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واحد تحقیق و توسعه و مارکتینگ پروبیوتیک هاى گیاهى 
(شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا)

مقـــدمه

مگس هاى میوه خانواده Tephritidae از آفات مهم و درجه اول بسیارى از محصوالت کشاورزى هستند. خسارت این 
گروه از حشرات، عمدتاً زیاد و گاهى تا 100 درصد گزارش شده است، به طورى که گاهى درصد قابل توجهى از میوه ها 
توسط این آفات آلوده مى شود. خسارت اولیه توسط حشرات ماده از طریق تخمگذارى درون میوه و سپس توسط 
الروها و از طریق تغذیه الروها از گوشت میوه وارد مى شود که با توجه به تغذیه مستقیم از میوه ها خسارت کمى و 
کیفى زیادى به محصوالت کشــاورزى وارد مى شــود که مى تواند روى صادرات بسیارى از محصوالت اثرات منفى 

زیادى داشته باشد.
مگس هاى میوه عمدتاً از آفات قرنطینه کشور در سال هاى گذشته محسوب مى شدند که متاسفانه به دلیل عدم رعایت 

اصول قرنطینه، هم اکنون از آفات درجه اول و کلیدى بسیارى از محصوالت کشاورزى محسوب مى شوند. 
مگس میوه مدیترانه اى یکى از خسارت زاترین این آفات است که به بیش از 300 گونه گیاهى مختلف از جمله درختان 
میوه دانه دار، هسته دار، انار، انگور، بادام، مرکبات و ... خسارت مى زند. خسارت سنگین این آفت، صادرات بسیارى 
از محصوالت کشــاورزى را با مشــکل روبه رو کرده اســت. بنابراین، کنترل این آفت مى تواند به ارزآورى کشور 
از طریق صادرات محصوالت کشــاورزى کمک زیادى کند. تمایل جهانى به اســتفاده از محصوالت کشــاورزى 
ســالم با حداقل باقیمانده ســموم شــیمیایى، ما را بر آن داشت تا نهاده اى غیرشیمیایى همچون پروتئین هیدرولیزات 
را که در ســال هاى اخیر به میزان زیادى از کشــورهایى چون هند و چین با کیفیت نامناســب وارد کشــور مى شد 

را تولید کنیم.
به این منظور شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا به عنوان بزرگ ترین و مدرن ترین تولیدکننده کودها و آفتکش هاى 
بیولوژیک و غیرشیمیایى بر آن شد تا جهت کاهش خسارات جبران ناپذیر مگس هاى میوه همچون مگس میوه مدیترانه اى 
(Ceratitis capitata)، مگس گیالس (Rhagoletis cerasi)، مگس زیتون (Bactrocera oleae) (شــکل 1)، مگس جالیز 
(Dacus ciliatus)، مگــس خربــزه (Myopardalis pardalina)، مگس میوه انبه (Bactrocera zonata) و مگس میوه انجیر 

(Carpolonchea aristella, Lonchaeidae) و ... اقدام به تولید پروتئین هیدرولیزات کند.
پروتئین هیدرولیزات بایوران، یک ترکیب غذایى جلب کننده موثر براى مدیریت جمعیت مگس هاى میوه است. مزیت 
اصلى این ترکیب این است که برخالف سایر جلب کننده ها مانند فرمون هاى جنسى که فقط یک جنس (عمدتاً جنس 
نــر) را جلــب مى کنند، پروتئین هیدرولیزات بایوران هــر دو جنس نر و ماده را جلب مى کند. پیش آگاهى و پایش 
جمعیت مگس هاى میوه با تکیه بر تله گذارى با پروتئین هیدرولیزات، یکى دیگر از موارد کاربرد این نهاده است که 

در کنار کنترل مستقیم این دسته از آفات، کمک شایانى به مدیریت تلفیقى مگس هاى میوه مى کند. 

