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بیوتیک بیوتیک فرماکتو و آنتیاثر پروبیوتیک پریماالك، پري يمقایسه
ک مدل یدر پرفرنژنس کلستریدیومباکتري  کلنیزه شدنکاهش برویرجینیامایسین 

گوشتیهاي آزمایشی از بیماري تورم نکروتیک روده در جوجه

4روستاعلی حق و 4، احمدرضا جباري3، جواد دباغ کاخکی2، شعبان رحیمی*1بیلنديحسن حسینیان

20/3/93: تاریخ پذیرش26/8/92:  تاریخ دریافت

چکیده
کاهش کلنیزه شدن بر  و ویرجینیامایسین بیوتیک محرك رشدآنتیو بیوتیک پري ،اثر پروبیوتیک يمقایسهاین آزمایش به منظور 

 يقطعه جوجه 225تعداد . طراحی گردید ،هاي گوشتیجوجه در ارتباط با بیماري تورم نکروتیک روده در کلستریدیوم پرفرنژنسباکتري
گوشتی در هر واحد  يهقطعه جوج 15تکرار و  3تیمار،  5تصادفی با  در قالب طرح کامالً ،500کاب  يیک روزه، از سویه نر گوشتی

بیوتیک با شاهد مثبت، پروبیوتیک با نام تجاري پریماالك، پري، شاهد منفی: تیمارهاي آزمایشی شامل. ندقرار گرفت مطالعه مورد ،آزمایشی
 به روزگی 14جهت ایجاد مدل آزمایشی از بیماري، در سن  .رجینیامایسین بودندبیوتیک با نام تجاري وینام تجاري فرماکتو و آنتی

يروزگی، با سویه 20و  19، 18ز استاندارد واکسن کوکسیدیوز خورانده شد و در سنین وبرابر د 10جز شاهد منفی،ه ها بگروه يهمه
داري به صورت معنیبیوتیک فرماکتو پري ،دست آمدهه اساس نتایج ببر .، چالش یافتندAتیپ  پرفرنژنسکلستریدیوم زاي باکتري بیماري
ترین میزان دفع در بین تیمارهاي آلوده، بیش.کاهش دادهاي گوشتی جوجه يدر رودهرا پرفرنژنسکلستریدیوم باکتري  جمعیت

هاي داري جمعیت باکتريبیوتیک به صورت معنیآنتیتیمار .بیوتیک مشاهده شدترین آن در تیمار پريسیست در تیمار شاهد مثبت و کماُاُ
.اسید الکتیک را کاهش داد

بیوتیکبیوتیک، آنتی، پروبیوتیک، پريپرفرنژنسکلستریدیوم :کلمات کلیدي

مقدمه
ترین شایعیکی از )NE(بیماري تورم نکروتیک روده .

که ماکیان و بوقلمون است در گوارشی هايناهنجاري
خسارت اقتصادي ناشی از آن با توجه به انتشار جهانی و 

دائمی آن در مزارع پرورش طیور بسیار قابل  حضور تقریباً
در طیور  این بیماريترین شیوع بیش. باشدمیتوجه 

هوازي روزگی که شرایط بی 25تا  20گوشتی، در سن 
 ،ها در روده فراهم استکلستریدیومتکثیر مناسبی جهت 

.Watkins et al(گردد مشاهده می در NEبیماري ). 1997
) CP(پرفرنژنس کلستریدیوم  Cو Aاثر کلنیزه شدن تیپ

دانشگاه بیرجندي کشاورزي دانشکدهدانشجوي دکترا، گروه علوم دامی، *1
ي کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرستولید طیور، دانشکده گروه پرورش واستاد 2
گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی گناباد مربی3
ازي، کرجواکسن و سرم سازي ر تحقیقات گروه میکروبیولوژي، موسسه استادیار4

 باریک يبزرگ و سکوم به روده يو مهاجرت آن از روده
.Timbermont et al(گیرد صورت می این باکتري ). 2009

در دستگاه گوارش پرندگان، حیوانات و انسان، بخشی از 
.Zhou et al(گردد فلور طبیعی روده محسوب می 2009.(

