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  )٢٠١٢  أيلول١٦؛ القبول ٢٠١١ تشرين االول ٢٣ اإلستالم(

  
  الخالصة

  
ًالمعزولة محليا من حواصل فروج ) Bifidobacterium adolescentis(أجريت ھذه التجربة لدراسة إمكانية تأثير البكتريا المنشطرة 

وبواقع أربع معامالت، حيث كانت المعاملة األولى ) Ross, 308(يج الصائم وأوزان األعضاء الداخلية لفروج اللحم اللحم في صفات نس
 ٧( مل لكل فرخ أسبوعيا ٠,٢٥وأعطيت األفراخ في المعامالت الثالثة الباقية . معاملة سيطرة إذ لم تعرض األفراخ فيھا ألية معاملة

تركيزه  (Enrofloxacinفي المعاملة الثانية ومثله من المضاد الحيوي %) ٩تركيزه (من المحلول الملحي ولمرة واحدة في األسبوع ) أسابيع
من  خلية من البكتريا المنشطرة لكل مل ٨ ١٠ × ٧,١في المعاملة الثالثة وكذا الحال من المستزرع المائي الحاوي على %) ٠,٠٥

لصالح معاملة البكتريا ) P≤0.01(نتائج الفحص النسيجي للصائم زيادة معنوية وقد أظھرت . المستزرع المائي في المعاملة الرابعة
المنشطرة في ارتفاع الزغابة مقارنة بمعاملتي السيطرة والمضاد الحيوي والزيادة المعنوية ذاتھا في عمق خبايا ليبركان مقارنة بمعاملة 

على جميع المعامالت في ) P≤0.01(ًوقت معاملة البكتريا المنشطرة معنويا ًالمضاد الحيوي في األسبوع األول، وفي األسبوع الثاني أيضا تف
على جميع المعامالت ) P≤0.01(ًارتفاع الزغابة وعمق خبايا ليبركان، وكذلك تفوقت معاملة البكتريا المنشطرة في األسبوع الرابع معنويا 

، أما أوزان )P≤0.05(ي عمق خبايا ليبركان عند مستوى معنوية في ارتفاع الزغابة وعلى معاملتي المضاد الحيوي والمحلول الملحي ف
لوزن االثني عشري ) P≤0.05(األعضاء الداخلية في األسابيع الثالثة فالغالب عليھا أنھا لم تتأثر بالبكتريا المنشطرة ماعدا التفوق المعنوي 

  .ي األسبوع الثانيإلى طوله في معاملة البكتريا المنشطرة مقارنة بمعاملة المحلول الملحي ف
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Abstract 

 
This experiment was conducted to evaluate the effect of Bifidobacterium adolescentis isolated from broiler crops on villus 

high and crypts depth of jejunum tissues and relative internal organs weight of broiler chicks (Ross 308). Chicks were 
subdivided into four treatments: the first treatment was considered as control, and other three treatments were treated by 
inoculating the chicks with 0.25 ml once weekly for (7 week) with normal saline (second treatment); enrofloxacin (third 
treatment; and liquid culture containing 7.1 × 108 colony forming unit/ml from B. adolescentis (fourth treatment). The results 
showed that there was a significant increase (P≤0.01) in the villus high in bifidobacteria treatment compared with control and 
antibiotic treatment, and significant increases in crypt depth of Lieberkuhn in bifidobacteria treatment compared with 
antibiotic treatment at 1st week of age. At the 2nd week bifidobacteria treatment significantly increases (P< 0.01) in crypt depth 
of Lieberkuhn and villus high compared with all treatments, and the same significant increases was happened at the 4th 
treatment in bifidobacterai treatment compared with all treatment in villus high and but only with antibiotic and normal saline 
treatment in crypt depth of Lieberkuhn. The relative weight of internal organs was not affected by bifidobacterai treatment 
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except the percentage of duodenum weight to its long at the 2nd week in the bifidobacterai treatment compared with normal 
saline treatment. 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 
  المقدمة

  
الشكل تتكون البطانة الداخلية لألمعاء من بروزات أميبية 

الھدف منھا ھو زيادة المساحة السطحية ) Villi(تسمى الزغابات 
المعرضة لالمتصاص وإن زيادة ارتفاع الزغابات يشير إلى 
الكفاءة العالية لھضم وامتصاص العناصر الغذائية، وتتواجد على 

وتحتوي كل ) Enterocytes(جدران الزغابات الخاليا المعوية 
وبذلك ) Microvilli( الزغيبات خلية معوية على عدد كبير من

يكون السطح الداخلي لألمعاء أشبه ما يكون بالفرشاة وتتواجد عند 
قاعدة الزغابات تجمعات خلوية ذات قدرة عالية على االنقسام 

وقد أشارت ). ١) (Crypts of Lieberkuhn(تدعى بخبايا ليبركان 
ان دراسات كثيرة إلى أن ارتفاع الزغابات وعمق خبايا ليبرك

يتأثران بعدة عوامل من أھمھا األحياء المجھرية المتواجدة في 
ًارتفاعا معنويا ) ٢(القناة الھضمية، فقد وجد  ً)P<0.05 ( في ارتفاع

زغابة االثني عشري في األفراخ التي عرضت إلجھاد فيزياوي 
 مقارنة Lactobacillusغم علف من بكتريا /خلية ٧ ١٠وتلقت 

نفس ) ٣( وقد الحظ. اد فيزياوي فقطباألفراخ التي عرضت إلجھ
غم علف من /خلية ٦ ١٠الشيء بالنسبة للفائفي حين أضافوا 

 إذ كان ھناك ارتفاع معنوي Lactobacillus reuteriبكتريا 
)P<0.05 ( في ارتفاع الزغابة وعمق خبايا ليبركان في اللفائفي