شکل 1- الف) مگس میوه مدیترانه اى، ب) مگس گیالس، پ) مگس زیتون

 کارایى پروتئین هیدرولیزات بایوران در جلب حشرات راسته دوباالن
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مواد و روش ها

پروتئین هیدرولیزات بایوران، یک ترکیب غذایى جلب کننده موثر براى مدیریت 
جمعیت مگس هاى میوه اســت. پروتئین هیدرولیز شده شامل پپتیدهاى کوتاه 

زنجیر، آمینواســیدها و ترکیبات فرار موجود در این محصول، باعث افزایش 
قدرت جلب کنندگى براى مگس هاى میوه بالغ مى شود. وجود طیفى از آمینواسیدهاى 
مفید در این محصول باعث مى شود تا طعمه پاشى آن روى سطوح گیاهى، عالوه 
بــر جلــب مگس هاى میوه بالغ، اثر تغذیه اى موثرى نیز در مرحله باردهى گیاه 
داشته باشد. از مزایاى این محصول مى توان به سرعت تبخیر پائین و ماندگارى 
بــاال در محیــط، قدرت جلب کنندگى باال براى انواع مگس هاى میوه و جالیز، 
عدم وجود اثرات زیانبار روى انسان، دام و محیط زیست و اثر مثبت تغذیه اى 

بر رشد و باردهى گیاهان اشاره کرد (شکل 2).

در این تحقیق از پروتئین هیدرولیزات بایوران(شکل 3)، یک پروتئین هیدرولیزات وارداتى محصول کشور هند (شکل 
4) و شاهد حاوى آب به منظور بررسى کارایى پروتئین هیدرولیزات بایوران استفاده شد. 

بایوران پروتئین هیدرولیزات 

شکل 4- تله سراتراپ حاوى پروتئین هیدرولیزات وارداتىشکل 3- تله سراتراپ حاوى پروتئین هیدرولیزات تولیدى شرکت بایوران
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شکل 5- نمایى از حشرات موجود در تله هاى 

سراتراپ پروتئین هیدرولیزات

شکل 7- نماى کلى از دوباالن موجود در تله هاى سراتراپ شکل 6- مگس میوه مدیترانه اى

حاوى پروتئین هیدرولیزات تولیدى شرکت بایوران

تله هــا در تاریخ 1400/05/04 در یک باغ مرکبات و خرمالو 
در روستاى نوشیروانکال (شهرستان بابل، استان مازندران) در 
ضلع جنوبى درختان، در ارتفاع 1/5 تا 2 متر از سطح زمین 

و با فاصله 20 تا 30 متر از هم نصب شــدند. 
تیمار شاهد حاوى 300 سى سى آب همراه با ماالتیون 2 در 
هزار، تیمار پروتئین هیدرولیزات بایوران حاوى 150 سى سى 
پروتئین هیدرولیزات بایوران، 150 سى سى آب همراه با ماالتیون 
2 در هزار و تیمار پروتئین هیدرولیزات هندى حاوى 150 سى سى 
پروتئین هیدرولیزات هندى، 150 سى سى آب همراه با ماالتیون 
2 در هزار بود. هر تیمار حاوى 3 تکرار بود. پس از گذشت 
یــک ماه در تاریخ 1400/06/04 تله ها جمع آورى و نمونه ها 

به شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا ارسال شد.
حشرات توسط دکتر سید محمد تبادکانى متخصص سیستماتیک 

حشرات شناسایى شد (شکل 5، 6 و 7). 
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بر اساس نتایج به دست آمده، 18/71% درصد از دوباالن به تله افتاده متعلق به خانواده Tephritidae و 2/76% آن ها 
مگس میوه مدیترانه اى بود (شکل 9). 

بر اساس گزارشات ارسالى و نتایج به دست آمده، تیمار شاهد و پروتئین هیدرولیزات هندى فاقد شکار بود که عدم 
شکار حشرات توسط پروتئین هیدرولیزات هندى مى تواند به دلیل کارایى باالتر پروتئین هیدرولیزات بایوران در جلب 
حشرات راسته دوباالن در باغ باشد. تله هاى حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران حاوى گونه هاى متنوعى از راسته 
دوباالن شــامل مگس هاى خانواده Calliphoridae ،Muscidae ،Sarcophagidae ،Tephritidae ،Drosophilidae و دوباالنى از 

سایر خانواده ها به ترتیب با فراوانى 114، 61، 35، 26، 4 و 86 عدد بود (شکل 8).  

