتامین 

50ملغـم منغنیـز ، 100غـم صـودیوم ، 1.2غـم فسـفور ، 3.18غـم كالسـیوم ، 4.8ملغم كـولین ، 510ملغم بایوتین ، 0.20فولیك ، ملغم حامض ال

ملغــم مضــاد 1.0غــم میثــایونین ، 0.81ملغــم ســلینیوم ، 0.2ملغــم یــود ، 1.5ملغــم كوبلــت ، 0.25ملغــم نحــاس ، 10ملغــم زنــك ، 80ملغــم حدیــد ، 

  للتأكسد

) .9(التركیب الكیمیاوي للمواد العلفیة وفقا لجدول تحلیل المواد العلفیة الوارة في تقاریر المجلس العالمي لالبحاث الوطني حسب** 

  

  الصفات المدروسه

  الصفات النسیجیة لالمعاء الدقیقةدراسة-:أوآل

Bancroftریقـة باتبـاع طاجري الفحص النسیجي في نهایة التجربـة -:المقاطع النسیجیةوفحصتحضیر

وقـد تـم تسـجیل القیاسـات باسـتعمال المقیـاس الـدقیق للعدسـة ، اذ اخذ ثـالث نمـاذج  لمنطقـة الصـائم ) Steven )10و
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 Stage(بعـــــد معایرتـــــه بالمقیـــــاس الـــــدقیق للمشـــــرح400×ة تكبیـــــرو ذو قـــــ(Ocular micrometer)العینیـــــة 

micrometer (علمًا ان طول الزغابة یمتد مـن قمـة الزغابـة . الخبایاو عمقحیث تم تقدیر كل من ارتفاع الزغابات

بعــد ذلــك   .)11(المســافة مــن قاعــدة الزغابــة الــى نهایــة الخبیــة لغایــة ارتبــاط خبیــة الزغابــة ، امــا عمــق الخبیــة فهــي 

مــزود بكــامیرا   Wiledنــوععــاديالتقطــت عــدد مــن الصــور الفوتوغرافیــة لــبعض المقــاطع النســیجیة باســتعمال مجهــر 

Digital   لتوضیح ودعم بعض نتائج الدراسة الحالیة.  

مـن محتویـات امعـاء ثـالث غـم1اخـذ مقـدار -:االحیـاء المجهریـة للنبیـت المعـويحساب اعـداد -:ثانیآ 

في ظـروف كالعلى انفراد  طیور مذبوحة لكل معاملة في نهایة التجربة ولكل من منطقة الحوصلة والصائم واالعورین

باســتخدام مــاء الببتــون المعقــم لغــرض تقــدیر اعــداد بكتریــا 1010-ا مخففــات عشــریة لغایــة تخفیــفمعقمــة وعملــت منهــ

مـــن قبـــل كـــل مـــنهالمـــذكور ) Pour–plate method(بطریقـــة صـــب االطبـــاقو بكتریـــا القولـــون العصـــیات اللبنیـــة 

Harrigan وMcCance )12(الوسط الزرعي الصلب المعقموباستخدامMRS Agarو ول من البكتریـاللنوع اال

Macconkey Agarوبعد تصلب 0م46المحضر آنیًا والمحفوظ في حمام مائي بدرجة للنوع الثاني من البكتریا و

ومــن ثــم حســبت اعــداد المســـتعمرات ســاعة48ولمــدة 0م37االطبــاق وضــعت فــي الحاویــة الالهوائیــة علــى درجـــة 

  .التخفیف مقلوب × النامیة من خالل ضرب عدد المستعمرات 

  التحلیل االحصائي

طبــق بتصــمیم عشــوائي كامــل ) One Way Analysis(للبیانــات باتجــاه واحــداجــري التحلیــل االحصــائي 

)CRD ( االحصــائي الجــاهزالبرنــامجلدراســة تــأثیر المعاملــة فــي الصــفات المدروســة وباســتخدام)13(SAS واختبــرت

   .  )0.01و 0.05(متعدد المستویات عند مستوى ) 14(دنكن ر الفروقات المعنویة بین المتوسطات باستخدام اختبا

  