  . يوم لصالح معاملة المعزز الحيوي٢١بعمر 
ًالحظوا زيادة معنوية ) ٤(من جانب آخر فإن  ً)P<0.05 ( في

ارتفاع الزغابة في الصائم لصالح معاملة المعزز الحيوي 
Protexin بالمقارنة مع معامالت األحماض العضوية )organic 

acid ( والمضاد الحيويFlavomycin في األسبوعين الثالث 
والسادس من عمر األفراخ، فيما لم يختلف عرض الزغابة وعمق 

ًا ونسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبايا معنويا بين الخباي
وجود زيادة ) ٥( فقد أكدت نتائج ،ومن ناحية أخرى. المعامالت

في ارتفاع الزغابة في كل من الصائم واللفائفي ) P<0.05(معنوية 
 ١٥٠ يوم في األفراخ التي غذيت عليقة حاوية على ٢١بعمر 
 Bacillusلى بكتريا طن علف من المعزز الحيوي الحاوي ع/غم

Subtillis في األسابيع الثالثة األولى من العمر مقارنة بأفراخ 
السيطرة، بينما لم يختلف ارتفاع الزغابة في االثني عشري 
ًمعنويا بين المعامالت، وبالنسبة لعمق الخبايا فقد سجل ھو اآلخر 

 Bacillusفي معاملة إضافة بكتريا ) P<0.05(زيادة معنوية 
Subtillis طن علف من المعزز الحيوي / كغم١ ومعاملة إضافة

الحاوي على خليط من األحياء المجھرية المفيدة في األسابيع 
  .الثالثة األولى من العمر مقارنة بمعاملة السيطرة
تباينت النتائج التي أما عن تأثر أوزان األعضاء الداخلية فقد 

 على العموم لم اھتمت بتأثر ھذه األوزان بالمعزز الحيوي إال أنه
تتأثر أوزان األعضاء في أغلب الدراسات المجراة حول ھذا 

الموضوع بشكل كبير ما عدا بعض الدراسات التي أشارت إلى 
تأثر أوزان األعضاء المناعية الرئيسية والثانوية بإضافة المعزز 
الحيوي بشكل إيجابي وكذلك تأثير المعزز الحيوي على أوزان 

أية فروقات معنوية في أوزان ) ٦(ة، فلم يجد أجزاء القناة الھضمي
الكبد، القانصة، القلب، الطحال، المعدة الغدية، جراب فابريشيا، 
البنكرياس، والكلية إلى وزن الجسم بين األفراخ التي تلقت خميرة 

Saccharomyces cerevisia و %١,٥، %١، %٠,٥ بالنسب ،
عندما ) ٧ (إال أن. السيطرة في أربع معامالت وأفراخ% ٢

 في معاملة والسابق الحيوي Primalacأعطوا المعزز الحيوي 
Biolex-MB  في أخرى والخليط التآزري في معاملة ثالثة وقارنوا

 Flavomycinالمعامالت الثالث بمعاملتي المضاد الحيوي 
ًوالسيطرة وجدوا أن وزن القلب إلى وزن الجسم قد ارتفع معنويا 

)P<0.05 (ق الحيوي والخليط التآزري مقارنة في معاملتي الساب
بمعاملة السيطرة، كما ارتفع وزن جراب فابريشيا إلى وزن 

في معاملتي المعزز الحيوي والسابق ) P<0.05(ًالجسم معنويا 
الحيوي بالمقارنة مع معاملة السيطرة، بينما أوزان القانصة والكبد 
ن ًوالطحال والبنكرياس إلى وزن الجسم لم تختلف معنويا بي

ًوكذلك تفوق وزن الطحال إلى وزن الجسم معنويا . المعامالت
)P<0.05 ( كغم علف من / غم٠,٨في معاملة األفراخ التي تلقت

 على معاملة السيطرة في األسبوع ®Bactocellالمعزز الحيوي 
 و ١السادس من عمر األفراخ، وتفوقت معاملتا المعزز الحيوي 

في ) P<0.05(ً معنويا كغم علف على معاملة السيطرة/ غم١,٦
وزن جراب فابريشيا إلى وزن الجسم، أما وزن الغدة الزعترية 

)Thymus ( إلى وزن الجسم فقد تفوق ھو اآلخر في معامالت
كغم علف عند / غم١,٦ و ١ و ٠,٨المعزز الحيوي الثالثة 

لذلك ھدفت ھذه الدراسة إلى ). ٨(مقارنتھا مع معاملة السيطرة 
يا المنشطرة أعاله المعزولة من حواصل فروج معرفة تأثير البكتر

اللحم في نسيج الصائم واألوزان النسبية لألعضاء الداخلية لفروج 
  .اللحم
  

  لمواد وطرائق العملا
  

أجريت ھذه التجربة في حقل الدواجن التابع لقسم الثروة 
الحيوانية في كلية الزراعة في جامعة األنبار للفترة من 

 يوم واستعملت ٤٩ على مدى ٢١/٣/٢٠١٠ ولغاية ٣١/١/٢٠١٠
بعمر ) Ross 308( فرخة من فروج اللحم ٢٤٠في ھذه التجربة 

يوم واحد جھزت من قبل مفقس الواحة المحلي الواقع في ناحية 
كبيسة التابعة لقضاء ھيت غرب محافظة األنبار، وزعت األفراخ 

 فرخة ١٥إلى أربع معامالت ولكل معاملة أربعة مكررات وبواقع 
ُالمكرر الواحد مثل بكن ) معاملة/ طير٦٠(كل مكرر ل ُ)Pen (

 ٢١-١ م، أعطيت األفراخ عليقة البادئ من عمر ١,٥×١أبعاده 
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 يوم، ويوضح ٤٩- ٢٢يوم ومن ثم أعطيت عليقة النھائي من عمر 
مكونات العليقتين والتركيب الكيمياوي المحسوب ) ١(الجدول 