نتایج و بحث

شکل 8-تنوع و فراوانى دوباالن شکار شده توسط تله هاى حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران به تفکیک خانواده

شکل 9- مقایسه درصد مگس هاى خانواده Tephritidae و مگس میوه مدیترانه اى 
با سایر خانواده هاى مگس ها در تله هاى حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران

تنوع و فراوانى دوباالن شکار شده توسط تله هاى حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران

تنوع دوباالن در تله هاى حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران از نظر خانواده
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بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین میانگین تعداد مگس ها در مجموع سه تله حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران 
متعلق به مگس هاى خانواده Drosophilidae و سپس خانواده Tephritidae بوده است که با توجه به خسارت زا بودن 
حشرات متعلق به این دو خانواده روى میوه ها (قبل و بعد از برداشت)، پروتئین هیدرولیزات تولیدى شرکت بایوران 
از کیفیت و کارایى باالیى در کنترل این حشرات برخوردار است. جلب باالى مگس هاى خانواده Drosophilidae به 
پروتئین هیدرولیزات بایوران دور از انتظار نبوده چراکه این مگس ها به دنبال سیگنال هایى هستند که آن ها را به سمت 

منابع غذایى موردنظرشان (میوه هاى پوسیده یا لهیده) جلب کنند (شکل 10).

شکل 10- میانگین تعداد دوباالن شکار شده توسط تله هاى حاوى پروتئین  هیدرولیزات بایوران به تفکیک خانواده
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میانگین تعداد دوباالن شکار شده توسط تله هاى حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران 

تنوع دوباالن شکار شده توسط تله هاى حاوى پروتئین هیدرولیزات بایوران از نظر خانواده
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ویژگى هاى محصول
سرعت تبخیر پایین و ماندگارى باال

قدرت جلب کنندگى باال براى انواع مگس هاى میوه
فاقد اثرات زیانبار روى انسان، دام و محیط زیست

این محصول، به روش هیدرولیز آنزیمى تولید شده و در 
زمان قرار گرفتن در تله یا روى سطوح گیاهى، بدلیل وجود 
اسیدهاى آمینه، به عنوان یک ترکیب غذایى، با رهاسازى 
اسیدهاى آلى و دیگر ترکیبات فرار، مگس هاى میوه بالغ 

را به سمت خود جلب مى کند.
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هشتمین نمایشگاه تخصصى نهاده هاى کشاورزى تهران هشتمین نمایشگاه تخصصى نهاده هاى کشاورزى تهران 
ز﹝︀ن: ١٤ ا﹜﹩ ١٧ دی ﹝︀ه ١٤٠٠ز﹝︀ن: ١٤ ا﹜﹩ ١٧ دی ﹝︀ه ١٤٠٠
﹢︨︐︀ن ﹎﹀︐﹍﹢  ︋ ﹩﹨︀﹍︪︀﹝﹡ ︹﹝︐︖﹞ ،︣ان︑ :︀ن﹊﹞

︣﹢︭︑ ️روا ﹤︋︣﹢︭︑ ️روا ﹤︋

﹢︨︐︀ن ﹎﹀︐﹍﹢  ︋ ﹩﹨︀﹍︪︀﹝﹡ ︹﹝︐︖﹞ ،︣ان︑ :︀ن﹊﹞
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بهبود ساختار استخوان در جوجه هاى گوشتى با مصرف پروبیوتیک

مقدمه:
توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

حمایت از رشد و توسعه استخوان با مصرف پروبیوتیک

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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توسعه و رشد طبیعى استخوان ها براى طیور بسیار ضرورى است. با اصالح ژنتیکى جوجه ها و افزایش سرعت رشد در 
آن ها یکى از مشکالتى که بسیار موردتوجه قرارگرفته است مشکالت پا و لنگش در طیور صنعتى است. ازجمله اختالالت 
شایع در طیور گوشتى ناهنجارى  دیسکندروپالزى استخوان درشت نى، خمیدگى مفصل پا، پیچ خوردگى ساق پا و پروزیس 

مى باشد که موجب کاهش رشد، کاهش یکنواختى در گله، افت کیفیت الشه و افزایش نرخ مرگ ومیر مى شوند. 
استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى موجب بهبود عملکرد، کاهش بیمارى ها، کاهش احتمال بروز اسهال و 
دفع رطوبت زیاد، بهبود کیفیت الشه و ارتقاى رشد و سالمتى در طیور مى شود. عالوه بر این باکترى هاى پروبیوتیک با 

حفظ میکروبیوتاى روده و کمک به حفظ سالمت دستگاه گوارش تأثیر بالقوه اى بر سالمت استخوان دارند.

