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چکیده

زمینه مطالعه :استفاده از پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار موجب بهبود حالت آنتی اکسیدانی جوجههای گوشتی آلوده به ایمریا شده
و اثرات منفی کوکسیدیوز را جبران میکند .هدف :این آزمایش با هدف ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانهای پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار
بر مصرف دان ،ضریب تبدیل غذایی و توازن پرواکســیدان -آنتی اکســیدانی سرم ( )PABجوجههای گوشتی آلوده با مخلوط ایمریا انجام شد.
روشکار :یک آزمایش با استفاده از کرتهای خرد شده  2×2×2با پودر سیر ،دو سطح اسید آمینه گوگرددار با دو کرت جوجههای سالم و آلوده،
مجموعا با  400قطعه جوجه انجام شد .در هر کرت  4تیمار جیره پایه ،جیره پایه با  %0/5پودر سیر ،جیره پایه با  1/5برابر بیشتر از احتیاجات غذایی
اسید آمینه متیونین  +سیستین و در نهایت جیره پایه با  %0/5پودر سیر بعالوه  1/5برابر احتیاجات غذایی اسید آمینه متیونین  +سیستین وجود
داشت .تمامی جوجهها در داخل قفس تا روز سی و چهارم با تیمارهای فوق پرورش داده شدند .در روز سی و چهارم پرورش ،نیمی از جوجهها با
دریافت  1میلی لیتر از سوسپانسیونی مخلوط از  7/5×102اووسیست هاگدار شده ایمریا از طریق دهان آلوده شدند و  9روز بعد از آلودگی  5قطعه
جوجه از هر تیمار کشتار شد .نتایج :عفونت کوکسیدیوزی  9روز بعد از آلودگی ،باعث کاهش مصرف غذا تقریبا تا %20و افزایش ضریب تبدیل
غذایی در حدود  %14و افزایش معنی دار  )p≤0/05( PABســرم شــد و این افزایش در جوجههای آلوده تغذیه شــده با جیره پایه بیشترین بود .از
طرفی ،مکمل نمودن پودر سیر و اسید امینه اضافی برای جوجههای آلوده موثرتر از کرت جوجههای سالم بود .نتیجهگیری نهایی :افزودن پودر
سیر و اسید آمینه گوگرددار به جیره جوجههای آلوده به ایمریا ممکن است اثرات منفی کوکسیدیوز را جبران ،عملکرد و حالت آنتی اکسیدانی
سرم را بهبود دهد.

واژههایکلیدی :کوکسیدیوز ،پودر سیر ،اسیدهای آمینه گوگرددار ،توازن پرواکسیدان  -آنتی اکسیدان

مقدمه
عامل کوکسیدیوز انگل تک یاخته ای متعلق به خانواده ایمریا بوده که بعد
از بلع اووسیست از طریق دهان ،در سلولهای اپیتلیوم روده تکثیر یافته و
ســبب تخریب این سلولها شــده و متعاقب آن منجر به شروع پاسخهای
ایمنی و تولید نیتریک اکساید از سلولهای فاگوسیت کننده شده ( )3و در
نهایت ،منجر به تولید پرواکســیدانهای دیگر و ایجاد استرس اکسیداتیو
و تغییر حالــت ردوکس در بافت روده و کاهــش هضم پذیری مواد مغذی
میشــود ( .)4در واقع این تغییر در توازن آنتیاکسیدانها به پرواکسیدانها
در سلولهای بدن استرس اکسیداتیو نام دارد ( )14که در پاتوژنز جوجههای
آلوده به کوکسیدیوز نقش دارد ( .)10در حالت بیماری تجمع پرواکسیدانها
زیادتر از آن است که مشابه حالت فیزیولوژی نرمال توسط سیستم دفاعی
آنتی اکسیدانی بدن خنثی شود .مطالعات نشان دادند که سیستین ،گلوتاتیون
و سیر بعنوان آنتی اکسیدان میتوانند جراحات اکسیداتیو سلولها را بهبود
دهند ( .)6،13گلوتاتیون بعنوان مهمترین آنتی اکســیدان سلول بوده و در
شــرایط استرس و بیماری غلظت گلوتاتیون شــدیداً کاهش مییابد (.)20