ءة للدواجن الواقعة شرق للمواد والعليقتان جھزتا من شركة المرو
استعملت المعالف الدائرية في األسبوع األول . قضاء الرمادي

وبعد ذلك استعملت المعالف الدائرية المعلقة، ) صواني العلف(
وبواقع حلمة لكل خمسة ) nipples(وقدم الماء عن طريق الحلمات 

وكان تقديم العلف والماء بصورة حرة ) ُكن/  حلمات ٣(أفراخ 
)Ad lipitum ( واستعملت الحاضنات الغازية في تدفئة األفراخ في

ًاألسابيع الثالثة األولى نظرا لدرجات الحرارة المنخفضة، 
كانت معاملة : المعاملة األولى؛ معامالت التجربةشملت و

َإذ لم تعط األفراخ أية ) Negative Control(السيطرة السالبة  ُ
طير /  مل٠,٢٥يع الطيور تم فيھا تجر: المعاملة الثانية .معاملة

ًأسبوعيا ولغاية األسبوع السابع من المحلول الملحي الفسيولوجي 
)Normal Saline ( واعتبرت كمعاملة سيطرة موجبة % ٩تركيزه
)Positive Control) (9 ( و)جرعت : المعاملة الثالثة ).١٠

ًطير أسبوعيا ولغاية األسبوع السابع من /  مل٠,٢٥الطيور 
المعاملة %. ٠,٠٥تركيزه  Enrofloxacinوي المضاد الحي

طير وحسب الطريقة التي /  مل٠,٢٥جرعت الطيور : الرابعة
ًأسبوعيا ولغاية األسبوع السابع من المستزرع ) ١١(أشار إليھا 

 حليب فرز والحاوي على البكتريا% ١٠المائي المتكون من 
 من ًالمعزولة محليا) Bifidobacterium adolescentis(المنشطرة 

 ٨ ١٠ × ٧,١وبما ال يقل عن ) ١٢(حواصل فروج اللحم من قبل 
  . مل/ خلية 

استخرجت األحشاء الداخلية بما فيھا أجزاء األمعاء الدقيقة 
 سم من نھاية الصائم قبل الندبة األثرية لكيس ٣ووزنت ثم قطعت 

 وحفظت في ٤و  ٢، ١الصفار من فرخين ذبحا في األسابيع 
لحين تحضيرھا % ١٠ورمالين تركيزه أنابيب حاوية على ف

 حسب الطريقة التي للفحص النسيجي الذي يتكون من مرحلتين
، حيث تضمنت المرحلة األولى )١٤(و ) ١٣ (أوردھا كل من

و % ٧٠و % ٦٠تمرير األنسجة في كحول اإليثانول بالتراكيز 
ّثم روقت ) لمدة ساعة في كل تركيز% (١٠٠و % ٩٥و % ٨٠

ًوأخيرا ) ظھور ھاالت شفافة عل حافات النسيجلحين (بالزايلول 
ومن ثم وضعت في ) لمدة ساعتين على مرحلتين(في الشمع 

َّقوالب وصب عليھا الشمع أما المرحلة الثانية فتضمنت تقطيعھا . ُ
 مايكرون، ٥ بعد تثبيت سمك القطع على Microtomeبجھاز 

 في وشريط الشمع الحاوي على األنسجة المتكون بعد القطع وضع
 مئوي لكي يسھل فرش الشريط ٤١حمام مائي بدرجة حرارة 

ثم وضعت الشرائح في الفرن  الشمعي على الشرائح الزجاجية،
لضمان ذوبان الشمع ) ربع ساعة( مئوي ٧٠على درجة حرارة 

فكحول اإليثانول ) ربع ساعة(ومن بعدھا وضعت في الزايلول 
ي كل دقيقتين ف% (١٠٠و % ٩٠و % ٨و % ٧٠بالتراكيز 

لمدة ربع (فصبغة الھيماتوكسيلين ) دقيقتين(ثم الماء ) تركيز
ثم التغطيس فقط بالكحول الحامضي ثم وضعت في الماء ) ساعة

ثم أعيدت إلى الماء ) لمدة أربعين ثانية(فصبغة االيوسين 
وبعد إخراجھا من الماء تم تغطيسھا فقط في كحول ) دقيقتين(

ًوأخيرا تم وضعھا % ٩٠ و% ٨٠و % ٧٠اإليثانول بالتراكيز 
وبعد إخراجھا ) دقيقتين% (١٠٠في كحول اإليثانول ذي التركيز 

) cover slide(وضع عليھا سائل النسيج وغطيت بغطاء الشرائح 
ًوتركت إلى اليوم التالي لضمان جفافھا وتحضيرا لقراءتھا تحت 
المجھر الضوئي بواسطة العدسة المدرجة لمعرفة ارتفاع الزغابة 

  .خبايا ليبركانبالمايكرونوعمق 
اه واحد  ل اإلحصائي باتج إذ ) One Way Analysis(أجري التحلي

ل الخطي  اع المودي ع وبإتب امالت األرب أثيرات المع شمل االتجاه ت
ام  امج ) General Linear Model(الع تعمال برن  SASوباس

دار  اھز اإلص صائي الج ات ) ١٥ (٩,١اإلح رت الفروق واختب
 متعدد الحدود Duncanتوسطات باستعمال اختبار المعنوية بين الم

 .٠,٠١ و ٠,٠٥ عند مستوى معنوية
  

  . تركيب العالئق والتركيب الكيمياوي المحسوب لھا:١جدول 
  

عليقة النھائيعليقة البادئ  المادة العلفية
  ٥٥  ٥٩  ذرة صفراء

  ٢٤  ٣٠  كسبة فول الصويا
  ١٠  ١٠  *مركز بروتيني

  ١٠    حنطة
  ٠,٧  ٠,٧  حجر كلس
  ٠,٣  ٠,٣  ملح طعام
  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  **التركيب الكيميائي المحسوب

