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Abstract:
The present study aimed statement effect of injected hatching eggs many types of probiotics at the age
of seven days of incubation in the albumin in some microbial and histological and immune
characteristics to broiler breed Ross308 output , with determining the best type of those probiotics,
and that by conducting two experiments first in the hatchery for 21 days and second when rearing
chicks hatched from the first experiment for 35 days. The experimental treatments included six
treatments in which embryos injected with the kinds of probiotics prepared in the laboratories of the
Graduate Faculty of Agriculture, University of Baghdad, as follows: - The first treatment ( negative
control ) : Leave hatching eggs without injection . The second treatment ( positive control ) : hatching
eggs injected with 0.3 ml sterile distilled water / egg . The third treatment : hatching eggs injected with
0.3 ml of Lactobacillus acidophilus bacteria and bacterial number 10 7 / egg. Fourth treatment :
injection hatching eggs by 0.3 ml of bacteria Bacillus subtilus and the number of bacterial 10 7 / egg.
Fifth treatment : injection hatching eggs by 0.3 ml of bacteria Bifidobacterium and bacterial number
107 / egg. Sixth treatment: Hatching eggs injected with 0.3 ml of a mixture of the three types mentioned
above and the number of bacterial 107 / egg. After hatching, 360 day old chicks were randomly
distributed to the six previously mentioned treatments and by 60 chicks per treatment and three
replicates of each ( 20 chicks / replicate ). The results indicated improved immunological
characteristics such as cellular immunity and humeral immunity as well as the qualities of the textile of
increasing the length of Villi and depth of crypts in the small intestine also observed the rule of
microbiology friendly and low numbers of pathogenic bacteria in the intestines of broiler chickens
resulting from injection probiotics singly or mixed, as results showed that injection mixture probiotics
in embryos boilers hatching eggs is the best injection of one type of probiotic .
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)ملخص (عربي
هدفت الدراسة الحالية بيان تأثير حقن بيض التفقيس بأنواع المعززات الحيوية عند عمر سبعة أيام من حضانة البيض في المفقسة
 الناتج من ذلك البيض مع تحديدRoss308 بمنطقة البياض في بعض الصفات الميكروبية والنسيجية والمناعية لفروج اللحم ساللة
 يوما والثانية حيث ربيت األفراخ21  وذلك من خالل إجراء تجربتين األولى في المفقس لمدة،أفضل نوع من تلك المعززات الحيوية
 وشملت المعامالت التجريبية ستة معامالت حقنت فيها اجنة الدجاج بانواع المعززات الحيوية. يوم35 الفاقسة من التجربة األولى لمدة
 ترك بيض:)  المعاملة األولى ( السيطرة السالبة-: المحضرة في مختبرات الدراسات العليا لكلية الزراعة جامعة بغداد وكما يأتي
: المعاملة الثالثة. بيضة/  مل ماء مقطر معقم0.3  حقن بيض التفقيس بـ:)  المعاملة الثانية ( السيطرة الموجبة.التفقيس من دون حقن
 حقن:  المعاملة الرابعة. بيضة/ 107  وبعدد بكتيريLactobacillus acidophilus  مل من محلول بكتريا0.3 حقن بيض التفقيس بـ
 حقن بيض التفقيس بـ: المعاملة الخامسة. بيضة/ 107  وبعدد بكتيريBacillus subtilus  مل من محلول بكتريا0.3 بيض التفقيس بـ
 مل من0.3  حقن بيض التفقيس بـ: المعاملة السادسة. بيضة/ 107  وبعدد بكتيريBifidobacterium  مل من محلول بكتريا0.3
 وزعت عشوائياً على المعامالت، فرخ لحم360  وبعد الفقس أستخدم. بيضة/ 107 خليط االنواع الثالثة االنفة الذكر وبعدد بكتيري
 اشارت النتائج الى تحسن الصفات.)مكرر/ فرخ20(  فرخاً لكل معاملة ولثالثة مكررات للمعاملة60 الستة المذكورة سابقاً وبواقع
المناعية المتمثلة بالمناعة الخلوية والخلطية وكذلك الصفات النسيجية المتمثلة بزيادة طول الزغابات وعمق الخبايا في االمعاء الدقيقة
كما لوحظ سيادة االحياء المجهرية الصديقة وانخفاض أعداد البكتريا المرضية في االمعاء لفروج اللحم الناتج من حقن اجنته بالمعززات
 كما اظهرت النتائج ان حقن خليط المعززات الحيوية في اجنة بيض تفقيس فروج اللحم هي االفضل من،الحيوية منفردة او خليطها
.حقن المعزز الحيوي منفرد ًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 *البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني.  فروج اللحم، حقن البيض، المعززات الحيوية:كلمات مفتاحية
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.1المقدمة
تتعرض األفراخ الفاقسة حديثاً للعديد من المشاكل الصحية مما يعرضها لإلصابات البكتيرية المرضية كالسالمونيال وااليشريشيا القولونية
لفروج اللحم بأوزان جسم مرتفعة عند التسويق بسب ب التحسين الوراثي الكبير لهذه الصفة (
وغيرها ،وتمييز السالالت التجارية الحديثة ّ
 )2003، Jackieوقد انعكس سلب ًا في مقاومة الطيور لألمراض ،حيث لوحظ وجود ارتباط سالب بين وزن الجسم واالستجابة المناعية
مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهالكات بسبب حساسية الطيور لألمراض المختلفة ) Qureshiو  ،)1994، Havensteinلذلك استنبط
مفهوم حقن بيض التفقيس  In Ovo Injectionوهي إحدى تقنيات التغذية المبكرة  Early Feeding Techniquesألجنة الطيور
إلنتاج أفراخ سليمة وصحية ذات قابلية عاليـة على اإلنتـاج ( Zhavaو  ،)2005 Ferkatوتشمل عملية حقن بيض التفقيس إدخال
العناصر المختلفة إلى داخل البيضة على شكل سوائل سواء كانت أحماضاً أمينية ( Ohtaوآخرون  ،)2001أو سكريات كالمالتوز ،أو
السكروز أو الدكستريـن ( Uniوآخرون  ،)2005أو الفيتامينـات مثل حامض الفوليك (الجاف ،)2005 ،أو حقن المعززات الحيوية
والتي تسمى أيضا زروعات اإلقصاء التنافسي ( Competitive Exclusion Culturesالشمري.)2009 ،
عرفت المعززات الحيوية خالل األلفية الثالثة بأنها مزارع ميكروبية حية يتم تناولها من اجل خلق منافع صحية لدى المضيف سواء كان
إنسانا أو حيواناً فضالً عن