مرورى بر مطالعات پیشین:

جوجه هاى گوشتى با توجه به طول عمر کوتاهى که دارند، بشدت نسبت به برخى ناهنجارى ها و بیمارى ها حساس هستند. 
به عنوان مثال بیمارى هاى مربوط به پا در جوجه هاى گوشتى به دلیل رشد سریع یکى از مسائل مهم اقتصادى و رفاهى 

محسوب مى شوند و درنتیجه عملکرد رشد و سالمت پرندگان را در جوجه هاى گوشتى محدود مى کنند.
بیمارى هاى مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى عمدتاً شامل نکروز عفونى سر استخوان ران، راشیتیسم 
و دیسکوندروپالزى استخوان درشت نى است که نه تنها حرکت طبیعى و مصرف خوراك را در جوجه هاى گوشتى به شدت 

محدود مى کنند، بلکه عمدتًا رشد و نمو طبیعى پرندگان را نیز مختل مى کنند.
اخیراً، مطالعات متعددى تأیید کرده اند که پروبیوتیک ها مى توانند رشد و استحکام استخوان را در جوجه هاى گوشتى با 
حمایت از تعادل میکروبیوتاى روده بهبود بخشند. به عنوان مثال گونه هاى انتروکوك، اسیدى الکتیکى، باسیلوس رامنوسوس، 
باسیلوس سوبتیلیس و سایر پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش تکثیر مى شوند و موجب بهبود یکپارچگى بافت دستگاه 

گوارش، جذب بهتر مواد مغذى و بهبود جذب کلسیم و درنتیجه بهبود رشد و کیفیت بافت استخوان مى شوند.

مرورى بر بیمارى هاى استخوان پاى طیور گوشتى:

سالمت پا در طیور یک پارامتر مهم مرتبط با هضم و جذب مناسب مواد مغذى در طى دوره پرورش جوجه هاى گوشتى 
مى باشد. اگرچه بیمارى مرتبط با استخوان درشت نى پا ازنظر بالینى شایع نیست (شیوع آن معموالً کمتر از 2 یا 3٪ در 
جوجه هاى گوشتى است) اما همچنان نیاز به توجه و پیشگیرى دارند. اکثر جوجه هاى گوشتى مبتال به بیمارى و ناهنجارى هاى 
حرکتى مرتبط با استخوان درشت نى پا، تغییراتى در الگوهاى راه رفتن و کاهش توانایى راه رفتن نشان مى دهند که بر 
ضریب تبدیل و رشد تأثیر منفى مى گذارد. در همین رابطه تخمین زده مى شود که تقریباً دوازده میلیارد طیور در سراسر 
جهان هرساله دچار مشکالت مختلف پا مى شوند. به عنوان مثال، تقریبًا 27٪ از طیور داراى مشکالت و ناهنجارى هاى 
حرکتى در بریتانیا هستند و حدود 3/3 درصد از آن ها نمى توانند راه بروند. عالوه بر این، مسائل مربوط به رشد و توسعه 

اسکلتى در طیور باعث زیان اقتصادى بالغ بر صد و پنج میلیون دالر در ایاالت متحده شده است. همچنین به طور جدى ترى، 
مسائل رشد و نمو اسکلتى در طیور نیز باعث کاهش کیفیت الشه مى شود و سطح بازارپسندى این محصوالت را کاهش 
مى  دهد. درنتیجه این مشکالت ممکن است منجر به کاهش سود صنعت طیور (تقریباً 10 تا 40٪) شود؛ بنابراین، اختالالت 
پا در جوجه هاى گوشتى باید در پرورش طیور موردتوجه قرار گیرد و راهکارهایى جهت کاهش بروز این مشکالت در 