  ٢١,٥٥  ٢٣,١  بروتين% 
  ٢٩٥٨  ٢٩٣٥ )كغم علف/كيلو سعرة(طاقة ممثلة 

  ١٣٧,٢٥  ١٢٦,٩٧  بروتين/ طاقة 
  ١,١٧  ١,٣٠  الاليسين% 
  ٠,٥١  ٠,٥٣  الميثايونين% 
  ٠,٦٠  ٠,٥٧  السستين+ الميثايونين % 
  ١,٠٤  ١,٠٥  الكالسيوم% 
  ٠,٤٥  ٠,٤٤  الفسفور المتاح% 
  ٣,١٩  ٣,٤٠  ألياف خام% 
  ١,٣٧  ١,٤٢  حامض اللينؤليك% 
 ٢٩٠٠ بروتين، ٤٩%المركز البروتيني يحتوي على * 

 كالسيوم، ٦% فسفور متاح، ٣,١%كغم طاقة ممثلة، / كيلوسعرة
 ٣,٤% ميثايونين، ٢,٤%سستسين، + ميثايونين٣,٢ دھن، ١٣%

التركيب الكيمياوي لمكونات العليقة حسب ما حسب **  .اليسين
 ).١٦(ورد في مجلس البحوث األمريكي 

 
  النتائج
  

  تأثير معامالت التجربة في نسيج الصائم لفروج اللحم
ى ) ٢(أشارت نتائج فحوصات نسيج الصائم كما في الجدول  إل

وي  وق معن ي ) P≤0.01(تف ة ف اع الزغاب ي ارتف بوع األول ف لألس
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و املتي المحل ع مع ة م شطرة بالمقارن ا المن ي والبكتري ل الملح
وي ان . معاملتي السيطرة والمضاد الحي ا ليبرك ا أن عمق خباي كم

سيطرة ) P≤0.01(ًزاد معنويا  شطرة وال ا المن امالت البكتري في مع
شير . والمحلول الملحي بالمقارنة مع معاملة المضاد الحيوي ا ي كم

سب) P≤0.05(الجدول إلى انخفاض معنوي  ة في ن اع الزغاب ة ارتف
املتي  إلى عمق خبايا ليبركان في معاملة السيطرة بالمقارنة مع مع
ا  المحلول الملحي والمضاد الحيوي نتيجة الرتفاع قيمة عمق خباي
ا  سيطرة بينم ة ال ليبركان وانخفاض قيمة ارتفاع الزغابة في معامل

 في ًلم تختلف معاملة البكتريا المنشطرة معنويا مع بقية المعامالت
أما نتائج األسبوع الثاني فقد أشارت إلى تفوق معاملة . نفس النسبة

ا  شطرة معنوي ا المن ى ) P≤0.01(ًالبكتري ة عل اع الزغاب ي ارتف ف
ة  ى معامل ي عل ول الملح ة المحل وق معامل امالت وتف ع المع جمي

سبة . المضاد الحيوي ان ون ا ليبرك وكذلك الحال بالنسبة لعمق خباي
ى ة إل اع الزغاب ي ارتف ا ف ث زادا معنوي ان حي ا ليبرك ق خباي ً عم

امالت ة المع ع بقي ة م د المقارن شطرة عن ا المن ة البكتري . معامل
ائج  ن نت را ع ف كثي م تختل ع فل بوع الراب ائج األس سبة لنت ًوبالن
ة  صالح معامل ة ل ادة معنوي ى زي ارت إل د أش اني فق بوع الث األس

اع ا امالت في ارتف ة المع ى بقي شطرة عل د البكتريا المن ة عن لزغاب
ة  ى )P≤0.01(مستوى معنوي ان عل ا ليبرك ذلك في عمق خباي ، وك

ة  معاملتي المحلول الملحي والمضاد الحيوي ولم تختلف مع معامل
ة  ستوى معنوي د م سيطرة عن سبة )P≤0.05(ال ف ن م تختل ا ل ، بينم

امالت ين المع ا ب ان معنوي ا ليبرك ى عمق خباي ة إل اع الزغاب . ًارتف
شكل  ابيع يوضح مق) ١(وال ي األس صائم ف سيج ال ا عرضيا لن ًطع ً

  .األول والثاني والرابع للمعامالت األربع
  

  . تأثير معامالت التجربة في نسيج الصائم لفروج اللحم:٢جدول 
  

  بكتريا منشطرة  مضاد حيوي  محلول ملحي  سيطرة  الصفات  الفترات  المعامالت
مستوى 
  المعنوية