  النتائج والمناقشة

الهضمیةالنسیجیة للقناةالصفاتفيوالخلیط التآزريالمعزز الحیوي والسابق الحیوي أضافةتأثیر  -:اوآل

  الصائممنطقةفي) Villi Length(طول الزغابات 

فــي والخلــیط التــآزريضــافة المعــزز الحیــوي والســابق الحیــوي تــأثیر ا) 4-1(واالشــكال) 2(جــدول الیوضــح 

في وحسابیا)P<0.05(لوحظ أن هناك تفوقا معنویا التجربة ، فقدعند نهایة فترة )Jejunum(طول الزغابات للصائم

عــة طـول الزغابـات لمجـامیع الطیـور التـي غـذیت علـى المعــزز الحیـوي والسـابق الحیـوي والخلـیط التـآزري مقارنـة بمجمو 

مایكرون لمعامالت االضافة الثالثة على التوالي مقارنة 380.5و344.0و 250.7طیور معاملة السیطرة ، أذ بلغت 

الــى لكــل مــن الســابق الحیــوي والخلــیط التــأزري وقــد یعــزى ذلــك التفــوق المعنــوي . مــایكرون لمعاملــة الســیطرة 233.6بـــ

في القنـاة الهضـمیة التـي تقـوم بانتـاج مجموعـة مـن العناصـر الغذائیـة في تعزیز اعداد الفلورا المعویة المفیدةالسهامهم

المفیدة لجسم المضیف ، فضال عن قیامها باستهالك السابق الحیوي وبالتالي انتاجها لمجموعة مـن الحـوامض الدهنیـه 

) 15(باســتمرارلغــرض ادامتهــا وتجدیــدها) Enterocytes(القصــیرة السلســلة التــي تعــد مصــدرا للطاقــة للخالیــا المعویــة 

طــول الزغابـــات فــي منطقــة الصــائم حیــث تقــوم هــذه الخالیــا المعویـــة زیــادةالداء وظائفهــا الحیویــة ، هــذا مایفســر لنــا 

م االنزیمـي ضـبامتصاص الغذاء المهضوم عن طریق الزغیبات الموجودة علـى سـطحها كمـا وتقـوم باكمـال جـزء مـن اله

بوهیـدرات ، فضـال عـن انتاجهـا لشـبكة الیـاف المیوسـین التـي یسـتقر علیهـا لبعض المركبات الغذائیـة كالبروتینـات والكار 
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المخاط ، أذ توفر هذه الشبكة بیئة مالئمـة لتغذیـة االحیـاء المجهریـة المفیـدة مـن جهـة ، وموقـع الرتبـاط وهمـي للبكتریـا 

المعویــة والمخصصــة المرضـیة مــن جهــة اخـرى مانعــة بــذلك وصــولها الـى المســتقبالت الحقیقیــة الموجــودة علـى الخالیــا

وقــد اشــار نفــس الباحــث الــى ان هــذا الطــول للزغابــات ســوف یقلــل قطــر التجویــف .) 16(فقــط لحجــز البكتریــا المفیــدة

الداخلي لالمعاء وهذا ماسیقلل من سرعة مرور الكتلة الغذائیة وبالتالي سیفسح وقت اطول للهضم واالمتصاص واخیـرا 

  .ذائیة للجسم سیزید من جاهزیة مختلف العناصر الغ

فـي المسـاحة ) P<0.05(زیـادة معنویـة فـي حـدوث.)17(وزمـالؤهSolisجاءت هذه النتـائج لتؤكـد ماالحظـه

وبالتــالي الســابق الحیــويللطیــور التــي تناولــتســیةوعــدد الخالیــا الكاالخبایــاالســطحیة لزغابــات منطقــة الصــائم وعمــق ا

، علـى العكـس مـن ذلـك فـان الكثافـة القلیلـة لالمعـاء السـیطرة لـة بطیـور معاممقارنـة م واالمتصـاصضـتحسن قابلیـة اله

  .)11(یؤدي الى انخفاض قابلیة الهضم واالمتصاصالزغابات طولكأنخفاضالدقیقة

  في الصائم) Crypts Depth(عمق الخبایا

لـت والسـابق في عمق الخبایا لمجامیع الطیـور التـي تناو )P<0.01(أن هناك تفوقا معنویا )2(جدول الیبین