دورها في دعم نظامه المناعي ( Agerholm-Larsenوآخرون (2000 ،وتكون بشكل بكتريا

( ،)Bacteriaأو خمائر ) ،(Yeastsأو أعفان ( )Moldsأو خليط منها ،وتمتاز بقدرتها على االلتصاق بالخاليا الطالئية المبطنة
لألمعاء ومن ثم غلق المستقبالت أمام البكتريا المرضية مما يمنع اإلصابة باألمراض المختلفة ( Toghyaniوآخرون  ،)2011كما
تقوم هذه األحياء المجهرية بإنتاج حامض اللبنيك ( )Lactic acidوحامض الخليك ( )Acetic acidاللذان لهما تأثير مثبط وقاتل ضد
البكتريا المرضية ،إذ يعمالن على خفض األس الهيدروجيني مما يوفر بيئة حامضية غير مالئمة لنمو البكتريا المرضية (،Conway
 ،)1996وبالتالي يحسن الوضع الصحي للطيور ويزيد من قابليتها على تحسين أداءها اإلنتاجي بدالً من االستخدام المكثف للعقاقير
أثناء التربية مما قد ينعكس ترسبها سلبي ًا في لحوم الدجاج على صحة المستهلك (الضنكي .)2003،وذكر  )2008( Bianأن
المعززات الحيوية تحسن صحـة المضيف عن طريق إحداث التوازن الميكروبي في األمعاء الدقيقة واستبدال البكتريا الضارة وتعزيز
آليات الدفاع المناعية في الجسم.

.1.1بكتريا Lactobacillus acidophilus

تعد أحد أهم مكونات الفلو ار المعوية وهي أحدى أهم أنواع جنس  ، Lactobacillusوتستطيع تخمير الكربوهيدرات المختلفة

تحت الظروف الالهوائية إذ تمتلك أكثر من  20نظاماً لنقل وتخمير السكريات ،وتحويلها إلى حامض الالكتيك ()2007 ،Gibson