  ٣٩٢,٢٢ لمايكرونارتفاع الزغابة با
b 

٥٢٣,٠٤  
a 

٣٨٦,١٥  
b 

٤٧٧,٥٠  
a ٠,٠١ 

  ١٦٤,٤٤ بالمايكرون عمق خبايا ليبركان
a 

١٥٩,١٣  
a 

١١٨,٠٠  
b 

١٨٠,٠٠  
a األسبوع  ٠,٠١

  األول
  ٢,٤٤ عمق الخبايا/ نسبة ارتفاع الزغابة

b 
٣,٤٨  

a 
٣,٣٧  

a 
٢,٧٤  

ab ٠,٠٥ 

  ٤٨٦,١٩ ارتفاع الزغابة بالمايكرون
bc 

٤٩٩,٤٤  
b 

٤٤٩,١٧  
c 

٦٤٧,٠٠  
a ٠,٠١ 

  ١٥٦,٣٢ بالمايكرون عمق خبايا ليبركان
b 

١٦١,٦٧  
b 

١٥٠,٩١  
b 

١٨٤,١٢  
a األسبوع  ٠,٠١

  الثاني
  ٣,١٤ عمق الخبايا/ نسبة ارتفاع الزغابة

b 
٣,١٠  

b 
٣,٠٤  

b 
٣,٦٢  

a ٠,٠١ 

  ٥٤٢,٥٠ ارتفاع الزغابة بالمايكرون
b 

٥٩٩,٣٣  
b 

٥٦٦,٠٠  
b 

٧٣٧,٢٧  
a ٠,٠١ 

  ١٥١,٦٧ بالمايكرون بركانعمق خبايا لي
ab 

١٤٨,٣٣  
b 

١٤٦,٠٠  
b 

١٨٥,٠٠  
a ٠,٠٥ 

األسبوع 
  الرابع

 *.م.غ ٤,٠٤ ٣,٩٧ ٤,٢١  ٣,٦٠ عمق الخبايا/ نسبة ارتفاع الزغابة

  .تعني عدم وجود فروقات معنوية بين متوسطات المعامالت.: م.غ* 
a،b،c :مالت عند مستوى معنوية الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعا)P≤0.01 ( و)P≤0.05.( 
 

  تأثير معامالت التجربة في أوزان األعضاء الداخلية لفروج اللحم
أشارت نتائج التجربة في األسبوع األول الموضحة في 

في وزن القلب إلى وزن ) P≤0.01(إلى تفوق معنوي ) ٣(الجدول 
مالت وكذلك الجسم لصالح معاملة المضاد الحيوي على بقية المعا

لصالح معاملتي البكتريا المنشطرة والسيطرة على معاملة 
المحلول الملحي، في حين انخفض وزن الطحال إلى وزن الجسم 

في معاملة المضاد الحيوي عن معاملة المحلول ) P≤0.05(ًمعنويا 
بينما لم تالحظ أية فروقات معنوية بين المعامالت في . الملحي

الغدية، جراب فابريشيا، الكبد، البنكرياس، أوزان القانصة، المعدة 

االثني عشري، الصائم، اللفائفي إلى وزن الجسم، وزن االثني 
  .عشري، الصائم، واللفائفي إلى أطوالھا

الذي يوضح نتائج األسبوع الثاني فإنه يشير ) ٤(أما الجدول 
في وزن ) P≤0.05(ًإلى تفوق معاملة البكتريا المنشطرة معنويا 

شري إلى طوله مقارنة بمعاملة المحلول الملحي، وكذلك االثني ع
على معاملتي ) P≤0.05(ًتفوقت معاملة المضاد الحيوي معنويا 

بينما انعدم السيطرة والمحلول الملحي في وزن اللفائفي إلى طوله،
  .وجود الفروقات المعنوية بين المعامالت بالنسبة لبقية الصفات
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بينت وجود ) ٥(يھا في الجدول نتائج األسبوع الرابع المشار إل
انخفاض معنوي في معاملة السيطرة عن بقية المعامالت في وزن 
الطحال إلى وزن الجسم، وانخفاض معنوي لنفس الصفة في 
معاملة البكتريا المنشطرة عن معاملتي المضاد الحيوي والمحلول 

، كذلك انخفض وزن الكبد )P≤0.01(الملحي عند مستوى معنوية 
في معاملة السيطرة عن معاملة ) P≤0.05(ًالجسم معنويا إلى وزن 

ًالمحلول الملحي، ھذا ولم تختلف بقية الصفات معنويا بين 
.المعامالت

 

  
  
  .مقطع عرضي لنسيج الصائم للمعامالت األربع في األسابيع األول والثاني والرابع. ١شكل 
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  .لداخلية لفروج اللحم في األسبوع األول تأثير معامالت التجربة في أوزان األعضاء ا:٣جدول 
  

  بكتريا منشطرة  مضاد حيوي  محلول ملحي  سيطرة  الصفات  المعامالت
مستوى 
  المعنوية

  ٠,٩٠ القلب% 
b 

٠,٧٥  
c 

١,٠٧  
a 

٠,٨٧  
b ٠,٠١  

  *.م.غ  ٤,٩١  ٥,٩٣ ٥,٠٨ ٥,٥٣ القانصة% 

  .م.غ ٠,٩٩ ١,٣٠ ١,١٥ ١,١٣ المعدة الغدية% 
  ٠,٠٧٣ الطحال% 

ab 
٠,٠٨٥  

a 
٠,٠٦٢  

b 
٠,٠٧٠  

ab ٠,٠٥  
  .م.غ  ٠,١١٢ ٠,٠٧٢ ٠,١٣٠ ٠,٠٩١ جراب فابريشيا% 
  .م.غ ٤,٨٦ ٣,٩٠ ٤,١٤ ٤,٣٧ الكبد% 
  .م.غ ٠,٤٤ ٠,٥٤ ٠,٦١ ٠,٦٣ البنكرياس% 
  .م.غ ٢,٧٦ ٢,٣٥ ٢,٦٨ ٢,١٩ وزن االثني عشري% 
  .م.غ ٢,٩٨ ٢,٨٢ ٢,٩٩ ٢,٣٥ وزن الصائم% 
  .م.غ ٢,٢٧ ٢,٢٤ ٢,٢٠ ٢,٤٤  وزن اللفائفي% 

  .م.غ ١٩,٦٠ ١٦,٣٣ ١٨,٤٣ ١٥,٤٥  )سم١٠٠/غم(وزن االثني عشري إلى طوله 
  .م.غ ١٠,٠٨ ٩,٦٦ ١٠,٨٤ ٨,٢١  )سم١٠٠/غم(وزن الصائم إلى طوله 
  .م.غ ٨,٦٠ ٦,٧٥ ٧,٥٠ ٨,٥٨  )سم١٠٠/غم(وزن اللفائفي إلى طوله 

  .تتعني عدم وجود فروقات معنوية بين متوسطات المعامال.: م.غ* 
a،b،c : الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية)P≤0.01 ( و)P≤0.05.(  