گله هاى طیور یافت شود.
با توسعه اصالح ژنتیکى، مدیریت تغذیه و بهبود شرایط محیطى پرورش، افزایش وزن (از 25 گرم در روز تا 100 گرم 
در روز) در بین جوجه هاى گوشتى در 50 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه با توجه به 
سرعت رشد باالى طیور گوشتى و نرخ باالى ساخت وساز عضله، سرعت رشد اسکلت در طیور گوشتى با سرعت رشد 
ارگانیسم سازگارى مناسبى ندارد. سرعت رشد جوجه ها در مراحل اولیه زندگى به طور چشمگیرى افزایش مى یابد، اما 
نتایج مطالعات نشان داده است که نرخ رشد اسکلتى کندتر از افزایش وزن است که عدم هم زمانى و توازن در رشد را 
نشان مى دهد که موجب ایجاد اختالل حرکتى با توجه به وزن باالى پرندگان و سیستم اسکلتى ضعیف مى شود که به راحتى 

مى تواند منجر به بیمارى هاى اسکلتى در جوجه هاى گوشتى، به ویژه در پاها به علت تحمل وزن زیاد پرنده شود.
بیمارى هایى مانند کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت (BCO)، ریکتز و دیسکندروپالزى استخوان درشت نى در 
جوجه هاى گوشتى رایج است که منجر به مرگ ومیر باال به دلیل رشد ضعیف، افزایش ضایعات الشه و درنتیجه کاهش 
کیفیت الشه مى شود. کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت توسط باکترى هایى ایجاد مى شود که از راه گردش خون 

به مفاصل مى رسند و در صفحه استخوانى در حال رشد افزایش مى یابند و سبب آسیب مى شوند.

علل و پیشگیرى:

معموالٌ مشکالت مربوط به استخوان درشت نى در جوجه هاى گوشتى با ضعف عضالنى، تغییر شکل استخوان درشت نى، 
کیست هاى مفصلى، آرتریت (التهاب مفاصل) و نکروز سر استخوان ران آغاز مى شود که درنتیجه آن منجر به لنگش و 
فلجى مى گردد. دالیل مختلفى موجب ایجاد بیمارى و ناهنجارى هاى پا در جوجه هاى گوشتى مى شود، ازجمله وراثت، 
عفونت، تغذیه، مسمومیت، مدیریت، ضربه و جراحت، تراکم در زمان جوجه ریزى و ... مى باشد. ازنظر مدیریت تغذیه، 

بسترسازى یکى از عوامل اصلى لنگش در جوجه هاى گوشتى ثابت شده است.
به نظر مى رسد که ناپایدارى و عدم استحکام مناسب در هنگام راه رفتن ناشى از کف پوش هاى تورى و سیمى، فشارهاى 
مکانیکى واردشده بر صفحات رشد را تقویت مى کند و باعث تسریع ایجاد شکستگى هاى بسیار ریز و شکاف هایى در 
صفحه رشد فوقانى سر استخوان ران و درشت نى مى شود که این خود موجب بروز کوندرونکروز باکتریایى همراه با 

استئومیلیت مى شود.
کف پوش سیمى یا عدم دسترسى به بستر مناسب همچنین یک عامل استرس زاى مزمن مهم است که موجب افزایش ترشح 

کورتیکواسترون و کاهش سطح موسین در روده مى شود و درنتیجه تکثیر باکترى هایى را افزایش مى دهد که موجب سرکوب 
سیستم ایمنى مى شوند. عالوه بر این، بیمارى هاى عفونى پا معموالً توسط ویروس ها، باکترى ها و مایکوپالسما ایجاد 
مى شوند. بااین حال، بیمارى هاى غیر عفونى پا شامل بیمارى هاى متابولیک، چرخش استخوان درشت نى و استخوان ران 
و نرمى غضروف مى باشد که به دلیل عدم تعادل مواد غذایى مانند کلسیم (Ca)، فسفر (P)، ویتامین D و مدیریت ضعیف 

تغذیه جوجه ها ایجاد مى شوند.
در حال حاضر روش هاى مختلفى براى پیشگیرى و درمان مشکالت پا در جوجه هاى گوشتى وجود دارد. به عنوان مثال، 
برخى از بیمارى هاى پا ناشى از باکترى و ویروس در جوجه هاى گوشتى را مى توان از طریق واکسیناسیون و پیشگیرى 
کاهش داد. به طور مشابه، بهبود تراکم مواد غذایى در جیره، مدیریت تغذیه، زمان روشنایى و ارتفاع قفس در طیورى که 