تمتلك هذه البكتريا المقدرة على تثبيط العديد من األحياء المجهرية المرضية مثل ،Shigella ،Salmonella spp ، E.coli
 Staph.aureus ،S.faecalisو  Candida albicansولها المقدرة على أنتاج أنزيم الالكتيز الذي يساعد في تخمير سكر الحليب،
فضالً عن أنتاج ثالثة أنواع من المضادات الحيوية هي  Acidolin, Acidophilin, Lactocidinوالتي تمتلك طيفاً تثبيطياً واسـعاً ضد
العـ ــديد من األحياء المجهريــة المرضــية (.)2006 ،Ljungh
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 .2.1بكتريا Bacillus subtilis
تعد هذه البكتريا واسعة االنتشار في األغذية ولها القابلية الكبيرة على إنتاج األنزيمات مثل االميليز والبروتيز التي تحلل المركبات
النشوية والبروتينية في األغذية كما تحلل السكريات وتنتج احماضاً ومركبات عضوية (الشرابي وآخرون ،)2004 ،تتميز سبورات بكتريا
 Bacillus subtilisبمقاومتها لدرجات الح اررة العالية وهي من األحياء المجهرية االنتقالية في القناة الهضمية مع قدرتها العالية على
اندماجها مع الفلو ار المعوية ( Jiraphocakulوآخرون ،)1990 ،ولها فوائد كبيرة أهمها إفراز العديد من المواد االيضية الثانوية المهمة
مثل المضادات الحيوية كالـ  Bacitracinsفضالً عن إفرازها لألنزيمات المهمة في عملية الهضم مثل إنزيم البيتا كلوكانيز واالميليز
لذلك فهي تقوم بمساندة بكتريا العصيات اللبنية  Lactobacillus acidophilusفي التخلص من البكتريا المرضية ومن ثم إعادة
التوازن الميكروبي للفلو ار المعوية.
 .3.1بكتريا Bifidobacterium
تتصف بكتريا  Bifidobacteriumبأنها بكتريا ال هوائية موجبة صبغة الكرام غير متحركة وغير مكونة لالبواغ واشكالها متغيرة وتظهر
بشكل حرف  Yأو  ، Vويمكن أن تظهر بشكل بيضوي أو بشكل خاليا عصوية طويلة مع ظهور الزوائد والتفرعات الواضحة لذلك
سميت بالبكتريا المنشطرة ( ،)Bifidobacteriumغير مرضية وتنمو بدرجة ح اررة دنيا تتراوح بين o 28-25م و درجة ح اررة عظمى
بين o43-41م ،وتموت بدرجة ح اررة o 60م ،وال تنمو بدرجة ح اررة اقل من o20م ( Mayoوآخرون.)2010 ،
.4.1تأثير المعززات الحيوية في تحفيز مناعة الجسم:
تشير العديد من الدراسات إلى إن إضافة أنواع من األحياء المجهرية المنتخبة والمفيدة إلى الفلو ار المعوية تعزز دور هذه الفلو ار في
الدفاع عن الجسم إما عن طريق منع استيطان األحياء المجهرية الضارة بصورة مباشرة و تحفيز المناعة الطبيعية والمكتسبة
( Tannockوآخرون ،)2000 ،أو عن طريق تحفيز االستجابة المناعية من خالل زيادة تحفيزه لخاليا البلعمة الكبيرة
( )Macrophagesوزيادة مستويات الكلوبيولينات المناعية والسايتوكينات وزيادة فعالية الخاليا القاتلة الطبيعية كما أشار إليها
 ، )1999( Sandersكما إن إعطاء بكتريا  B. subtilisكمعزز حيوي ألفراخ فروج اللحم وبمستوى  25و 50ملغم لكل  1كغم علف
أدى إلى رفع المستوى المناعي لها ضد فيروس النيوكاسل بعمر  7و 21يوماً كما أشار إليها كل من  KhaksefidiوGhoorchi
(.)2006
.5.1تأثير المعززات الحيوية في الصفات النسيجية لألمعاء :
يتأثر ارتفاع الزغابات وعمق الخبايا في األمعاء الدقيقة بعدة عوامل منها وجود األحياء المجهرية في القناة الهضمية ،إذ الحظ
 Pelicanoوآخرون ( )2005ارتفاع الزغابات بشكل معنوي في كل من الصائم واللفائفي بعمر  21يوماً في األفراخ التي غذيت على
علف أضيف إليه المعزز الحيوي الحاوي على بكتريا  B. subtilisمقارنة بمعاملة السيطرة ،فيما ازداد عمق الخبايا معنوياً في معاملة

المعزز الحيوي خالل األسابيع الثالثة األولى من عمر األفراخ .فيما الحظ  Yuوآخرون ( )2007بأن إضافة بكتريا Lactobacillus
 reuteriكمعزز حيوي وبنسبة  %0.1مع العلف أدت إلى زيادة معنوية في ارتفاع الزغابات وعمق الخبايا في اللفائفي مقارنة بمعاملة
السيطرة ،وبين العاني ( )2011بأن استخدام البكتريا المنشطرة ( )Bifidobacteriumبواقع  108×7.1خلية /مل في ماء الشرب سبب
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زيادة معنوية في ارتفاع الزغابات وزيادة عالية المعنوية في عمق خبايا ليبركان لنسيج الصائم مقارنة بمعاملتي السيطرة والمضاد
الحيوي.
.6.1تأثير المعززات الحيوية في الصفات الميكروبية لألمعاء:

إن استعمال المعززات الحيوية بعمر مبكر له دور أساسي الستيطان األحياء المجهرية المفيدة في القناة الهضمية وسيادتها لتكون

ضمن الفلو ار المعوية في األفراخ الحديثة الفقس وبذلك تنافس األحياء المجهرية المرضية وتقلل من أعدادها ( O’Tooleو ،Cooney
 ،)2008والحظ  Higginsوآخرون ( )2008عند تجريع األفراخ في اليوم األول من عمرها بمحلول يحتوي على  103×7.5خلية
بكتيرية من بكتريا  Salmonellaبواقع  0.25مل لكل فرخ وبعد ساعة جرعت ببكتريا  Lactobacillusبواقع  106و 108أدت إلى
انخفاضاً معنوياً في أعداد مجاميع بكتريا  Salmonellaفي أعورين األفراخ ،بين التميمي ( )2012وجود انخفاض عالي المعنوية في
أعداد البكتريا الكلية والقولون مع ارتفاع عالي المعنوية في بكتريا  Lactobacillusفي منطقة الصائم في األمعاء الدقيقة عند إضافة
المعزز الحيوي المحلي الذائب إلى ماء الشرب في الدجاج البياض بواقع  0.75غم لكل لتر.