  
  . تأثير معامالت التجربة في أوزان األعضاء الداخلية لفروج اللحم في األسبوع الثاني:٤جدول 

  
  بكتريا منشطرة  مضاد حيوي  محلول ملحي  سيطرة  الصفات  المعامالت

مستوى 
  المعنوية

  *.م.غ ٠,٨٢ ٠,٩٥ ٠,٨٤ ٠,٩٧ القلب% 

  .م.غ ٣,٦١ ٣,٥٩ ٣,٩٠ ٣,٦٤ القانصة% 
  .م.غ ٠,٩٣ ٠,٩١ ٠,٩١ ٠,٨٦ المعدة الغدية% 
  .م.غ ٠,٠٧٨ ٠,٠٩٩ ٠,٠٧٨ ٠,٠٩٦ الطحال% 
  .م.غ  ٠,١٤ ٠,١٢ ٠,١٧ ٠,١٣ جراب فابريشيا% 
  .م.غ ٥,١٤ ٤,٤٩ ٦,٣٥ ٥,٧٢ الكبد% 
  .م.غ ٠,٦٢ ٠,٥٦ ٠,٦٠ ٠,٦١ البنكرياس% 
  .م.غ  ٠,٠٩  ٠,١٣  ٠,٠٧  ٠,١٥  الصفراء% 
  .م.غ ٢,٠٦ ١,٩٣ ٢,١٥ ٢,٢٧ وزن االثني عشري% 
  .م.غ ٢,٨٨ ٢,٧٧ ٣,٠٧ ٢,٩٠ وزن الصائم% 
  .م.غ ٢,٠٨ ٢,٧٢ ٢,٣٠ ٢,٣١  وزن اللفائفي% 

  ٢٢,٣٧  )سم١٠٠/غم(وزن االثني عشري إلى طوله 
ab 

١٩,٢٤  
b 

٢٢,٦٥  
ab 

٢٦,٧٦  
a ٠,٠٥  

  .م.غ  ١٧,٠٨ ١٥,٢٤  ١٢,٣١  ١٣,٣٤  )سم١٠٠/غم(وزن الصائم إلى طوله 
  ٩,٩١  )سم١٠٠/غم(وزن اللفائفي إلى طوله 

b  
٩,٢١  

b 
١٣,٢٠ 

a 
١١,٦٨  

ab ٠,٠٥  

  .تعني عدم وجود فروقات معنوية بين متوسطات المعامالت.: م.غ* 
a،b،c :تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى معنوية الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد )P≤0.01 ( و)P≤0.05.(  
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  . تأثير معامالت التجربة في أوزان األعضاء الداخلية لفروج اللحم في األسبوع الرابع:٥جدول 
 

  بكتريا منشطرة  مضاد حيوي  محلول ملحي  سيطرة  الصفات  المعامالت
مستوى 
  المعنوية

  *.م.غ ٠,٩٣ ٠,٩٣ ١,١٩ ٠,٧٢ القلب% 

  .م.غ ٢,٠٣ ٢,٦٥ ٢,٧٨ ٢,٥٨ القانصة% 
  .م.غ ٠,٥٣ ٠,٦٧ ٠,٥٨ ٠,٦٠ المعدة الغدية% 
  ٠,٠٧٣ الطحال% 

c 
٠,١٣٢  

a 
٠,١٤٨  

a 
٠,١٠١  

b ٠,٠١  
  .م.غ  ٠,١٠١ ٠,٠٦٢ ٠,٠٧١ ٠,٠٥٠ جراب فابريشيا% 
  ٢,٧٦ الكبد% 

b 
٣,٧٦  

a 
٣,٥٤  

ab 
٣,٥٦  

ab ٠,٠٥  
  .م.غ  ٠,٣٤ ٠,٣٩ ٠,٣٥  ٠,٣٤ البنكرياس% 
  .م.غ  ٠,٠٧٠  ٠,٠٨٨  ٠,٠٨١  ٠,٠٧١  الصفراء% 
  .م.غ ١,٢٧ ١,٣٩ ١,٢٩ ١,٠٤ وزن االثني عشري% 
  .م.غ ١,٧٩ ٢,٠٢ ١,٨١ ١,٦٧ وزن الصائم% 
  .م.غ ١,٣٥ ١,٣٩ ١,٤٢ ١,٢٩  وزن اللفائفي% 

  .م.غ ٣٤,٦٥ ٣٣,٣٠ ٣٣,٢٠ ٣٥,٤٤  )سم١٠٠/غم(وزن االثني عشري إلى طوله 
  .م.غ ٢٠,٢٦ ٢١,٣٠ ٢١,٨٩ ٢٣,٤٤  )سم١٠٠/غم( الصائم إلى طوله وزن

  .م.غ ١٥,٦٣ ١٥,٢٧ ١٨,٨٧  ١٦,٨٢  )سم١٠٠/غم(وزن اللفائفي إلى طوله 
  .تعني عدم وجود فروقات معنوية بين متوسطات المعامالت.: م.غ* 
a،b،c :مالت عند مستوى معنوية الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المعا)P≤0.01 ( و)P≤0.05.(  
  

  المناقشة
  

 تأثير معامالت التجربة في نسيج الصائم لفروج اللحم
اتفقت نتائج الدراسة الحالية الخاصة بنسيج الصائم في 

الذين ) ٥(أسابيعھا الثالثة مع نتائج الكثير من الباحثين ومنھم 
ًالحظوا زيادة معنوية الرتفاع الزغابة وع مق الخبايا في الصائم ً

 Bacillus Subtilisواللفائفي لصالح األفراخ التي تلقت بكتريا 
ًوجدوا ارتفاعا ) ٤(في حين أن . بالمقارنة مع أفراخ السيطرة