ــة طیـــور معاملـــة الســـیطرة ، أذ بلـــغ   مـــایكرون لمعـــامالت 110.0و 94.1الحیـــوي والخلـــیط التـــآزري مقارنـــة بمجموعـ

وقــد یعلــل الســبب فـــي هــذا التفــوق المعنــوي لفعـــل . مــایكرون لمعاملــة الســـیطرة 82.3االضــافة علــى التــوالي مقارنـــة بـــ

سـاب البكتریـا المرضـیة ، أذ تقـوم هـذه االحیـاء المجهریـة بزیـادة سـطح السابق الحیوي في تعزیز البكتریا المفیدة على ح

االمتصاص للزغابات المعویة االصبعیة الشكل مما یؤدي الى زیادة قابلیة االمتصاص للفیتامینات والعناصر المعدنیـة 

نهـا فـي ادامـة وحیویـة الداخلة في مكونات العلیقة ، فضال عن انتاجها للحـوامض الدهنیـه القصـیرة السلسـلة لالسـتفادة م

. خبایا البریكان وجعلها في حالة انقسام وتمـایز مسـتمر ونشـاط وهـذا مایفسـر لنـا زیـادة عمـق الخبایـا فـي هـذه المنطقـة 

، ) Mucus(المنتجـة للمخـاط ) cellGoblet(تقوم خبایا البریكان بانتاج نوعین من الخالیا ، االولـى خالیــا كأسـیة 

عویة لها دور مهم في الهضم واالمتصاص للعناصر الغذائیة ، فضال عن قیامها بانتاج الیـاف أما الثانیة فهي خالیا م

  ) .6(كالیكوبروتینیة الستقرار المخاط علیها الذي یعد وسط مغذي لنمو االحیاء المجهریة المفیدة علیها

ذي أشار الى ان تغذیة ذكـور ال) 15(وزمالؤه Suskovicلـان النتائج للدراسة الحالیة تؤكدها النتائج السابقة

أسابیع على ثالثة انواع من العالئق حاویة على المعزز الحیوي والسابق الحیـوي والخلـیط التـآزري 4فروج اللحم بعمر 

كلغــم لكــل طـن علــف ، ادى الــى زیـادة طــول الزغابــات للــذكور التـي تناولــت الخلــیط التـآزري تلتهــا الــذكور التــي 1بواقـع

ي ثم الذكور التي  تناولت المعزز الحیوي واخیرا ذكورالسیطرة عند اجراء الفحص النسیجي لمقطـع تناولت السابق الحیو 

ان تغذیـة ذكـور فـروج اللحــم علـى علیقـة حاویــة ) 6(وزمــالؤه Burkholderكمـا والحـظ . الصـائم فـي االمعـاء الدقیقــة 

المسـاحة السـطحیة وطـول (المعـاء الدقیقـة یعجل من التطور الشكلي والمورفولوجي لالخلیط التآزري ،كغم من 1على 

  .مقارنة بمعاملة السیطرة) الزغابات وعمق الخبایا
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والخلیط  التآزري)Prebiotic(والسابق الحیوي) Probiotic(تأثیر اضافة المعزز الحیوي) 2(جدول 

)Synbiotic (لمنطقة وعمق الخبایاالزغاباتوالمتمثلة بطولللدجاجالصفات النسیجیة للقناة الهضمیةفي

  الصائم

  الصفة

  )1(المعامالت 

  )Villi Length(طول الزغابات

  )مایكرون ( 

  )Cryps Depth(عمق الخبایا

  )مایكرون ( 

T1  233.6 cالسیطرة  (2)82.3 c

T2  250.7 c85.4المعزز الحیوي  bc

T3  344.0 b94.1السابق الحیوي  b

T4  380.5 a110.0الخلیط التآزري a

****  مستوى المعنویة

  طن علف/ كغم 5تمت أضافة المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التأزري بواقع ) 1(

  مقاسة بالمایكرونالقیم معدل لعشرة قراءات)2(

  )P < 0.01(االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى **

  