107
 .2مواد وطرائق العمل:
اشتملت الدراسة على إجراء تجربتين األولى في المفقس للفترة من  2011/11/5لغاية  ،2011/11/26والتجربة الثانية في حقل
الدواجن العائد لمحطة البحوث والتجارب الزراعية  /كلية الزراعة  /جامعة المثنى للفترة من  2011/11/26ولغاية .2011/12/31
وزعت  900بيضة عشوائياً(معدل وزن البيضة 58.5غم) على ست معامالت تجريبية ( 150بيضة لكل معاملة) وبواقع ثالثة
مكررات ( 50بيضة  /مكرر) وكما يأتي _:
المعاملة األولى (السيطرة السالبة) :ترك بيض التفقيس من دون حقن .المعاملة الثانية (السيطرة الموجبة) :حقن بيض التفقيس بـ
 0.3مل ماء مقطر  /بيضة  .المعاملة الثالثة :حقن بيض التفقيس بـ  0.3مل محلول معزز حيوي حاوي على بكتريا
 107( Lactobacillus acidophilusبكتريا /بيضة) .المعاملة الرابعة  :حقن بيض التفقيس بـ  0.3مل محلول معزز حيوي
حاوي على بكتريا  107( Bacillus subtilusبكتريا /بيضة) .المعاملة الخامسة :حقن بيض التفقيس بـ  0.3مل محلول معزز
حيوي حاوي على بكتريا  107( Bifidobacteriumبكتريا /بيضة)  .المعاملة السادسة :حقن بيض التفقيس بـ  0.3مل بمحلول
خليط من المعززات الحيوية المذكورة آنفا ً ( 107بكتريا /بيضة).
 .1 .2طرائق تحضير محاليل الحقن و حقن البيض :