در قفس نگهدارى مى شوند تأثیر مهمى بر بهره ورى و عملکرد جوجه ها دارد.
درحالى که یک سیستم روشنایى متناوب افزایش وزن و نرخ ضریب تبدیل خوراك جوجه ها را بهبود مى بخشد، مى توان 
با کاهش سرعت رشد جوجه ها با افزایش زمان تاریکى، خطر ابتال به بیمارى هاى متابولیکى را کاهش داد. همچنین تراکم 
باال تأثیر منفى بر سالمت کف پاى جوجه هاى گوشتى دارد و موجب عدم تقارن ساق پا و کاهش توان حرکتى در جوجه ها 

مى شود.
عالوه بر این، وایدمن و همکاران گزارش کردند که جوجه هاى گوشتى که بر روى بستر سیمى و تورى پرورش مى یابند، 
نسبت به جوجه هایى که روى بستر براده چوب پرورش مى یابند، به طور مداوم بیشتر دچار لنگش مى شوند. نکته مهم این 

است که استفاده از همین راهکارهاى به ظاهر ساده مى تواند بروز بیمارى پا را در طیور کاهش دهد.
اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان ترکیباتى که وضعیت میکروبى دستگاه گوارش را تعدیل مى کنند، به عنوان یک استراتژى اصلى 

جهت پیشگیرى و همچنین درمان بیمارى هاى پا در طیور مورداستفاده قرارگرفته اند.

عملکرد روده و سالمت استخوان:

روده نقش مهمى در سالمت حیوانات دارد. مطالعات قبلى نشان داده اند که اختالل در پاسخ التهابى ناشى از هموستاز 
مخاط روده به طور جدایى ناپذیرى با رشد استخوان مرتبط است. اختالل در عملکرد سد روده اى و تغییر در ترکیب میکروبیوتاى 
روده در حیوانات مى تواند بر عملکرد سلول هاى ایمنى روده و سیتوکین ها تأثیر بگذارد و باعث التهاب بافت روده و در 
نتیجه باعث کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن شود که این موجب تأثیر بر فعالیت سلول هاى استخوانى، کاهش توده 
استخوانى و کاهش تراکم استخوان مى شود. مطالعات مشابه دیگرى نیز تأیید کرده است که سالمونال باعث ایجاد التهاب 
در روده مى شود و درنتیجه بر ضریب تبدیل خوراك در طیور تأثیر مى گذارد و موجب کاهش حجم استخوان و تراکم 
استخوان جوجه هاى گوشتى مى شود؛ بنابراین، پایدارى سد مخاطى روده، مبنایى براى حفظ عملکرد طبیعى دستگاه گوارش 

و سالمت استخوان مى باشد.

برخى از مطالعات همچنین نشان داده اند که تغییرات در میکروبیوتاى روده مى تواند عملکرد طبیعى دستگاه گوارش را 
مختل کند، بر رشد و تکامل استخوان ها تأثیر بگذارد و خطر بیمارى ها و ناهنجارى هاى مرتبط با استخوان را افزایش دهد. 
یک مطالعه حیوانى روى موش هاى بدون میکروبیوتا نشان داد که میکروبیوتاى روده به عنوان تنظیم کننده توده استخوان 
عمل مى کنند. یک مطالعه دیگر در رابطه با پوکى استخوان در موش ها نشان داد که ساختار میکروبیوتاى روده هم زمان 
با بروز پوکى استخوان تغییر مى کند، ازجمله کاهش الکتوباسیل هایى که اثر ضدالتهابى دارند و افزایش پروتئوباکترى ها 
و باکترى هاى بیمارى زا، این تغییرات مى تواند بر متابولیسم استخوان تأثیر بگذارد و خطر پوکى استخوان را افزایش دهد. 
این پدیده همچنین در زمان بروز دیسکندروپالزى درشت نى جوجه هاى گوشتى همراه با تغییر در فراوانى و تنوع میکروبیوتاى 
روده و افزایش جمعیت باکترى هاى پاتوژن  عامل بروز التهاب در روده  که در بروز دیسکندروپالزى درشت نى در جوجه هاى 
گوشتى دخیل هستند، دیده شده، بااین حال مى توان با اطمینان گفت که این تغییر غیرقابل برگشت نیستند. مطالعه اى توسط 
یان و چارل نشان داد که کلونیزاسیون میکروبیوتاى طبیعى روده سرعت تشکیل استخوان و طول استخوان ران را افزایش 
مى دهد و نشانگر سرمى تشکیل استخوان پروکالژن نوع 1 را افزایش مى دهد. عالوه بر این، مکمل سازى غذاى موش ها 
با باکترى پروبیوتیک L.reuteri باعث کاهش نسبت Firmicutes:Bacteroidetes پس از مصرف آنتى بیوتیک شد و از 