طول الزغابات وعمق الخبایا في االمعاء ) 1(شكل 

) Control(لمنطقة الصائم في معاملة السیطرةالدقیقة

  )×400(قوة تكبیرتحت

طول الزغابات وعمق الخبایا في االمعاء ) 2(شكل 

لمنطقة الصائم في معاملة اضافة  المعزز الدقیقة

  )400×(تكبیرتحت قوة ) Probiotic(الحیوي

  

  

  

  

  

طول الزغابھ
الزغابة

عمق الخبیة
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األمعاءطول الزغابات وعمق الخبایا في ) 3(شكل 

السابق إضافةلمنطقة الصائم  في معاملة الدقیقة

  )400×(تحت قوة تكبیر)Prebiotic(الحیوي

األمعاءطول الزغابات وعمق الخبایا في ) 4(شكل 

الخلیط إضافةلمنطقة الصائم  في معاملة الدقیقة

  )×400(تحت قوة تكبیر) Synbiotic(التآزري

  

  المعويللنبیتفي االحیاء المجهریةوالخلیط التآزريالمعزز الحیوي والسابق الحیوي أضافةتأثیر -:ثانیآ

  الهضمیةلقناةامناطقفي محتویات بعض) Lactobacilli(اعداد بكتریا العصیات اللبنیة

الضــافة كــل مــن المعــزز الحیــوي والســابق الحیــوي )P<0.01(معنــوي تــأثیر وجــود) 3(جــدول الیالحــظ مــن

والخلیط التآزري فـي زیـادة أعـداد العصـیات اللبنیـة عنـد كـل مـن منطقـة الحوصـلة والصـائم واالعـورین علـى أعـداد هـذه 

أذ تفوقــت أعـداد هــذه البكتریـا فــي المنـاطق المختلفــة . العصـیات فـي منــاطق الجهـاز الهضــمي لطیـور معاملــة السـیطرة 

املــة أضــافة الخلــیط التــآزري علــى أعــدادها ضــمن كــل مــن معاملــة أضــافة المعــزز الحیــوي والســابق الحیــوي ضــمن مع

و قـــد یرجـــع هـــذا التحســـن المعنـــوي العـــداد العصـــیات اللبنیـــة فـــي منـــاطق القنـــاة الهضـــمیة . واخیـــرا معاملـــة الســـیطرة 

المعـززات الحیویـة المسـتخدمة فـي تلـك عـن معاملـة السـیطرة ، الـى أن)T4و T3و T2(معامالت االضافة الثالثـةل

  Lactobacilliالمعامالت هي تشكیلة لعدد مـن االحیـاء المجهریـة المفیـدة أذ تشـكل كـل مـن بكتریـا العصـیات اللبنیـة  

النســبة العظمــى منهــا ، فضــال عــن قیــام الســابق الحیــوي باالغنــاء االنتخــابي لــنفس هــذه S.cerevisiaeوخمیــرة   

. وبالتـالي أرتفـاع أعـدادها واسـتیطانها داخـل المنـاطق المختلفـة للقنـاة الهضـمیة للطیـور المعاملـة بهـا االحیاء المجهریة 

  Bacillus subtilisالــى أن أضــافة المعــززات الحیویــة وبالــذات الحاویــة علــى بكتریــا )1(الضــنكي فقــد ســبق واشــار 

ت اللبنیة داخل القنـاة الهضـمیة للطیـور المعاملـة تعمل على زیادة أعداد العصیاS.cerevisiaeوخمیرة الخبز الجافة 

بهـا ، وذلـك بسـبب أسـتهالكهما لالوكســجین الهـوائي بـذلك تتـوفر الظـروف الالهوائیــة المناسـبة لتكـاثر العصـیات اللبنیــة  

Lactobacilli.  
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  الهضمیةفي محتویات بعض مناطق القناة) Coliform(اعداد بكتریا القولون 

ـــیط التـــآزري أدى الـــى ظهـــور )3(یالحـــظ مـــن الجـــدول  بـــأن أعطـــاء المعـــزز الحیـــوي والســـابق الحیـــوي والخل

في كل من منطقـة الحوصـلة والصـائم واالعـورین ) Coliform(في أعداد بكتریا القولون) P<0.01(أنخفاض معنوي 