تم تحضير محاليل الحقن باستخدام العزالت البكتيرية ،Lactobacillus acidophilus

،Bacillus subtilus

 Bifidobacteriumوخليطها في مختبر الميكروبيولوجي في كلية الزراعة جامعة بغداد .أستخدام ثاقب ( )Drillمدبب
لغرض ثقب قشرة البيضة مع تالفي إحداث كسر أو تصدع للقشرة ومراعاة عدم الضرر باألوعية الدموية للجنين قدر
اإلمكان إذ ثقبت قشرة البيضة بحركة دائرية للثاقب ومن ثم حقنت المحاليل المستخدمة في التجربة باستخدام المحقنة
األوتوماتيكية بعد معايرتها على  0.3مل إذ أدخلت إبرة الحقن( )Gauge22إلى داخل البيضة مخترقة قشرة البيضة
وغشائي القشرة إلى البياض في الطرف المدبب للبيضة وحسب الطريقة التي أشار إليها  ،)1985( Versteegتم تعقيم
منطقة الثقب بواسطة قطن مغموس بالكحول قبل وبعد االنتهاء من عملية الحقن وإغالقه بمادة صبغ األظافر وأعيد البيض
إلى ماكنة التفقيس.
 .2 .2تربية األفراخ والصفات المدروسة:
ربيت األفراخ الفاقسة في أقفاص البطاريات ذات أربعة طوابق مساحة الطابق الواحد 1.5م× 1م يحتوي كل طابق على  20فرخا ً من
فروج اللحم (كل طابق يمثل مكرر واحد لكل معاملة) ،تم توفير كافة الظروف الخاصة لتربية فروج اللحم من عمر يوم واحد لغاية عمر
التسويق ( 35يوماً)  .شملت الصفات المدروسة في هذه التجربة تقدير المعيار الحجمي لألضداد الموجهة ضد فيروس النيوكاسل
(المناعة الخلطية) باختبار )(ELISA
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الحساسية اآلجلة في الداليات) Delayed type hypersensitivity test(DTHوالوزن النسبي لغدة فابريشيا ودليل فابريشيا
( ،)Bursa Indexكما تم قياس طول الزغابات وعمق الخبايا(  )Villi Length & Crypts Depthفي أجزاء األمعاء االثنى
عشري والصائم واللفائفي عن طريق إجراء المقاطع الن سيجية في المختبرات التعليمية لمدينة الطب في بغداد .كما تم قياس العدد الكلي
للبكتريا  Total count bacteriaوالعدد الكلي لبكتريا القولون Coliform Countوالعدد الكلي لبكتريا ( )Lactobacilliفي كل
من االثنى عشري واألعورين ،في مختبرات كلية الزراعة جامعة بغداد
.3 .2التحليل اإلحصائي:
استعمل التصميم العشوائي الكامل ( ) CRDلدراسة تأثير المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة ،وقورنت الفروق المعنوية
بين المتوسطات باختبار  )1955( Duncanمتعدد الحدود تحت مستوى معنوية  0.05و  . 0.01واستعمل البرنامج )2001( SAS
في التحليل اإلحصائي.
.3النتائج والمناقشة:
.1.3نتائج االستجابة المناعية
يبين الجدول ( )1تأثير حقن بيض التفقيس ببكتريا المعززات الحيوية في االستجابة المناعية لفروج اللحم ،إذ تبين النتائج ارتفاعا ً
معنويا ً ( )P≤0.05في المناعة الخلوية ضد مرض النيوكاسل ( )DTHفي معاملة حقن خليط بكتريا المعززات الحيوية ( )T6مقارنة
بالمعامالت التجريبية األخرى ،وان معامالت حقن البكتريا وبشكل منفرد ( T4 ،T3و )T5أظهرت تفوقا ً معنويا ً ( )P≤0.05مقارنة
بمعاملتي السيطرة ( T1و ،) T2في حين لم يالحظ وجود أية فروق معنوية بين معامالت حقن بكتريا المعززات الحيوية الثالث
 ،Lactobacillus acidophilusبكتريا  Bifidobacteriumوبكتريا  Bacillus subtilusمن جانب وكذلك عدم وجود فروق
معنوية بين معاملتي السيطرة ( T1و )T2من جانب آخر .ولوحظ ارتفاع معنوي ( )P≤0.05معيار المناعة الخلطية ضد فيروس
النيوكاسل وكذلك في ال وزن النسبي لغدة فابريشيا و دليل فابريشيا عند حقن بيض التفقيس بخليط بكتريا المعززات الحيوية ( )T6مقارنة
بمعاملة حقن بكتريا  )T5( Bifidobacteriumالمتفوقة معنويا ً ( )P≤0.05على المعاملتين  T3و T4وهي حقن بكتريا
 ،Lactobacillus acidophilusوبكتريا  Bacillus subtilusعلى الترتيب والمتفوقتين معنويا ً ( )P≤0.05مقارنة بمعاملتي
السيطرة ( T1و ،)T2ويالحظ عدم وجود آية فروق معنوية بين معاملتي حقن بكتريا  ،Lactobacillus acidophilusوبكتريا
 Bacillus subtilusمن جهة وبين معاملتي السيطرة من جهة أخرى .اتفقت هذه النتائج مع وجده  Pandaوآخرون )2000( ،حيث
أشار إلى إن إضافة المعززات الحيوية التجارية إلى العلف أدت إلى زيادة مقاومة فروج اللحم لإلصابة ببكتريا Escherichia coli
مقارنة بطيور معاملة السيطرة  ،والحظ  Zulkifliوآخرون ( )2000إن األضداد الموجهة ضد مرض النيوكاسل(المناعة الخلطية) قد
ارتفعت معنويا ً عند إضافة سالالت عدة من بكتريا  Lactobacillusكمعزز حيوي في عالئق فروج اللحم من عمر يوم واحد لغاية
عمر التسويق  40يوماً ،وان المناعة الخلوية أو فحص الحساسية اآلجلة ضد فيروس النيوكاسل قد ارتفعت معنويا ً عند استخدام
المعززات الحيوية التجارية في عالئق فروج اللحم مقارنة بمعاملة السيطرة ( Kabirوآخرون ،)2004 ،الحظ  Higginsوآخرون
( ) 2007النتيجة نفسها عند استخدامه لبكتريا العصيات اللبنية كمعزز حيوي في عالئق فروج اللحم أدت إلى زيادة مقاومة فروج اللحم
ضد اإلصابات المرضية التي تسببها السالمونيال.
.2.3نتائج الفحوصات النسيجية:
يالحظ من الجدول ( ) 2تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في ارتفاع الزغابة ،عمق الخبيئة ونسبة ارتفاع الزغابة إلى
عمق الخبيئة في أجزاء األمعاء الدقيقة (األثني عشري والصائم واللفائفي) لفروج اللحم الناتج من هذا البيض ،إذ يشير الجدول إلى
حصول تفوق معنوي ( ) P≤0.05في ارتفاع الزغابة وعمق الخبيئة والنسبة بين ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبيئة عند حقن المعززات
الحيوية بشكل منفرد ( T4 ،T3و )T5أو خليطهم ( )T6مقارنة بمعاملتي السيطرة ( T1و ،)T2فيما لم تظهر فروق معنوية بين ،T3
 T4و T5وهي معامالت حقن  Bacillus subtilus ،Lactobacillus acidophilusو  Bifidobacteriumمن جهة وبين
معاملتي السيطرة ( T1و )T2من جهة أخرى ،ويوضح الجدول نفسه وجود زيادة معنوية ( )P≤0.05في نسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق
الخبيئة في كل من األثني عشري والصائم عند معاملة حقن خليط المعززات الحيوية ( )T6مقارنة بالمعامالت  T4 ،T3و T5التي
أظهرت بدورها تفوقا ً معنويا ً ( )P≤0.05على معاملتي السيطرة ( T1و ) T2أما نسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبيئة للفائفي فقد
ارتفعت معنويا ً ( )P≤0.05في جميع معامالت حقن المعززات الحيوية ( T5 ،T4 ،T3و )T6مقارنة بمعاملتي السيطرة ( T1و.)T2
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جدول ( ) 1تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في االستجابة المناعية لفروج اللحم.
المعامالت