ســیر و سیستین با افزایش گلوتاتیون ســلولی نقش مهمی در حالت آنتی
اکســیدانی سلولها دارند ( . )7در حالت بیماری فرض بر این است که بدن
برای کاهش صدمات ناشی از استرس اکسیداتیو نیاز بیشتری به مکملهای
آنتی اکســیدانی دارد .از طرفی دادههای زیادی وجود دارد که نشان دهنده
پتانســیل آنتی اکسیدانی پودر ســیر ( )16،19و اسیدهای آمینه گوگرد دار
( )6،13،20در شــرایط استرس اکسیداتیو است .برای کنترل کوکسیدیوز
اتخاذ یک روش تغذیه ای بدالیل مختلف (گران بودن داروهای شیمیایی،
بروز مقاومت دارویی ،ناکار آمد بوده واکســن برای تمام گونههای ایمریا و
غیره) ضروری به نظر میرســد البته تحقیقی که از این ترکیبات گوگرددار
آلی برای توازن حالت پرواکســیدان -آنتی اکســیدانی جوجههای آلوده به
کوکســیدیوز استفاده کرده باشد بسیار اندک است Fatemi .و همکاران در
سال  2009نشان دادند که پودر سیر تازه باعث افزایش استرس اکسیداتیو
و کاهش دفاع تام آنتی اکســیدانی ســرم جوجههای ســالم میشــود که
احتما ً
ال بیانگر نقش ســیر بر هموستاز ردوکس بدن است ( .)10بنابراین به

نظر میرســد ترکیبات آنتی اکســیدان میتواند در مقادیر باال و در شرایط

*) نویسنده مسئول :تلفن 051-38804633 :نمابرEmail: kermansh@um.ac.ir 051-38805733 :
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خاص اثر پرواکســیدانی نیز داشته باشــند Allen .در سال  1997نشان داد

ترکیب پایه جیرههای آزمایشی در دورههای مختلف در جدول  1نشان داده

که ،جوجههای گوشــتی آلوده با اووسیســت ایمریا در صورتی که جیرهها

شده است .جیرهها فاقد آنتی بیوتیک و کوکسیدیواستات بودند و غذا و آب

با متیونین مکمل نشــود به شدت با کاهش رشــد و راندمان غذایی مواجه

آزادانه در اختیار جوجهها بود .در روز سی و چهارم پرورش ،نیمی از جوجهها

میشوند ( Ancsin .)8و همکاران در سال  2009گزارش کردند که ،مکمل

با دریافت  1میلی لیتر از سوسپانسیونی مخلوط از  7/5×102اووسیست هاگ

نمودن روغن ســیر و روزماری در جیره جوجههای گوشتی مقدار گلوتاتیون

دار شده ایمریا از طریق دهان آلوده شدند .برای جلوگیری از تماس جوجهها

احیا شده و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش میدهد که نشاهنده اثر

با مدفوع و بستر از قفسهای معمول جوجه گوشتی برای پرورش استفاده

سیر بر حالت آنتی اکسیدانی جوجه هاست ( Nidaullah .)5و همکاران

شــد .اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از آلوده شــدن جوجههای سالم در

در ســال  2010با کاربرد عصارههای مختلف گیاهی از جمله سیر در جیره

تمامی طول دوره آلودگی انجام شد.

جوجههــای آلوده به ایمریا ،با وجود اینکه اثرات ضد کوکســیدیوزی این

تهیه اووسیست و انجام پیش آزمایش :گونههای ایمریا بکار رفته در

عصاره را نشــان دادنــد اما تفاوت معنی داری در عملکــرد گزارش نکردند

این آزمایش با همکاری آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه

( Dkhil .)21و همکاران در ســال  2011نشان دادند که ،عصاره سیر خام

فردوسی مشهد تهیه شد .قبل از انجام آزمایش ،با استفاده از نمونه برداری

در بهبود اســترس اكسیداتیو و كاهش لیپیدهای خون رتها مؤثر بوده كه

از بستر چندین مزرعه پرورش طیور  ،اووسیستها از بستر جوجه هایی که

این اثر به فعالیت آنتی اكسیدانی سیر نسبت داده شده استFaramarzi .