ریا قد سـجل فـي على أعدادها في مناطق الجهاز الهضمي لطیور معاملة السیطرة ، فقد لوحظ أن أدنى عدد لهذه البكت

لطیـور ) P<0.01(وبفـارق عـالي المعنویـة )T4و T3و T2(محتویات الحوصـلة لطیـور جمیـع معـامالت االضـافة 

معاملــة الخلــیط التــآزري عــن طیــور معاملــة الســیطرة التــي ســجلت أكبــر عــدد مــن هــذه البكتریــا ، أذ بلــغ معــدل أعــدادها 

دورة لوغارتمیـة  لكـل غـم 4.1كـل غـم لمعـامالت االضـافة مقارنـة بــ دورة لوغارتمیة  ل2.5و 2.8و 3.5على التوالي 

أما في كل من منطقة الصائم واالعورین ، فنجد أن الحالـة لـم تختلـف كثیـرا . من محتویات الحوصلة لمعاملة السیطرة 

ئج المتحققـة مـن أن النتـا. االكبـر نسـبیا يعما سجل من أعداد بكتریا القولون في منطقة الحوصـلة  اال أن اعـدادها هـ

هذه الدراسة تشیر بوضوح لفعالیة وكفاءة االحیاء المجهریة المكونة للمعزز الحیوي ، فضـال عـن عمـل السـابق الحیـوي 

فــــــي أدامــــــة التــــــوازن المــــــایكروبي مــــــن خــــــالل االغنــــــاء االنتخــــــابي للبكتریــــــا المفیــــــدة مثــــــل بكتریــــــا العصــــــیات اللبنیــــــه 

)Lactobacilli (وبكتریـــاBifidobacterium ــن خـــالل عملیـــة االقصـــاء التنافســــي علـــى حســـاب البكتریـــا الضــــارة مـ

سـریعًا فـي االس الهیـدروجیني لمنـاطق القنـاة الهضـمیة نتیجـة النتـاج أذ تحدث انخفاضا ) Coliform(لبكتریا القولون

ئــة حامضــیة وهــو مــن النــواتج النهائیــة لعملیــة التخمــر التــي تقــوم بهــا هــذه البكتریــا وبالتــالي خلــق بیحــامض الالكتیــك

E.coliالتـــي تشـــكل بكتریـــا )Coliform(وظـــروف غیـــر مالئمـــة تســـهم فـــي خفـــض اعـــداد مجموعـــة بكتریـــا القولـــون

  . )18(، أذ یعد وجودها احد المؤشرات البكتیریة المهمة لالستدالل على تواجد البكتریا المعویة المرضیة معظمها 

التآزريوالخلیط) Prebiotic(السابق الحیوي و ) Probiotic(تأثیر اضافة المعزز الحیوي )3(جدول

)Synbiotic(في اعداد بكتریا العصیات اللبنیة)Lactobacilli (القولونوبكتریا)Coliform( لثالث مناطق

  نهایة فترة التجربةفيللكهورن االبیضادجاجلقطیع)االعورینو الحوصلة والصائم(من القناة الهضمیة 

  القناةمناطق

  الهضمیه

)1(معامالتال

بكتریا العصیات اللبنیة

)Lactobacilli(  

  بكتریـا القولون

)Coliform(  

  االعورین  الصائم  الحوصلة  االعورین  الصائم  الحوصلة

  T1السیطرة 
2.2(2)

d
3.4
c

2.2
c

4.1
a

6.0
a

5.7
a

  T2المعزز الحیوي 
4.5
b

5.0
b

3.7
a

3.5
ab

4.3
b

4.4
b

  T3السابق الحیوي 
3.4
c

5.0
b

3.0
b

2.8
ab

3.6
b

4.3
b

  T4الخلیط التآزري
5.2
a

6.0
a

3.4
ab

2.4
b

3.7
b

3.8
b

************  مستوى المعنویة

  طن علف/ كغم5تمت أضافة المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري بواقع ) 1(

  غم من محتویات كل منطقة/ وهي تمثل دوره لوغارتمةالقیم معدل لثالثة قراءات) 2(

  )P < 0.01(االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى **

  المصادر
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