المناعة الخلوية

المناعة الخلطية

( ) DTH

()ELISA

الوزن النسبي لغدة فابريشيا
دليل فابريشيا

T1

c 0.019 ± 0.228

e 202.5 ± 3095.7

e 0.002 ± 0.078

e 0 ± 1.000

T2

c 0.020 ± 0.235

d 155.4 ± 3120.0

d 0.001 ± 0.081

d 0.019 ± 1.112

T3

b 0.022 ± 0.535

c 23.6 ± 4022.7

c 0.001 ± 0.100

c 0.014 ± 1.365

T4

b 0.015 ± 0.547

c 26.2 ± 4029.0

c 0.003 ± 0.099

c 0.039 ± 1.356

T5

b 0.011 ± 0.572

b 59.7 ± 4445.3

b 0.001 ± 0.109

b 0.021 ± 1.495

T6

a 0.019 ± 0.635

a 21.5 ± 5068.0

a 0.002 ± 0.134

a 0.027 ± 1.829

مستوى
المعنوية

*

*

*

*

 T1المعاملة األولى :السيطرة السالبة من دون حقن T2 .المعاملة الثانية :السيطرة الموجبة بحقن بيض التفقيس بالماء المقطر المعقم بجرعة  0.3مل  /بيضة T3 .المعاملة
الثالثة :حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا  Lactobacillus acidophilusبجرعة  0.3مل  /بيضة T4 .المعاملة الرابعة :حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا Bacillus
 subtilusبجرعة  0.3مل  /بيضة T5 .المعاملة الخامسة :حقن بيض التفقيس ببكتريا  Bifidobacteriumبجرعة  0.3مل  /بيضة T6 .المعاملة السادسة :حقن بيض
التفقيس بمحلول خليط المعزز الحيوي (  ) Probioticبجرعة  0.3مل  /بيضة * .تشير لوجود فروق معنوية عند مستوى(.)P≤0.05

نظرا ً لعدم توفر المصادر العلمية لبيان تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية المختلفة في ارتفاع الزغابة ،وعمق الخبيئة ،والنسبة
بينهما ،ولكن أشار العديد من الباحثين إلى التأثير االيجابي في زيادة طول الزغابة ،وعمق الخبيئة ،والنسبة بينهما نتيجة تناول
المعززات الحيوية بالطرائق المختلفة األخرى سواء عن طريق العلف أو ماء الشرب أو الرش في تحسين هذه الصفات ،والحظنا من
خالل النتائج المتحصل عليها في دراستنا هذه زيادة أعداد بكتريا  Lactobacilliوسيادتها وإحداث التوازن الميكروبي وانخفاض أعداد
البكتريا الهوائية الكلية والقولون مما أدى بالنتيجة إلى تحسن هذه الصفات وقد حصلنا على النتيجة نفسها عن طريق حقن الجنين
بالمعززات الحيوية مقارنة بتغذية أفراخ اللحم طيلة مدة التربية .حيث وجد  Pelicanoوآخرون ( )2005زيادة معنوية في ارتفاع
الزغابات في كل من الصائم واللفائفي ألفراخ فروج اللحم بعمر  21يوما ً عند تغذيتها بعلف مضاف إليه بكتريا المعزز الحيوي
 Bacillus subtilusبواقع  1كغم /طن علف خالل األسابيع الثالثة األولى من عمر األفراخ ،كما الحظ  Awadوآخرون ()2006
بأن إضافة المعزز الحيوي التجاري  BIOMINبواقع  10ملغم /كغم علف زاد معنويا ً في ارتفاع الزغابات الثني عشري لفروج اللحم
مقارنة بمعاملتي بكتريا  Eubacteriumوالسيطرة ،وأشار كذلك  Markovicوآخرون ( )2009إلى أن استخدام المعزز الحيوي
التجاري © All-Lacبواقع  1كغم لكل طن علف أدى إلى زيادة معنوية في ارتفاع الزغابة عند عمر  42يوما ً لفروج اللحم مقارنة
بمعاملة السيطرة.
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جدول ( ) 2تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في ارتفاع الزغابة ،عمق الخبيئة ( مايكروميتر) في األثني عشري والصائم واللفائفي لفروج اللحم.
اللفائفي
الصائم
األثني عشر
عمق الخبيئة
ارتفاع الزغابة
نسبة ارتفاع الزغابة
عمق الخبيئة
ارتفاع الزغابة
نسبة ارتفاع
عمق الخبيئة
ارتفاع الزغابة
(مايكروميتر)
(مايكروميتر)
إلى عمق الخبيئة
(مايكروميتر)
(مايكروميتر)
الزغابة إلى عمق
(مايكروميتر)
(مايكروميتر)
الخبيئة
0.19 ± 10.57b
0.44 ± 47.35c
0.09 ± 7.27c
0.25 ± 15.49c
3.46 ± 112.66c
0.06 ±7.05c
0.15 ± 18.77c
3.66 ± 132.25c