 يوم في ٤٢ و ٢١ًمعنويا للزغابة في الصائم واللفائفي بعمر 
على حساب معاملتي السيطرة ) Protexin(معاملة المعزز الحيوي 

، بينما لم يختلف عمق الخبايا وال flavomycinد الحيوي والمضا
. ًنسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبايا معنويا بين المعامالت

فقد كانت ھناك زيادة معنوية في ) ١٧(ونفس الشيء الحظه 
 Lactobacillusارتفاع الزغابة في اللفائفي في معاملة بكتريا 

reuteriأكدت ) ٣(كما أن . رةعند المقارنة مع معاملة السيط
ًنتائجھم أن نفس البكتريا السابقة زادت معنويا من ارتفاع الزغابة 
وعمق الخبايا عند مقارنتھا بمعاملة السيطرة بينما لم تختلف نسبة 

  .األول إلى الثاني
وفي موازاة ذلك فإن إضافة الخليط التآزري المتكون من 

 مادة  كمعزز حيوي ومنEnterococcus faeciumبكتريا 
oligosaccharideًزادت معنويا من ارتفاع الزغابة ) كسابق حيوي

ًونسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبايا لكنه قلل معنويا من عمق 

الخبايا في اللفائفي بالمقارنة مع معاملة السيطرة، ولم تختلف 
الصفات الثالث السابقة الذكر في االثني عشري بين المعاملتين 

قارنوا فيھا بين الخليط ) ٢١(ة أخرى لـ وفي دراس). ١٨(
التآزري والمعزز الحيوي فوجدوا أن ارتفاع الزغابة وعمق 
الخبايا لم تتغير معنويا في االثني عشري بينما نسبة األول إلى 
ًالثاني زادت معنويا في معاملة المعزز الحيوي على حساب 

ًبة معنويا معاملة السيطرة، أما في اللفائفي فقد زاد ارتفاع الزغا
في معاملة الخليط التآزري مقارنة بمعاملتي المعزز الحيوي 
ًوالسيطرة على عكس عمق الخبايا الذي انخفض معنويا في 
معاملتي الخليط التآزري والمعزز الحيوي عن معاملة السيطرة، 
ًوھذا أدى إلى ارتفاع نسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبايا معنويا 

وفي مقابل ذلك . على حساب معاملة السيطرة نفي نفس المعاملتي
إلى تفوق معامالت الخليط التآزري المضاف في ) ١٩(أشار 

ثالث معامالت في ارتفاع الزغابة وعمق الخبايا عند المقارنة مع 
فقد وجدوا عدم وجود فروقات معنوية ) ٢(أما . معاملة السيطرة

يا العصيات بين األفراخ المعرضة إلجھاد فيزياوي والمعطاة بكتر
اللبنية واألفراخ المعرضة إلجھاد فيزياوي فقط وأفراخ السيطرة 
في ارتفاع الزغابة وعمق الخبايا والنسبة بينھما في كل من االثني 
عشري والصائم واللفائفي في األسابيع الثاني والرابع والخامس 
ُوالسادس عدا االرتفاع المعنوي الذي سجل لزغابة االثني عشري 

وع الرابع في معاملة البكتريا واإلجھاد الفيزياوي على في األسب
 .حساب المعاملتين األخريين
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قد يعود السبب في تغير الشكل المورفولوجي لبطانة القناة 
الھضمية من زيادة ارتفاع الزغابة وعمق خبايا ليبركان إلى زيادة 
قابلية الھضم التي تساھم بھا بكتريا المعزز الحيوي عبر إفرازھا 

نزيمات الھاضمة وھذا سيتطلب توفر مساحة سطحية أكبر لأل
المتصاص العناصر الغذائية في القناة الھضمية ولذلك فإن 

) zigzag(الزغابة سوف يزداد ارتفاعھا وتنتظم بشكل متعرج 
، والسبب ھو أن كفاءة )٥(لزيادة المساحة السطحية لالمتصاص 

لكل زغابة، الھضم األنزيمي مرتبطة بعدد الخاليا المعوية 
و ) ٣(وأفضل كفاءة للھضم األنزيمي تالحظ في الزغابات العالية 

السبب وراء زيادة ارتفاع الزغابة إلى ) ٤(بينما أرجع ). ١٧(
إنتاج بكتريا المعزز الحيوي العالي لألحماض الدھنية قصيرة 
السلسلة التي تحفز تكاثر الخاليا الطالئية في األمعاء باإلضافة 

  ).٢٠(نتاج األمونيوم إلى انخفاض إ
إلى أن أحد األسباب الرئيسية لتحسن ) ٢١(في حين أشار 

النمو في األفراخ عند إضافة المعزز الحيوي ھو الزيادة في 
ارتفاع زغابات األمعاء التي قد تعود إلى زيادة تركيز أنزيم 
االميليز وبالتالي زيادة كفاءة الھضم التي تتطلب في المقابل زيادة 

 امتصاص العناصر الغذائية وھذا لن يتوفر إال بزيادة في كفاءة
المساحة السطحية لبطانة األمعاء عبر زيادة ارتفاع الزغابات 
وانتظامھا بشكل متعرج غير مستقيم األمر الذي يؤدي إلى خفض 
سرعة مرور الكتلة الغذائية في القناة الھضمية وھذا سيوفر أكبر 

  .اصوقت ممكن لالمتص
  

   التجربة في أوزان األعضاء الداخلية لفروج اللحمتأثير معامالت
إن النتائج غير المعنوية لألعضاء الداخلية التي سجلت في 

الذي لم يجد أي تأثير ) ٢٢(األسابيع الثالثة قد اتفقت مع نتائج 
إلضافة مستخلص فلورا األعورين وبكتريا العصيات اللبنية على 

. الطحال إلى وزن الجسمأوزان القلب والكبد والقانصة والمعدة و
فھو اآلخر الحظ عدم وجود فروقات ) ٢٣(وكذلك مع نتائج 