بطور طبیعی آلوده شده بودند جداسازی ( )24و در محلول  % 2/5بیکرومات

و همکاران در سال  2012نیز افزایش توازن پرواکسیدان -آنتی اکسیدانی

پتاســیم به منظور هاگ دار شــدن  3تا  5روز کشت داده شد .بعد این مدت

سرم ( )PABســرم موشهای تحت استرس وازکتومی را نشان دادند .آنها

در یخچال به مدت  2هفته تا شروع پیش آزمایش ذخیره شد .قبل از انجام

تجویز آنتی اکســیدان قبل و بعد از عمل جراحی وازکتومی را برای بهبود

پیش آزمایش اووسیســتهای هاگ دار شــده سه بار با آب مقطر شستشو

 PABسرم موشهای تحت استرس موثر دانستند ( .)9بطور کلی از افزدون

داده شــد و توســط الم مک ماستر شمارش شــدند و  0/5×10اووسیست

ترکیبات آنتی اکسیدان در حالت بیماری نتایج خوبی در بحث حالت ردوکس

مخلوطی از گو نههای ( ماکسیما ،آسرولینا ،نگاتریس و تنال) به  10جوجه

سلولی بدســت آمده اســت ( . )2،3،11،12،25بنابراین هدف این تحقیق

 14روزه از طریق دهانی خورانده شــد 6 .تا  10روز بعد از آلوده نمودن تمام

ارزیابی آنتی اکســیدانهای گوگرددار آلــی مذکور بر مصرف دان ،ضریب

مدفوع از زیر قفسها جمع آوری و به منظور جداســازی اووسیستها برای

تبدیل غذایی و توازن پرواکسیدان -آنتی اکسیدانی سرم جوجههای گوشتی

استفاده در آزمایش اصلی بکار گرفته شد .هدف از انجام پیش آزمایش ازدیاد

سالم و آلوده با مخلوط اووسیستهای انگل ایمریا است.

اووسیستها و تعیین مقدار مناسب اووسیست (تحت کلینیکی) بود بطوریکه

مواد و روش کار
جوجههــا و طراحــی آزمایش :برای انجــام آزمایش  400قطعه جوجه
گوشــتی نر یک روزه ســویه راس خریداری و بطور تصادفــی در  38واحد
آزمایشــی (قفس) در یک ســالن پرورش که به دو قســمت مشابه و مجزا
تقسیم شده بود توزیع شدند .آزمایش بصورت کرتهای خرد شده 2×2×2
در غالب طرح کامال تصادفی با دو ســطح پودر سیر ( )%0/5دو سطح اسید
آمینــه گوگرددار (برابر با احتیاجات غذایی  2009و  1/5برابر این احتیاجات
غذایی ) با دو کرت جوجههای ســالم و آلوده اجرا شد .در هر کرت  4تیمار
( 5تکرار و  10قطعه جوجه در هر تکرار) وجود داشت .تیمار اول جیره پایه،
تیمار دوم جیره پایه با  %0/5پودر سیر ،تیمار سوم جیره پایه با  % 50بیشتر
از احتیاجات غذایی اسید آمینه متیونین  +سیستین و در نهایت تیمار چهارم
جیره پایه با  %0/5پودر ســیر بعالوه  % 50بیشــتر از احتیاجات غذایی اسید
آمینه متیونین  +سیستین که در مجموع هر دو کرت  8تیمار وجود داشت.
جیرهها بر طبق جدول احتیاجات غذایی  2009به گونه ای تنظیم شد (جدول
 )1که تمام آنها از لحاظ پروتئین و انرژی مساوی باشند برای این منظور در
جیره هایی که پودر ســیر وجود نداشت از  %0/5سبوس گندم استفاده شد.
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فقط نشانههای کوکسیدیوز بدون مرگ و میر جوجه رخ دهد.
آلوده کردن جوجهها در آزمایش اصلی :در روز ســی و چهارم پرورش
جوجههــا در آزمایش اصلی ،نیمــی از جوجهها با دریافــت  1میلی لیتر از
سوسپانســیونی مخلوط از  7/5×102اووسیســت اســپروله شده ایمریا (که
از پیش آزمایش تهیه و جداســازی شــده بود) از طریق دهان آلوده شــدند.
برای جلوگیری از تماس جوجهها با فضوالت و بستر از قفسهای  3طبقه
ای استاندارد جوجه گوشــتی استفاده شد .اقدامات احتیاطی از قبیل آهک
پاشــی و تعویض کفش و انجام امور پرورشــی توســط دو شخص متفاوت
برای جلوگیری از آلوده شدن جوجههای سالم در تمامی طول دوره آلودگی
انجام شد.
شــاخصهای اندازه گیری شــده در این پژوهش (مصــرف خوراک):
مصــرف خوراک در پایان هر دوره از پرورش اندازه گیری شــد .ابتدا مقدار
مســاوی از خوراک توزین و در کیسههای نمونه گیری برای هر تکرار قرار
داده شــد .در پایان هر دوره خوراک باقیمانده در دانخوری هر تکرار کیســه