CP هوازي باسیلی گرم مثبت، بسیار مقاوم، اسپورزا، بی
.Dahiya et al(باشد اجباري، زهراگین و کاتاالز منفی می

آلفا توکسینی به  پرفرنژنسکلستریدیوم Aتیپ ). 2005
 10کند که طیور در مقابل آن تولید می Cنام فسفولیپاز

دهند تر از پستانداران حساسیت نشان میبرابر بیش

E-mail: Hasanhosenyan@gmail.com)مسئول ينویسنده(

1- Necrotic enteritis
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)McDonel آلفاتوکسین یک متالوآنزیم حاوي ). 1980
باشد که باعث و اسفنگومیلین می Cروي، فسفولیپاز 

گردد ها میهیدرولیز فسفولیپیدها و تخریب غشاي سلول
)Watkins et al. ثیر را أترین تاین زهرابه بیش ).1997

روي فسفولیپیدهاي اسفنگومیلین و فسفاتیدیل کولین دارد 
)Olkowski et al.  عاملآلفاتوکسین به عنوان یک  ).2008

زهراگین، عامل اصلی پیدایش عوارض و جراحات ناشی 
 Olkowski(گردد در پرندگان محسوب می NEبیماري  از

et al.  جراحت در بافت پوششی روده و بروز).2008
بروز و  هاي انگلی دستگاه گوارش، دلیل اصلیمزاحمت

هاي طیور گوشتی به شمار بیماري در گله يتوسعه
با تلفات  تداخل این بیماري با کوکسیدیوز.روندمی

درصد  30باالیی همراه است و ممکن است در مجموع 
.Zhou et al(د نتلفات حذف شو اثرگله در  به ).2009

هاي گوارشی متکی بر مصرف طور کلی کنترل بیماري
ها و داروهاي ضدکوکسیدیایی است که از بیوتیکآنتی

اما به  ،اندبه صنعت پرورش طیور وارد شده 1940سال 
بیوتیکی و میکروبی، استفاده از این مقاومت آنتی دلیل بروز

. هایی مواجه استترکیبات در سراسر جهان با محدودیت
 خروجدر ابتداي  طبیعیک میکروفلور یتشکیل شدن 

ثري از تکثیر ؤتواند به صورت م، میاز تخم هاجوجه
-کلستریدیوم، سالمونالهاهاي روده از قبیل برخی پاتوژن

 کوالياي زايبیماريهاي و سویه هاها، کمپیلوباکتر
بین میکروفلور دستگاه ).Mead 2000(جلوگیري نماید 

کلستریدیوم هاي گوشتی و جمعیت باکتري گوارش جوجه
فلور رقابت وجود دارد و استقرار یک میکرو پرفرنژنس

را محدود  CPمفید در دستگاه گوارش، جمعیت باکتري 
را افزایش  NEنموده و مقاومت پرندگان در برابر بیماري 

پري).La Ragione and Woodward 2003(دهدمی
غذایی غیر قابل هضم هستند که با اجزاء ها بیوتیک

هاي مفید در تحریک انتخابی رشد یا فعالیت باکتري
گذارند میثیر مثبت أتمیکروفلور روده، روي میزبان 

)Gibson and Roberfroid ها از بیوتیکپري).1995
زا متصل هاي سطحی خود به عوامل بیماريطریق گیرنده

 يها به دیوارهشوند و از کلنیزه شدن و اتصال باکتريمی
.Spring et al(کنند روده جلوگیري می چنین هم). 2000

اي اسید الکتیک، افزایش در توانند منجر به تولید رودهمی
 يروده pHتولید اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر و کاهش 

طیور يبزرگ گشته که به تغییر و بهبود میکروفلور روده
 این تحقیق، در). Chung and Day 2004(کند کمک می

-آنتی وبیوتیک فرماکتوپري، پروبیوتیک پریماالك ثیرأت

 میزان کلنیزه شدنکاهش بربیوتیک ویرجینیامایسین 
هاي در جوجهNEبیماري  ارتباط بادر  CPباکتري 
.بررسی گردیدگوشتی 