تحلیل بافت استخوان اسفنجى ران و مهره هاى ستون فقرات جلوگیرى کرد.
وایدمن و همکاران همچنین نشان دادند که پروبیوتیک هایى که به صورت پیشگیرانه مصرف مى شوند، مى توانند جایگزینى 
براى آنتى بیوتیک ها جهت کاهش لنگش ناشى از کندرونکروز باکتریایى همراه با استئومیلیت باشند؛ بنابراین، کلونیزاسیون 

باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش مى تواند عملکرد طبیعى را با حفظ سالمت و یکپارچگى روده تضمین کند. 
درنتیجه، بدن عملکردهاى طبیعى مرتبط به سیستم ایمنى، تغذیه اى و گوارشى خود را براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

مرتبط با استخوان اعمال مى کند.

پروبیوتیک و دستگاه گوارش:

1- تنظیم میکروبیوتاى دستگاه گوارش با مصرف پروبیوتیک:

میکروبیوتاى روده با تنظیم متابولیسم انرژى، هضم مواد غذایى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى در روده نقش مهمى در 
هموستاز بدن ایفا مى کنند. با این حال، تعادل میکروفلوراى روده به راحتى مختل مى شود. به عنوان مثال، تغییرات در ترکیب 
میکروبیوتاى روده ناشى از استفاده از آنتى بیوتیک ها، تغییر رژیم غذایى و تغییر دما و روشنایى ممکن است منجر به افزایش 
تعداد باکترى هاى بیمارى زا شود و یکپارچگى سد مخاطى روده را مختل کند و درنتیجه باعث ایجاد یک سرى بیمارى ها 

(به عنوان مثال، آنتریت روده، مشکالت مفصلى و دیابت) شود.
پروبیوتیک ها به عنوان باکترى هاى مفید مى توانند با بهبود عملکرد روده، محافظت از مخاط روده و تنظیم پاسخ ایمنى بدن، 
هموستاز روده میزبان را تنظیم کنند. همچنین این باکترى ها مى توانند ترکیبات شبه آنتى بیوتیک  و باکتریوسین را براى 

جلوگیرى از افزایش جمعیت باکترى هاى بیمارى زا تولید کنند. از سوى دیگر مصرف پروبیوتیک، ترکیب میکروبیوتاى 
روده را بازسازى مى کند و نقش مفیدى در عملکرد جوامع میکروبى روده ایفا مى کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها کاربردهاى 

گسترده اى براى بهبود میکروبیوتاى روده دارند.

حفظ یکپارچگى مخاط روده:  -2

یکپارچگى سد مخاطى روده مبنایى براى جذب مواد غذایى در سطح روده و عملکرد بهینه سیستم ایمنى مى باشد و 
موجب افزایش مقاومت بافت روده در برابر تهاجم باکترى هاى بیمارى زا مى شود. سد مخاطى روده از یک سد مکانیکى، 

سد غشایى و سد ایمونولوژیکى تشکیل شده است.

سد مکانیکى مخاط روده:  *

سد مکانیکى مخاط روده شامل سلول هاى اپیتلیال روده و مخاطى است که توسط سلول هاى اپیتلیال روده ترشح مى شود. 
مطالعه قبلى نشان داد که L. rhamnosus فعال شدن فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، اینترفرون گاما (INF-γ) و 
اینترلوکین 1 (IL-1) را از طریق مسیر MAPK/p38 مهار مى کند و فسفوریالسیون پروتئین کیناز را فعال مى کند. به همین 
ترتیب، یکپارچگى ساختارى روده و عملکرد طبیعى تولید موسین را نیز حفظ مى کند و درنتیجه موجب تثبیت سد مکانیکى 