مربوطه برگشــت داده شد و مجدداً توزین انجام شد .تفاضل خوراک در دو
مرحله حکایت از مصرف خوراک در هر تکرار دارد .برای محاســبه خوراک
مصرفی هر جوجه از فرمول زیر استفاده شد.
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جــدول  .1ترکیــب جیــره هــای پایــه آغازین ،رشــد و پایانی** .جدول ترکیب جیره  1برای آغازین ،رشــد و پایانی در ســنین مختلف اســت .برای تهیه جیره  2پودر ســیر به مقدار 0/5
درصدجایگزین سبوس گندم در جیره  1شد .برای تهیه جیره  3مکمل متیونین به جیره  1اضافه شد و در نهایت برای تهیه جیره  4مکمل متیونین به جیره  2اضافه شد ** .دی ال -متیونین
برای جیره های  1و  2بر طبق احتیاجات ( )2009راس  308و برای جیره های  3و  4بر طبق  1/5برابر احتیاجات ( )2009راس  308در نظر گرفته شد :TSAA *** .کل اسید های آمینه
گوگرددار (متیونین  +سیستین)
درصد ترکیبات مواد خوراکی

صفر تا  10روزگی

 25تا  49روزگی

 11تا  24روزگی

دانه ذرت

51/40

53/50

58/00

کنجاله سویا %44

40/68

36/50

32/20

روغن حیوانی

3/61

5/70

5/70

آهک

1/24

0/90

0/80

دی کلسیم فسفات

1/81

1/70

1/60

نمک معمولی

0/39

0/30

0/30

مکملویتامینه/مینراله

0/50

0/50

0/50

ال  -لیزین

0/15

0/15

-

دی ال  -متیونین (جیره  1و **)2

0/32

0/25

0/20

دی ال  -متیونین (جیره  3و **)4

0/87

0/74

0/65

سبوس گندم*

0/50

0/50

0/50

انرژی قابل متابولیسم (کیلو کالری/کیلوگرم)

3020

3160

3210

پروتئین خام %

22/21

21/11

47/19

کلسیم %

1/02

0/93

0/85

فسفر قابل دسترس %

0/50

0/45

0/42

لیزین %

1/42

1/33

1/11

مقادیر محاسبه شده

متیونین %

0/68

0/59

0/52

ترئونین %

0/91

0/84

0/77

سیستین %

0/39

0/36

0/34

( %TSAAجیره  1و ***)2

1/07

0/95

0/86

( %TSAAجیره  3و ***)4

1/67

1/43

1/30

تعداد جوجهها در هر تکرار ( قفس)/مصرف خوراک جوجههای هر تکرار در
طول دوره = خوراک مصرفی هر جوجه در روز ()g