کار مواد و روش
هاي آزمایشیگروه

-کاب يهگوشتی نر سوی يقطعه جوجه 225تعداد 
گروه آزمایشی  5، در قالب طرح کامالً تصادفی، در 500

قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی مورد  15تکرار و  3با 
ها روي بستري از کاه و جوجه. گرفتندمطالعه قرار 

 42تا سن  m2×1هاي استاندارد به ابعاد پوشال، داخل پن
آزمایش از  يدر تمام طول دوره روزگی پرورش یافتند و

اول و  هايگروه .ساعته استفاده نمودند 24رژیم نوري 
و شاهد ) غیرآلوده(ان شاهد منفیدوم به ترتیب، به عنو

ذرت و سویا، فرموله  ياي بر پایه، از جیره)آلوده(مثبت
هاي گوشتی، بدون هیچ افزودنی غذایی شده براي جوجه

سوم، چهارم و پنجم  هايگروه. )1جدول (تغذیه شدند
درصد پروبیوتیک  1/0پایه حاوي  يبه ترتیب با جیره

امریکا،  Star Labsمحصول شرکت ®Primalac(پریماالك
هاي الکتوباسیل، ياز انواع باکتر Cfu/g107×5/2حاوي 

بیوتیکدرصد پري 1/0، )استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم
 آمریکا، Pet Agمحصول شرکت  ®Fermacto(فرماکتو
 45چربی،  درصد 1/1پروتئین خام،  درصد 12حاوي 
-درصد آنتی 02/0و  )خاکستر درصد 2فیبر و  درصد

محصول ®Virginiamycin(بیوتیک ویرجینیامایسین
ک پپتید مرکب از یشرکت تولید داروهاي دامی ایران،

يکه توسط سویه ،Sterptograminيهخانواد
Sterptomyces virginia تغذیه شدند )شودتولید می .
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پایه يمحاسبه شده جیرهترکیب شیمیایی :1جدول 

مغذيي هماد
آغازي يهجیر

)روزگی 14-1(
رشد يهجیر

)روزگی 28-14(
پایانی يهجیر

)روزگی 42-28(
kcal/kg(290029503000(انرژي 
215/185/17(%)پروتئین
54/052/051/0(%)متیونین
91/087/083/0(%)سیستئین+ متیونین 
21/110/11(%)الیزین

47/044/043/0(%)فسفر قابل دسترس
19/09/0(%)کلسیم
16/016/016/0(%)سدیم

هاي آزمایشیچالش گروه
و فراهم شدن  ایجاد جراحت در رودهبه منظور

روزگی 14در  ،NEمساعد براي بروز بیماري وضعیت
ز وبرابر د 10گروه شاهد منفی،  ها به استثناتمام جوجه

Livacox(استاندارد واکسن کوکسیدیوز T® ، حاوي
 .Eهاي اُسیست از هر یک از گونهاُ 50000تا  30000

tenella ،E. maxima و E. acervulina( دریافت کردند
)Gholamiandehkordi et al. جهت ایجاد . )2007

هاي جوجهروزگی،  20و  19، 18در سنین ، NEبیماري
cfu/mL108با رقت  CPلیتر کشت مایع میلی1مزبور با 

طیور دانشگاه تهران تهیه گردید  يهابیماري گروهاز  که(
و رقت مورد نظر از باکتري، از طریق مقایسه با کدورت 

تحقیقات  يسسهؤفارلند در مهاي استاندارد مکلوله
به روش تلقیح ) سازي رازي انجام شدواکسن و سرم

هاي گروه کنترل جوجه. دان، چالش شدندداخل چینه
 BHI(لیتر از محیط کشت باکتري میلی1منفی نیز با 

تا شرایط محیطی براي تمام تیمارها  تلقیح شدند) استریل
کنترل منفی براي  گروههاي مربوط به پن. یکسان باشد

از آلودگی میکروبی در سالن مجزا و در  گیريپیش
.نگهداري گردیدند مشابه کامالً پرورشی وضعیت