0.08 ± 4.48b

T2

5.07 ± 134.14c

0.20 ± 18.89c

0.07 ± 7.10c

2.27 ± 114.43c

0.10 ± 15.67c

0.07 ± 7.30c

0.31 ± 47.69c

0.28 ± 10.63b

0.08 ± 4.49b

T3

4.36 ± 163.74b

0.18 ± 20.17b

0.07 ± 8.12b

5.80 ± 140.29b

0.19 ± 17.11b

0.06 ± 8.20b

0.34 ± 61.18a

0.22 ± 12.86a

0.06 ± 4.76a

T4

2.87 ± 160.57b

0.16 ± 20.03b

0.08 ± 8.02b

4.12 ± 139.87b

0.21 ± 17.06b

0.05 ± 8.14b

0.45 ± 60.98b

0.31 ± 12.83a

0.07 ± 4.75a

T5

3.47 ± 164.59b

0.20 ± 20.21b

0.08 ± 8.14b

4.66 ± 142.06b

0.22 ± 17.23b

0.06 ± 8.24b

0.39 ± 61.91b

0.21 ± 12.97a

0.06 ± 4.77a

T6

4.52 ± 179.90a

0.15 ± 21.24a

0.09 ± 8.46a

3.28 ± 150.58a

0.18 ± 18.03a

0.08 ± 8.35a

0.36 ± 65.73a

0.20 ± 13.36a

0.05 ± 4.92a

مستوى المعنوية

*

*

*

*

*

المعامالت

T1

*

*

*

*

نسبة ارتفاع الزغابة
إلى عمق الخبيئة

 T1المعاملة األولى :السيطرة السالبة من دون حقن T2 .المعاملة الثانية  :السيطرة الموجبة بحقن بيض التفقيس بالماء المقطر المعقم بجرعة  0.3مل  /بيضة T3 .المعاملة الثالثة :حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا  Lactobacillus acidophilusبجرعة  0.3مل  /بيضةT4 .
المعاملة الرابعة :حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا  Bacillus subtilusبجرعة  0.3مل  /بيضة T5 .المعاملة الخامسة :حقن بيض التفقيس ببكتريا  Bifidobacteriumبجرعة  0.3مل  /بيضة T6 .المعاملة السادسة :حقن بيض التفقيس بمحلول خليط المعزز الحيوي (
 ) Probioticبجرعة  0.3مل  /بيضة * . .تشير لوجود فروق معنوية عند مستوى(.)P≤0.05
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.3.3نتائج أعداد البكتريا باألمعاء الدقيقة:
يوضح الجدول ( )3تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في األعداد اللوغارتمية للبكتريا الهوائية الكلية والعصيات اللبنية
وبكتريا القولون في البيئة الداخلية للقناة الهضمية لفروج اللحم .حيث لوحظ انخفاض معنوي ( )P≤0.05في األعداد اللوغارتمية
للبكتريا الهوائية الكلية وبكتريا القولون في األثني عشري واألعورين لصالح معاملة حقن خليط المعززات الحيوية ( )T6مقارنة ببقية
المعامالت التجريبية ،وأيضا انخفاض أعدادها معنويا ً ( )P≤0.05في معامالت حقن بكتريا المعززات الحيوية بشكل منفرد (T4 ،T3
و )T5مقارنة بمعاملتي السيطرة ( T1و ) T2في كال المنطقتين لفروج اللحم الناتج من حقن المعززات الحيوية في البيض .في حين
لوحظ وجود ارتفاع معنوي ( )P≤0.05في األعداد اللوغارتمية لبكتريا  Lactobacilliفي األثني عشري واألعورين لمعاملة حقن
خليط بكتريا المعززات الحيوية ( ) T6مقارنة بالمعامالت التجريبية األخرى ،وارتفاع أعدادها في معامالت حقن بكتريا المعززات
الحيوية بشكل منفرد ( T4 ،T3و )T5في األثني عشري واألعورين مقارنة بمعاملتي السيطرة ( T1و .)T2ومن خالل هذه النتائج
الحظنا زيادة أعداد البكتريا المفيدة وانخفاض العدد الكلي للبكتريا الهوائية وبكتريا القولون في الجهاز الهضمي لطيور المعامالت
التجريبية التي حقنت أجنتها بالمعززات الحيوية مما أدى إلى تسكينها وزيادة أعدادها وسيادتها وتعزيزها على حساب البكتريا الضارة
وإحداث التوازن الميكروبي للفلورا المعوية .تتفق هذه النتائج مع ما وجده  Liوآخرون ( )2009في أن للمعززات الحيوية بأنواعها لها
دورا ً اساسيا ً في تعزيز ودعم التوازن الميكروبي لبيئة األمعاء ،كما أوضح ناجي وآخرون( )2011إن المعززات الحيوية لها دور في
عملية اإلقصاء التنافسي ( (Competitive exclusionللبكتـريا الضارة خـارج الجسـم عن طريـق خلق بيئـة حياتيـة غيـر مالئمـة
لنـمو األحياء المجهريـة الضـارة من خـالل خفـض األس الهيـدروجيني إلى أقل من  6ليصـبح الوسـط حامضيا ً وغير مالئم لنمـو
البكتـريا المعويـة المرضـية ) )Enterobacteriacaseومنها بكتـريا السـالمونيال ،أو عن طريـق غلق المسـتقبالت الجرثوميـة على
الخـاليا الظهاريـة من قبل بكتـريا المعززات الحيـوية ومنع التصاق البكتريا المرضية ( Mackوآخرون ، )2003 ،كما تعمل بكتريا
المعززات الحيوية على تحفيز الخاليا الظهارية المبطنة لألمعاء بإنتاج مادة المخاط ( )Mucinعلى شبكة ألياف الميوسين المغطية
للزغابات المعوية التي تعد بيئة مغذية ألنواع البكتريا المفيدة وزيادة أعدادها وسيادتها ( Leeوآخرون.)2003 ،
االستنتاجات
نستنتج من هذه الدراسة ان حقن خليط المعززات الحيوية في أجنة بيض تفقيس فروج اللحم قد حققت انتاج افراخ لحم صحية كما ادى
الى تحفيز الجهاز المناعي وتحسين البيئة الميكروبية لألمعاء من خالل سيادة األحياء المجهرية المحقونة في األجنة وكذلك زيادة ارتفاع
الزغابات وعمق الخبايا في األمعاء وزيادة كفاءة الهضم واالمتصاص والتي سوف تنعكس على تحسن صحة فروج اللحم الناتج وبالتالي
زيادة إنتاج اللحوم الصحية واألمينة للمستهلك الخالية من بقايا االدوية عن طريق التقليل من استخدام األدوية أثناء التربية.
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المعامالت