آنالیز آماری :دادههای حاصل از آزمایش کرتهای خرد شــده 2×2×2

در غالب طرح کام ً
ال تصادفی و با اســتفاده از نرم افزار آماری ساس ()SAS

ضریب تبدیل خوراک :ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف خوراک

و رویــه خطی عمومــی ( )GLMمورد تجزیه آماری قرار گرفت .مقایســه

جوجههــای هر تکرار در هر دوره به عالوه اضافه وزن جوجه در طول دوره

میانگین به روش دانکن انجام شــد و در صورت معنی دار بودن در ســطح

محاسبه گردید.

احتمال ( )p≤0/05مقایسات میانگینها انجام شد.

وزن جوجههــای هر تکرار در ابتدای دوره ( -وزن تلفات  +وزن جوجههای
هر تکرار در انتهای دوره)/مصرف خوراک جوجههای هر پن در طول دوره =
ضریب تبدیل هر تکرار (در هر دوره)
ارزیابی شــاخص اســترس اکســیداتیو :برای این منظور  9روز بعد از
آلودگی جوجهها از هر تیمار  5قطعه جوجه کشتار 5 ml ،نمونه خون از رگ
وداجی گردن گرفته شد .بعد نمونهها به مدت  15دقیقه با دور3000 rpm
ســانتریفوژ و برای اندازه گیری توازن پرواکســیدان  -آنتی اکسیدان سرم
به فریزر  -80oCآزمایشــگاه بیوشیمی تغذیه پژوهشکده بوعلی دانشکده
پزشکی مشهد منتقل شد .برای تخمین توازن پرواکسیدان -آنتی اکسیدان
اندازه گیری اکسیدانهای تولید شده و حالت آنتیاکسیدانی بطور همزمان
در یک آزمایش بر طبق پروتکل  Alamdariو همکاران در ســال 2007
اندازه گیری شد (.)1

نتایج
در جدول  2اثرات کوکســیدیوز ،پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار
بر برخی از شــاخصهای عملکردی ارائه شده است .همانطور که جدول 2
نشان میدهد مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی از روز  1تا  34روزگی
تحت تأثیــر تیمارها قرار نگرفت اما همین دو شــاخص  9روز بعد از آلوده
نمودن جوجهها با مخلوطی از  7/5×102اووسیســت هاگ دار شــده ایمریا
بــه ترتیب کاهش و افزایش یافــت .در کل دوره آزمایش ( 1تا  49روزگی)
با وجود اینکه ،مصرف خوراک تحت تأثیر عوامل کوکسیدیوز ،پودر سیر و
اسید آمینه گوگرددار قرار نگرفت اما ضریب تبدیل غذایی بطور معنی داری
( )p≤0/05تحت تأثیر عامل کوکســیدیوز قرار گرفت .اثرات کوکسیدیوز،
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جدول  .2اثرات کوکسیدیوز ،پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد جوجه های سالم و آلوده قبل و بعد از چالش با آیمریا a-d .میانگین های هر ستون برای عامل با حروف
متفاوت دارای اختالف معنی دار هستند.)p≤0/05( .
ضریب تبدیل غذایی