بردارينمونه
گیري از محتویات سکوم و روزگی نمونه 42و  21در 

آوري و مدفوع پرنده جمع هاينمونه 35و  28در روزهاي 
به آزمایشگاه منتقل  CPجهت شمارش جمعیت باکتري 

روزگی، از مدفوع پرندگان  26و  24، 22در سنین . شد
ن در یچنهم. گیري شداُاُسیست نمونه تعدادجهت تعیین 

هاي روزگی جهت بررسی جمعت کل باکتري 42سن 
سه پرنده از هر گروه ، باسیلکلیهوازي، اسیدالکتیک و 

گیري نمونه هاکشتار و از محتویات سکوم پرندهآزمایشی 
. انجام شد

شمارش باکتري
بافربا استفاده از محلول  ،CPجهت شمارش باکتري 

، 10-1هاي متوالیرقتاز یک گرم نمونه)PBS(فسفات
 10-6و  10-5، 10 -4هاي از رقت. تهیه شد 10-6تا 2-10

میکرولیتر به محیط کشت اختصاصی  100هر کدام مقدار 
CP،Tryptose Sulfite Cycloserineباکتري (TSC)

Agarمنتقل گردید)Hauschild and Hilsheimer 1974( .
 يدرجه 37ساعت داخل انکوباتور در دماي  24ها نمونه
جهت . ندهوازي قرار گرفتو در شرایط بی گرادسانتی

 واسیدالکتیکهوازي،هايکل باکتريبررسی جمعیت
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 Brain Heartهاي کشت از محیطترتیببهباسیلکلی

Infusion (BHI) Agar،Man, Rogosa and Sharpe

(MRS) Agar  وMac Conkey (MAC) شداستفاده.

شمارش اُاُسیست
مدفوع با توجه به  يها از نمونهجداسازي اُاُسیست

اختالف چگالی آن نسبت به آب مقطر و محلول آب نمک 
.Ryley et al(انجام شد شناورسازيبه روشاشباع، 

1976(.

آنالیز آماري
 ات به دست آمده در قالب طرح کامالًاطالع يکلیه

 SASافزار با استفاده از نرم تکرار، 3تیمار و  5تصادفی با 
ها با استفاده از میانگین.  آنالیز شد GLMو به روش 

.مقایسه گردیدند درصد5آزمون دانکن در سطح 

نتایج 
  پرفرنژنسکلستریدیوم جمعیت باکتري 

نتایج مربوط به لگاریتم تعداد باکتري دفع شده که در 
د که تلقیح باکتري دهنشان می ،ارائه شده است 2جدول 

CP دفع  آمیز بوده است ودر ایجاد آلودگی تجربی، موفقیت
داري هاي چالش شده افزایش معنیدر گروه CPباکتري 

 يتغذیه. دهدنسبت به گروه شاهد منفی نشان می
 به صورتبیوتیک فرماکتو هاي گوشتی با پريجوجه
اما  ددارا کاهش دفعی CPباکتري  داري جمعیتمعنی

باکتري  شدن در کاهش کلنیزهپروبیوتیک پریماالك  ثیرأت
CP 05/0(دار بود روزگی معنی 42فقط درp<(. 42در 

بیوتیک بیوتیک، پروبیوتیک و پريتیمارهاي آنتیروزگی 
 درصد 34و  31، 21، به ترتیب نسبت به تیمار شاهد مثبت

. را در محتویات سکوم کاهش دادند CPجمعیت باکتري 

بر کلستریدیوم پرفرنژنسچالش یافته با باکتري  هاي گوشتیجوجه يبیوتیک در جیرهبیوتیک، پروبیوتیک و آنتیتأثیر پري :2جدول 
Log10(مدفوع و سکوم  يباکتري در نمونه این جمعیت CFU/g(