ًمعنوية بين معامالت المعزز الحيوي المصنع محليا والسيطرة في 
في مقابل . أوزان القلب والكبد والقانصة والطحال إلى وزن الجسم

ًلم يجد أيضا أية فروقات معنوية بين معامالت ) ٢٤(ذلك فإن 
 Zincًلحيوي المصنع محليا ومعامالت المضاد الحيوي المعزز ا

bacitracin ومعاملة السيطرة في أوزان الكبد والقلب والقانصة 
ًولم تختلف أوزان الكبد والقانصة معنويا . والبنكرياس والطحال

وھذا مطابق لما ). ٢٥(عند إضافة الخميرة في ثالث معامالت 
ت معنوية في أوزان اللذان الحظا عدم وجود فروقا) ٦(وجده 

الكبد والقانصة والقلب والطحال والمعدة الغدية وجراب فابريشيا 
باإلضافة إلى ذلك . ًوالبنكرياس والكلية عند إضافة الخميرة أيضا

كله لم تؤثر إضافة خليط من عدة أنواع من األحياء المجھرية 
على أوزان الكبد والبنكرياس والحوصلة والمعدة الغدية والصائم 

للفائفي واألعورين إلى وزن الجسم عند المقارنة مع المضاد وا
  ).٢٦( والسيطرة flavomycinالحيوي 

من ناحية أخرى اختلفت نتائج ھذه الدراسة بالنسبة ألوزان 
زيادة معنوية ) ٢٧(ًاألعضاء جزئيا مع باقي الدراسات فقد وجد 

في وزن البنكرياس إلى وزن الجسم في األفراخ التي أعطيت 
رة الخبز لمدة أسبوعين وثالثة أسابيع أما بالنسبة لباقي خمي

األعضاء فلم تتأثر بإضافة الخميرة، وعلى عكس الخميرة فإن 
ًبكتريا العصيات اللبنية المعزولة محليا والمضافة مع ماء الشرب 
ًقد خفضت معنويا من وزن البنكرياس باإلضافة إلى وزن الطحال 

جع سبب انخفاض وزن البنكرياس مقارنة بمعاملة السيطرة وقد أر
إلى األنزيمات الھاضمة المفرزة من قبل بكتريا العصيات اللبنية 
وبالتالي تقليل الحاجة إلفرازھا من البنكرياس األمر الذي يؤدي 
. إلى تحجيم دور البنكرياس وانخفاض وزنھا كنتيجة طبيعية لذلك

ألول في ھذه ًفقد اتفقت نتائجه ضمنا مع نتائج األسبوع ا) ٢٨(أما 
 .Lالدراسة التي أشار فيھا إلى ارتفاع معنوي لمعاملة بكتريا 

acidophilus في وزن القلب إلى وزن الجسم عند المقارنة مع 
بينما . معاملة السيطرة ولم تختلف النتائج في باقي األعضاء

إلى انخفاض معنوي في وزن اللفائفي والكبد ) ٢٩(أشارت نتائج 
عاملة المعزز الحيوي فيما لم تختلف أوزان إلى وزن الجسم في م

القانصة والطحال واالثني عشري والصائم واألعورين وأطوال 
وربما تعود . كل من االثني عشري والصائم واللفائفي واألعورين

الزيادة المعنوية لوزن االثني عشري إلى طوله في األسبوع 
نية قصيرة الثاني إلى إفراز بكتريا المعزز الحيوي لألحماض الدھ

السلسلة التي تحفز على تكاثر الخاليا الطالئية في األمعاء وتزايد 
 سم من طول ١٠٠وبالتالي زيادة أعدادھا في ) ٤(أعدادھا 
  .األمعاء

وبالنسبة لتأثير المعزز الحيوي على األعضاء المناعية 
) الطحال(والثانوية ) الغدة الزعترية، وجراب فابريشيا(الرئيسية 

 Bacillusشارا إلى تفوق معنوي لمعاملتي بكتريا أ) ٣٠ (فإن
subtilis في وزن جراب فابريشيا إلى وزن الجسم على معاملتي 

 بعمر ثالثة وستة Zn bacitracinالسيطرة والمضاد الحيوي 
. ًأسابيع، بينما لم يختلف وزن الطحال معنويا بين نفس المعامالت

 ٠,٥أن إضافة إلى نتائج مشابھة حيث وجدوا ) ٣١(وقد أشار 
كغم علف في معاملة ثانية من / غم١لتر ماء في معاملة و /غم

 الحاوي على عدة أنواع من األحياء Protexinالمعزز الحيوي 
ًالمجھرية قد زادت معنويا من أوزان الطحال وجراب فابريشيا 

أكدوا على تفوق معنوي لوزن الطحال ) ٨( يوم، كما أن ٤٢بعمر 
ًسبوع السادس فقط والحظوا أيضا تفوقا إلى وزن الجسم في األ ً

ًمعنويا لوزن جراب فابريشيا والغدة الزعترية إلى وزن الجسم في 
األسبوعين الرابع والسادس في معامالت المعزز الحيوي 

Bactocell® الحاوي على بكتريا Pediococcus acidilactici 
ية لوزن كما بينوا أن سبب الزيادة المعنو. مقارنة بمعاملة السيطرة

جراب فابريشيا ربما يعود إلى زيادة أعداد الجريبات المكونة له 
في حين أن . مع النشاط العالي لبالزما الخاليا في نخاع العظم

الزيادة المعنوية لوزن الغدة الزعترية يمكن أن يعزى سببه إلى أن 
بكتريا المعزز الحيوي تزيد من الفعاليات الوظيفية لمستقبالت 

ناعي وھذا يقود إلى زيادة عدد الخاليا اللمفاوية في الجھاز الم
 ).٨(األعضاء المناعية الرئيسية 
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