سالم

آلوده

مصرف خوراک ()g

تیمارهای غذایی

قبل از چالش
(روز 1تا )34

 9روز بعد از
چالش
(روز  34تا )42

کل دوره
(روز  1تا)49

قبل از چالش
(روز  1تا )34

 9روز بعد از
چالش
(روز  34تا )42

کل دوره
(روز 1تا)49

تعداد
جوجه ها

جیره پایه

53/09

164abc

3507a

1/70

1/76d

2/40d

5

a

1/82

d

2/37

5

bcd

5

جیره پایه  %0/5 +پودر سیر

54/62

178

3638

1/69

جیره پایه  %50 +اسید آمینه گوگرددار
بیشتر

52/39

abc

164

3526

1/74

d

1/76

2/52

جیره پایه  %0/5 +پودر سیر %50 +
اسید آمینه گوگرددار بیشتر

53/94

165ab

3548a

1/70

1/77d

2/43cd

5

جیره پایه

52/60

121d

3213b

1/72

2/08ab

2/71a

5

جیره پایه  %0/5 +پودر سیر

54/51

152

3486

1/66

1/94

d

a

a

a

cd

2/56

5

جیره پایه  %50 +اسید آمینه گوگرددار
بیشتر

52/52

138c

3582

1/72

2/12

2/69

5

جیره پایه  %0/5 +پودر سیر %50 +
اسید آمینه گوگرددار بیشتر

55/48

149bc

3560a

1/71

1/98 ab

2/62ab

5

SEM

1/644

8/1

71/8

0/037

0/051

0/048

-

اووسیت

abc

a

bc
a

abc
a

حداقل درصد معنی داری ()p ≤ 0/05
-

0/001

0/07

-

0/001

0/001

-

پودر سیر

0/09

0/02

0/05

0/21

0/15

0/02

-

اسید آمینه گوگرد دار

0/9

0/9

0/08

0/3

0/9

0/14

-

پودر سیر × اسید امینه گوگرد دار

0/8

0/16

0/05

0/88

0/79

0/9

-

اووسیت×پودر سیر

-

0/25

0/63

-

0/02

0/52

-

اووسیت×اسید آمینه گوگرد دار

-

0/23

0/02

-

0/38

0/33

-

اووسیت ×پودر سیر× اسید آمینه
گوگرد دار

-

0/77

0/37

-

0/79

0/33

-

پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر توازن پرواکسیدان  -آنتیاکسیدان

دیگر محققین مبنی بر تأثیر کوکسیدیوز بر شاخصهای عملکردی گزارش

سرم ( )PABجوجههای سالم و آلوده با آیمریا نشان میدهد که آلوده نمودن

شــده اســت ( . )2،16،22در بین تیمارها ،بیشــترین مصرف غذا در کرت

جوجهها با مخلوطی از  7/5×102اووسیســت هاگ دار شــده ایمریا باعث

جوجههای سالم و مربوط به تیمارهای مکمل شده با پودر سیر یا اسید آمینه

افزایش معنی دار  )p≤0/05( PABســرم شده است PAB .سرم جوجههای

گوگرددار بود .همچنین باالترین ضریب تبدیل غذایی در کرت جوجههای

آلوده تغذیه شده با جیره پایه +مکمل سیر یا اسیدآمینه گوگرددار بطور معنی

آلوده تغذیه شــده با جیره پایه مشــاهده شــد 9 .روز بعد از چالش ،در کرت

داری ( )p≤0/05کاهــش یافته اســت .این افزایــش  PABبه خصوص در

جوجههای ســالم اختالف معنی داری ( )p≤0/05در مصرف غذا مشــاهده

جوجههای آلوده تغذیه شــده با جیره پایه بیشترین بود ( PAB .)33/3اندازه

نشــد .به عبارتی ،مکمل نمودن پودر سیر و اسیدامینه گوگرددار نتوانست

گیری شده برای  8تیمار اعمال شده در جوجههای سالم ( 4عدد اول) و آلوده

مصرف خوراک جوجههای ســالم را افزایش دهــد اما در کرت جوجههای

شــده با آیمریا ( 4عدد بعدی) بترتیب a،24/4 c،25/2 c،24/c6 ،24/7 c

آلوده اختالف معنی داری ( )p≤0/05در مصرف غذا در بین تیمارها مشاهده

 29/7 b،28/1 b،33/3و  28/6 bبود.