یشیآزمايهاگروه
SEM یمنفشاهد مثبتشاهد کیوتیبيپر کیوتیپروب کیوتیبیآنت دوره

26/0 56/3c 28/7a 24/7a 31/7a 71/6b 21روز
38/0 82/3c 09/7a 18/6b 54/6ab 69/6ab 28روز
63/0 05/3c 69/7a 38/5b 12/6ab 15/6ab 35روز
51/0 42/3d 55/7a 93/4c 15/5bc 96/5b 42روز

abcd05/0(دار دارند مار اختالف معنیهاي داراي حروف غیر مشترك در هر سطر براي اثر تیمیانگینp< .(
CPبیوتیک ویرجینیامایسین و چالش یافته با باکتري درصد آنتی 02/0پایه حاوي  يگروه تغذیه شده با جیره :بیوتیکآنتی

CPدرصد پروبیوتیک پریماالك و چالش یافته با باکتري  1/0پایه حاوي  يگروه تغذیه شده با جیره :پروبیوتیک

CPبیوتیک فرماکتو و چالش یافته با باکتري درصد پري 1/0پایه حاوي  يگروه تغذیه شده با جیره: بیوتیکپري

CPپایه فاقد افزودنی و چالش یافته با باکتري  يگروه تغذیه شده با جیره: شاهد مثبت

پایه فاقد افزودنی و غیرآلوده يگروه تغذیه شده با جیره :شاهد منفی

)OPG(میزان دفع اُاُسیست 
برداري در تمام طول مدت نمونه 3با توجه به جدول

ترین تعداد اُاُسیست دفع شده مربوط به از مدفوع، بیش
گروه شاهد آلوده بود و در مدفوع گروه شاهد منفی 

تیمار ویرجینیامایسین . گونه اُاُسیستی مشاهده نشدهیچ
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ترین میزان دفع اُاُسیست را در بین تیمارهاي آلوده کم
داري بر ثیر معنیأپروبیوتیک در مجموع ت تیمار .داشت

روز پس  10بیوتیک فرماکتو اما پري ،نداشتOPGکاهش 

مثبت، باعث کاهش در مقایسه با گروه شاهد از چالش 
OPG  05/0(مدفوع گردیدp<(.

، کلستریدیوم پرفرنژنسچالش یافته با باکتري هاي گوشتی جوجه يبیوتیک در جیرهبیوتیک، پروبیوتیک و آنتیتأثیر پري :3جدول 
Log10(در نمونه مدفوعمیزان دفع اُاُسیست بر  CFU/g(

هاي آزمایشیگروه
SEMشاهد منفیشاهد مثبتبیوتیکپريپروبیوتیکبیوتیکآنتیدوره

17/2b55/2ab57/2ab91/2a0c35/0روزگی22
61/2ab74/2ab48/2b11/3a0c39/0روزگی24
57/2ab06/3a41/2b14/3a0c43/0روزگی26

abc 05/0(دار دارند هاي داراي حروف غیر مشترك در هر سطر براي اثر تیمار اختالف معنیمیانگینp<.(
2مطابق با جدول : هاي آزمایشیگروه

  باسیلکلیهوازي، اسید الکتیک و هاي يباکترتیجمع
هاي دفع شده که در با توجه به لگاریتم تعداد باکتري

ریثأتیشیآزمايمارهایت،ارائه شده است 4جدول 
نداشتندسکوميهوازهايباکتريتیجمعبرداريیمعن

)05/0p>( .يباکترتیجمعنیترشیبکیوتیپروبماریت
نیاودادنشانسکوماتیمحتودرراکیالکتدیاس

بودداریمعنکیوتیبیآنتماریتباسهیمقادرتفاوت
)05/0p<( .نیبسکوم،درهالیباسیکلتیجمعنظراز
يداریمعنتفاوتآلودهيمارهایتتمامبامنفیشاهدماریت

آلودهيمارهایتنیبتفاوتنیااما،)>05/0p(شدمشاهده
. نبودداریمعن

، کلستریدیوم پرفرنژنسچالش یافته با باکتري  هاي گوشتیجوجه يبیوتیک در جیرهبیوتیک، پروبیوتیک و آنتیتأثیر پري:4جدول 
Log10(بر جمعیت میکروبی سکوم CFU/g(