جدول ( ) 3تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في األعداد اللوغارتمية للبكتريا الهوائية الكلية Coliforms ،و
 ) gr/cfu( Lactobacilliلمحتويات األثني عشري واألعورين لفروج اللحم الناتج منها.
األعورين
األثني عشري
بكتريا القولون
البكتريا الهوائية
بكتريا العصيات
بكتريا القولون
البكتريا الهوائية
الكلية
اللبنية
الكلية

T1

a 0.09 ± 4.07

a 0.19 ± 10.57

c 0.38 ± 6.70

a 0.09 ± 3.16

a 0.15 ± 7.49

c 0.21 ± 4.86

T2

a 0.06 ± 4.05

a 0.08 ± 10.05

c 0.11 ± 7.07

a 0.06 ± 3.12

a 0.18 ± 7.53

c 0.19 ± 4.92

T3

b 0.06 ± 3.31

b 0.08 ± 6.96

T4

b 0.04 ± 3.36

b 0.11 ± 6.95

0.04 ± 10.51
a
b 0.04 ± 9.90

b 0.06 ± 2.07

b 0.18 ± 4.83

a 0.23 ± 7.82

b 0.04 ± 2.02

b 0.14 ± 4.92

b 0.17 ± 6.59

T5

b 0.06 ± 3.21

b 0.11 ± 6.65

b 0.06 ± 9.85

b 0.06 ± 2.06

b 0.12 ± 4.63

b 0.22 ± 6.42

T6

c 0.09 ± 2.93

c 0.10 ± 5.56

*

*

0.36 ± 10.74
a
*

c 0.09 ± 1.67

c 0.13 ± 3.90

a 0.20 ± 7.97

*

*

*

مستوى المعنوية

بكتريا العصيات
اللبنية

 T1المعاملة األولى  :السيطرة السالبة من دون حقن T2 .المعاملة الثانية  :السيطرة الموجبة بحقن بيض التفقيس بالماء المقطر المعقم بجرعة  0.3مل  /بيضةT3 .
المعاملة الثالثة :حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا  Lactobacillus acidophilusبجرعة  0.3مل  /بيضة T4 .المعاملة الرابعة :حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا
 Bacillus subtilusبجرعة  0.3مل  /بيضة T5 .المعاملة الخامسة :حقن بيض التفقيس ببكتريا  Bifidobacteriumبجرعة  0.3مل  /بيضة T6 .المعاملة السادسة:
حقن بيض التفقيس بمحلول خليط المعزز الحيوي (  ) Probioticبجرعة  0.3مل  /بيضة * .تشير لوجود فروق معنوية عند مستوى(.)P≤0.05
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:المصادر العربية
كلية.اطروحة دكتوراه. تأثير مستويات من المعزز الحيوي السائل والخليط المصنع محليا ً في األداء االنتاجي للدجاج البياض. عمار طالب ذياب،التميمي
.2012 . جامعة بغداد.الزراعة
 فرح خالد عبد الكريم تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من حامض الفوليك في التطور الجنيني والصفات اإلنتاجية والفسلجية لفروج اللحم،الجاف
. 2005 . كلية الزراعة – جامعة بغداد، رسالة ماجستير. الناتج
2004 . جامعة دمشق. كلية الزراعة. الطبعة االولى. االحياء الدقيقة.. منير هابيل و مصطفى البلخي، نجم الدين،الشرابي
 وخليطهما في بيض التفقيس في نسبة الفقس وبعض الصفات الفسلجية ألفراخ فروجC  تأثير حقن المعزز الحيوي وفيتامين. ماهر عبد الرضا عاصي،الشمري
.2009 . الكلية التقنية في المسيب. دبلوم عالي.اللحم
 أطروحة. إنتاج معزز حيوي محلي ودراسة تأثيره في الصفات اإلنتاجية لقطعان فروج اللحم والدجاج البياض وأمهات فروج اللحم. زياد طارق محمد،الضنكي
.2003 . جامعة بغداد. كلية الزراعة،دكتوراه
) وتوصيفها ومقارنة تأثيرها مع المضادBifidobacterium adolescntis(  عــــزل البكتـريـــــا المنشـــــــطرة. عمــار عبــد الــرزاق تــوفيـق،العـاني
.2011 . جامعة االنبار. كلية الزراعة. رسالة ماجستير.الحيوي في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات الفسلجية لفروج اللحم
. الطبعة األولى. المعزز الحيوي العراقي.. حمود خلف الجنابي و غالب علوان القيسي، محمد فاروق عبد الحميد، بشرى سعدي رسول، سعد عبد الحسين،ناجي
2011 . بغداد.مكتب أبابيل للطباعة
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