شد بطوریکه کمترین مصرف غذا در بین تیمارها ،مربوط به جوجههای آلوده

بحث
برای اندازه گیری اثرات کوکسیدیوز از شاخصهای متفاوتی میتوان
اســتفاده نمود که شــاخص عملکرد یکی از قدیمی ترین و اساســی ترین
آنهاســت .از دادههای جدول  2میتوان اینگونه اســتنتاج نمود که عفونت
کوکسیدیوزی  9روز بعد از آلودگی ،باعث کاهش مصرف غذا تقریبًا تا %20
و افزایش ضریب تبدیل غذایی در حدود  %14میشود .نتایج مشابه ،توسط

تغذیه شــده با جیره پایه بود و مکمل نمودن پودر سیر و اسید امینه اضافی
برای جوجههای آلوده موثرتر از کرت جوجه-های سالم بوده است .احتماال
این امر به رابطه توازن آنتی اکسیدانی و رشد جوجهها بر میگردد بطوریکه
مکمل نمودن پودر سیر و اسیدآمینه متیونین برای جوجههای آلوده باعث
افزایش حالت آنتی اکســیدانی و کاهش استرس اکسیداتیو در جوجههای
آلوده شــده است .حال آنکه این مکملها برای جوجههای سالم اثر مثبت
معنی داری نداشته است .در حالت بیماری فرض بر این است که بدن نیاز

اثرآنتی اکسیدانیها بر عملکرد و توازن سرم جوجه

بیشــتری به مکملهای آنتی اکســیدانی دارد ( .)13شاخصهای ارزیابی
حالت آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو نسبتا زیاد بوده و در این پژوهش
توازن پرواکسیدان -آنتی اکسیدان سرم ( )PABاندازه گیری شد که نماینده
شاخص پراکسید هیدروژن تولید شده میباشد که بیانگر استرس اکسیداتیو
در طی کوکسیدیوز اســت .نتایج  PABنشان داد که آلوده نمودن جوجهها
بــا مخلوطی از  7/5×102اووسیســت هاگ دار شــده ایمریا باعث افزایش
معنی دار  )p≤0/05( PABســرم شــده اســت که با نتایج  Faramarziو
همکاران در سال  2012که افزایش  PABسرم موشهای تحت استرس را
گزارش کردند همخوانی دارد .این افزایش  PABبه خصوص در جوجههای
آلوده تغذیه شده با جیره پایه بیشترین بوده است .احتما ً
ال استرس اکسیداتیو
ناشــی از عفونت کوکسیدیوزی علت این امر بوده است .نتایج بدست آمده
کامال مورد انتظار بود چرا که ایجاد استرس اکسیداتیو ناشی از کوکسیدیوز
توســط محققین متعددی از جمله  Allenدر سال 1996و  Georgievaو
همکاران در ســال  2006گزارش شده اســت ( .)2،12در این پژوهشها به
پاتوژنز جوجههای آلوده به کوکسیدیوز به علت تولید بیش از حد پراکسیدها و
متعاقب آن عدم توازن حالت آنتی اکسیدانی اشاره شده است .در جوجههای
آلوده تغذیه شده با جیره پایه +مکمل سیر یا اسیدآمینه گوگرددار  PABبطور
معنیداری ( )p≤0/05کاهش یافته که نشان دهنده تولید کمتر (تا  %10در
مورد پودر سیر) پراکسید هیدروژن در سرم این جوجه هاست که احتماال به
علت بهبود حالت آنتی کسیدانی جوجه هاست .پیشنهاد شده که اتم گوگرد
و گــروه آلیل ترکیبات گوگرددار نقش مهمی در توازن سیســتم ردوکس
بــازی میکنند ( .)7افزودن ترکیبات آنتی اکســیدان بــرای کاهش اثرات
استرس اکســیداتیو جوجههای آلوده به کوکسیدیوز توسط چندین محقق
از قبیــل  Georgievaو همکاران در ســال  2006و  Wangو همکارن
در سال  2008نیز گزارش شده است ( )12،25پیشنهاد شده که توازن آنتی

اکســیدان -پرواکسیدان در هر سلولی و در کل بدن عمومًا مسئول تنظیم
عملکرد فیزیولوژی عمده در بدن است .توازن آنتی اکسیدان -پرواکسیدان