آزمایشیهايگروه
SEMشاهد منفیشاهد مثبتبیوتیکپريپروبیوتیکبیوتیکآنتیجمعیت میکروبی

23/6b85/7a59/6ab61/6ab82/6ab52/0اسید الکتیک
58/714/821/817/828/863/0هوازي

28/6b41/6b76/6b43/6b86/7a46/0باسیلکلی
ab 05/0(دار دارند داراي حروف غیر مشترك در هر سطر براي اثر تیمار اختالف معنی هايمیانگینp<.(

2مطابق با جدول : هاي آزمایشیگروه

بحث
ثیر راأترین تبیش بیوتیک فرماکتواین آزمایش، پريدر

پروبیوتیک  داشت ودفعی CPباکتري  جمعیتکاهش  بر
 داري در کاهشثیر معنیأت روزگی 42در  پریماالك
نشان  ،ه با تیمار شاهد مثبتساین باکتري در مقای جمعیت

گزارش دادند،  2003و همکاران در سال  Hofacre. داد
الیگوساکاریدها و فروکتوالیگوساکاریدها در کاهش مانان

هاي در دستگاه گوارش جوجه CPجمعیت باکتري 
با 2001و همکاران در سال  Bello. ثر هستندؤگوشتی م
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McBainچنینهم،CPتحقیق روي محیط کشت باکتري 

 يبا کشت باکتري از نمونه 2001در سال  MacFarlو 
بیوتیک انسانی نتیجه گرفتند که پري يروده

. کندرا محدود می CPفروکتوالیگوساکارید، رشد باکتري 
Kaldhusdal  فراهم دریافتند که  2001و همکاران در سال

نمودن یک میکروفلور مطلوب در نخستین روزهاي 
و شیوع  CPهاي گوشتی از کلنیزه شدن پرورش جوجه

. دهدجلوگیري نموده و بازده گله را افزایش می NEبیماري 
اند تحقیقات آزمایشگاهی روي انسان و موش نشان داده

در  CPباعث کاهش جمعیت باکتري  هاالکتوباسیلوسکه 
.Mahony et al(گردندگوارش میدستگاه  2001 .(

La Ragione وWoodward گزارش دادند، 2003در سال
 109روزگی با  20و  1هاي گوشتی که در سن جوجهدر 

و یک روز بعد با  هتلقیح شد باسیلوس سابتیلیساسپور از 
cfu/mL105  ند، وشمیچالش  پرفرنژنسکلستریدیوم

در مقابل . دوشمیمتوقف  کامالً CPکلنیزه شدن باکتري 
Craven  ها را ثیر پروبیوتیکأت 1999و همکاران در سال

دار ، غیر معنیNEگیري از بیماري در کنترل و پیش
 2010و همکاران در سال  Taheri. گزارش کردند

ها جمعیت گزارش دادند در نتیجه عمل پروبیوتیک
و  هافرمها، کلیالکتوباسیلوسهاي مفید مانند باکتري

دستگاه گوارش به دلیل  pHیابد و افزایش می بیفیدوباکترها
کاهش . آیدافزایش تولید اسیدهاي چرب فرار پایین می

pH، کندمیمحدود  در رودهرا ها رشد پاتوژن .Hofacre 
مشاهده نمودند، میزان تلفات  2003و همکاران در سال 

در یک مدل آزمایشی از بیماري تورم نکروتیک روده به 
هایی که از سن یک درصد در جوجه 60تا  30میزان 

تر ، پاییننمایندمیروزگی باکتري اسید الکتیک دریافت 
چنین مشاهده نمودند میزان تولید ها همآن .است

داري به صورت معنی CPط باکتري آلفاتوکسین توس
ثیر أت 2010و همکاران در سال  Falaki. یابدمیکاهش 

بیوتیک فرماکتو و پروبیوتیک پریماالك را بر فلور پري
هاي گوشتی بررسی و میکروبی دستگاه گوارش جوجه

داري جمعیت پریماالك به صورت معنی مشاهده نمودند،

. دهدرا در ایلئوم و سکوم افزایش می هاالکتوباسیلوس
گرم بر  2000(تیمار فرماکتو چنین گزارش دادند، ها همآن
دار باعث کاهش معنی) گرم بر تن 900(و پریماالك ) تن