توســط جیرههای فقیر دستخوش تغییرات میشــود .بنابراین ،مکملهای
غذایی بطور مثبتی میتوانند این تعادل را تحت تأثیر قرار دهند .جلوگیری
از صدمات اکســیداتیو و توازن دفاع آنتی اکسیدانی در بدن میتواند توسط
مناسب کردن ظرفیت آنتی اکسیدانی انجام گیرد.
نتیجه گیری :استرس اکسیداتیو ناشی از کوکسیدیوز حالت فیزیولوژی
نرمال سلولهای بدن را مختل کرده و موجب افزایش  PABسرم شده که با
افزودن مکملهای آنتی اکسیدانی گوگرددار پودر سیر و اسید آمینه متیونین
به جیرهها تا حدی جبران میشود .افزودن پودر سیر و متیونین به جوجههای
آلوده به کوکســیدیوز باعث بهبود رشــد ،بهبود حالت آنتی اکسیدانی سرم
میشود .بنابراین توصیه میشود به منظور بهبود عملکرد جوجههای آلوده
به کوکسیدیوز به جیرهها از  %0/5پودر سیر و یا  % 50متیونین  +سیستین
اضافه بر احتیاجات غذایی  2009سویه راس  308استفاده شود.
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تشکر و قدردانی
بدینوســیله از مسئولین آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی
دانشــگاه فردوســی به دلیل همکاری در تهیه اووسیت آیمریا و همچنین
مســئولین ایستگاه تحقیقات دام و طیور دانشــگاه فردوسی مشهد بخاطر
فراهم نمودن شرایط آزمایش سپاسگزاری میشود.
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Abstract:

BACKGROUND: Use of Garlic Powder (GP) and Total Sulfur Amino acid (TSAA) can

improve redox status of broiler chickens fed with and infected by Eimeria and recover the
negative effects of coccidiosis. OBJECTIVES: This experiment was carried out to evaluate the effects of GP and TSAA on feed intake (FI), feed conversion ratio (FCR) and
prooxidant–antioxidant balance (PAB) of the chickens challenged with Eimeria oocysts
species mix. METHODS: A 2×2×2 split-plot-factorial arrangement of treatments was used.
400 day-old male broiler chickens (Ross 308) were equally assigned to two plots (4 treatments each). Two hundred of the chickens were challenged with Eimeria oocysts species
mix by oral inoculation at day 34 (infected plot) and the others were left as unchallenged
(uninfected plot). In each plot, broiler chickens were randomly assigned to four treatments
and fed one of following diets: basal diet, basal diet plus 0.5% GP, basal diet plus 50%
more TSAA based on Ross 2009 recommendations, basal diet plus 0.5 % GP and 50%
more TSAA based on Ross 2009 recommendations. RESULTS: The results showed that
after inoculation birds with 7.5×102 Eimeria oocysts species mix significantly (p<0.05)
reduced the FI to 20% and increased FCR to 14% and also increased serum PAB (p<0.05),
especially for infected broilers that were fed with basal diet, however, supplementation
of GP and TSAA were better for broiler chickens in infected plot than uninfected plot.
CONCLUSIONS: These results indicate that addition of GP and TSAA to diet may recover
the negative effects of coccidiosis and improve the performance and redox of broiler
chickens infected by Eimeria.
Keyword: coccidiosis, prooxidant–antioxidant balance, intestine morphology, garlic, sulfurs amino
acid

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Composition of starter, grower and finisher diets*. *The experimental diets for each feeding period were provided by
replacing the wheat bran with equal amount of (0.5%) garlic powder to all basal diets (treatment 2) and treatment 3 and 4 were
prepared by the addition of 0.87%, 0.74% and 0.65% DL-methionine to starter, grower and finisher basal diets, respectively and
treatment 4 was made by the addition of 0.5% garlic powder to treatment 3. **DL-Methionine for diets 1 and 2 were prepared based
on Ross 308 (2009) and for diets 3 and 4 were prepared based on 1.5 times of their requirements. ***TSAA, Total sulfur amino
acids (methionine + cystine).
Table 2. Effects of coccidiosis, garlic powder and sulfur amino acids on performance of healthy and Eimeria-infected broiler chickens. a-dMean values in each column with different superscripts are significantly different (p≤ 0.05).
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