وTaheriچنین هم. گردددر ایلئوم می هاباسیلکلی
کاهشبرهاکیوتیپروبریثأت2010سالدرهمکاران

يهاجوجهگوارشدستگاهدرهالیباسیکلتیجمع
ماریتتحقیق حاضر در. نمودندگزارشمثبترایگوشت

به،یمنفشاهدماریتباسهیمقادرNEيماریبعاملبا
درهالیباسیکلتیجمعکاهشباعثيداریمعنصورت
کنندهممانعتاثر،CPيباکتررسدیمنظربه. دیگردسکوم

.استداشتههالیباسیکلتیجمعبر
انگلی داخل سلولی است و به منظور تکثیر باید  ایمریا    

لذا براي این کار ابتدا باید  ،هاي میزبان حمله کندبه سلول
هاي پروبیوتیک سازگار باکتري. به سطوح اپیتلیال بچسبد

یافته با روده ممکن است جهت چسبیدن به مخاط روده با 
هاي موجود در سلولهاي ایمریاها رقابت کنند و گیرنده

اپیتلیال روده را اشغال کنند که این کار باعث تعویق در 
به مخاط روده ایمریا  هاينفوذ و ترشح اسپوروزوئیت

یابد ها کاهش میشود، در نتیجه تکثیر و انتشار اُاُسیستمی
)Dalloul et al. 2003 .(Dalloul  و همکاران در سال

که افزودن پریماالك  نمودنداي مشاهده در مطالعه 2005
هاي گوشتی، جوجه يبه مقدار یک کیلو در تن به جیره

درصد  14میزانباعث کاهش دفع اُاُسیست در مدفوع به 
و  Elmusharaf. گرددمیآسرولینا  در آلودگی با ایمریا

الیگوساکارید مشاهده کردند که مانان 2006در سال همکاران 
ها در المینا شیزونتسبب کاهش تعداد مراحل غیرجنسی 

ایمریا تنالهاي گوشتی آلوده به پروپریا در سکوم جوجه
اثر محافظتی مانان الیگوساکارید ممکن است به . دوشمی

علت افزایش در طول ویلی و بهبود یکنواختی پرزهاي 
شودگیري مینتیجه مجموعدر .دستگاه گوارش باشد

فرماکتو، باعث بیوتیک پروبیوتیک پریماالك و پري اگرچه
این تفاوت در تیمار گردد ولی میمدفوع   OPGکاهش 

.استدار معنیاز نظر آماري  بیوتیک، پري
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تشکر و قدردانی
چنین از هم .گرددمین اعتبار طرح تشکر میأوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس به جهت تبدین

رازي جناب آقاي  ،سازيتحقیقات واکسن و سرم يسسهؤریاست محترم م،دوستجناب آقاي دکتر بهرام شجاعهمکاري 
سرکار  ،مدیریت محترم شرکت سبزدشتو جناب آقاي دکتر جاللی  ،دکتر دلیمی، مدیرعامل محترم شرکت هزار طب تهران

.گرددتشکر و قدردانی میخانم کاظمی
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Abstract
This work was conducted to study the effect of probiotic, prebiotic and antibiotic on 

reducing colonization of C. perfringens, associated necrotic enteritis in broilers. In this 
experiment, 225 day-old male chicks (Cobb-500) were randomly distributed in 5 dietary 
groups of 3 replicates with 15 chicks/pen as follow: (i) negative control group; (ii) positive 
control group; (iii) probiotic primalac®; (iv) prebiotic fermacto®; (v) antibiotic 
virginiamycin®. On day 14, all birds were inoculated by 10 times the standard dose of 
coccidiosis vaccines except the negative control group. On 18, 19 and 20 days of age, the 
challenged birds were also gavaged by C. perfringens type A. The results of this study 
indicated significant reduction population of C. perfringens in the intestine of chickens due to 
the influence of dietary supplementation of prebiotic. Among the infected treatments, the
highest OPG was observed in positive control group and prebiotic treatment had the lowest.
Antibiotic treatment significantly reduced the population of lactic acid bacteria.

Key words: Clostridium perfringens, Antibiotic, Probiotic, Prebiotic 
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