مخاط روده مى شود.
عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند سلول هاى اپیتلیال روده را تحریک کنند تا موسین ترشح کنند و یک الیه محافظ بین 
سلول هاى اپیتلیال و میکروارگانیسم ها براى تقویت عملکرد سد مخاطى روده تشکیل دهند. کاهش بیان ژن پروتئین مرتبط 
با اتصال محکم بین سلولى یا اصطالحاً tight junction منجر به تخریب سد مکانیکى روده و افزایش نفوذپذیرى دیواره 
روده مى شود که آسیب و التهاب روده را تشدید مى کند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند آسیب پروتئین هاى مرتبط 
بااتصال محکم بین سلولى ناشى از عفونت باکترى هاى بیمارى زا و همچنین التهاب روده را ترمیم کنند. آن ها بیان پروتئین هاى 
مرتبط با اتصال محکم بین سلولى را مستقیمًا در سلول هاى اپیتلیال روده تنظیم مى کنند. از طرف دیگر، پروبیوتیک ها 
به طور غیرمستقیم انواع سیتوکین ها مانند IL-6 و IFN-γ را مهار مى کنند تا نفوذپذیرى مخاط روده و آسیب ناشى از باکترى هاى 

بیمارى زا به سد مخاطى روده را کاهش  دهند و از یکپارچگى سد روده محافظت کنند.

سد غشایى مخاط روده:  *
سد غشایى مخاط روده توسط الکتوباسیل ها، بیفیدوباکتریوم ها و سایر پروبیوتیک ها در سطح روده تشکیل مى شود. با 
این حال، هنگامى که مجراى روده توسط محرك هاى خاصى (مثًال کاهش ترشح صفرا، لیزوزیم و موکوپلى ساکاریدها) که 
موجب نازك شدن مخاط روده، آتروفى پرزهاى روده و کاهش توانایى هاى بازسازى و ترمیم مخاط مى شوند تحریک 

مى شود، احتمال حضور و افزایش فعالیت باکترى هاى پاتوژن وجود دارد و درنتیجه ى حضور باکترى هاى پاتوژن احتمال 
عفونت و التهاب به دلیل تخریب سد غشایى افزایش مى یابد. عالوه بر این، بیفیدوباکتریوم و الکتوباسیل ها گروه هاى 
باکتریایى اصلى در سد غشایى روده هستند و با داشتن ویژگى زندگى در شرایط بى هوازى مى توانند کلونیزاسیون پاتوژن هاى 

هوازى را مهار کنند.
پروبیوتیک ها همچنین مى توانند مواد اسیدى مختلفى را در روده متابولیزه کنند تا از رشد پاتوژن ها جلوگیرى کنند. 
B.subtilis، Bifidobacterium و  بوتیریک که همگى توسط  مانند اسیدالکتیک، اسید استیک و اسید  مواد اسیدى 
L. acidophilus در روده ترشح مى شوند، مى توانند با کاهش مقدار pH روده، محیطى مناسب براى کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید و مهار باکترى هاى بیمارى زا، ایجاد کنند. به طور خاص، اسید بوتیریک تولیدشده توسط پروبیوتیک ها بسیار مفید 
است.

عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تحریک سلول هاى ایمنى میزبان ترکیباتى را تولید کنند که از کلونیزاسیون باکترى هاى 
بیمارى زا جلوگیرى کنند. به عنوان مثال، الکتوباسیلوس سالیواریوس مى تواند باکتریوسین ABP-118 را براى مهار رشد لیستریا، 
انتروکوك و استافیلوکوك تولید کند. این نشان مى دهد که توانایى زیست به صورت بى هوازى و ترشح ترکیباتى همچون 
اسیدهاى چرب زنجیره کوتاه و باکتریوسین ها مى تواند جمعیت میکروبى روده را تنظیم کند، کلونیزاسیون باکترى هاى 

مفید را افزایش دهد و عملکرد سد غشایى روده را حفظ کند.

سد ایمونولوژیک مخاط روده:  *

سد ایمونولوژیک در واقع از بافت لنفوئیدى مرتبط با روده، ایمونوگلوبولین ها، فاکتورهاى ایمنى، سلول هاى ایمنى و... 
تشکیل شده است. اختالل در عملکرد سد ایمونولوژیک در مخاط روده معموالً همراه با یک پاسخ التهابى است. 

پروبیوتیک ها و یا متابولیت هاى آن ها به عنوان آنتى ژن براى تحریک تمایز سلول هاى B و سلول هاى T در دستگاه گوارش 
عمل مى کنند و ایمنى هومورال و سلولى را تقویت مى کنند. نشان داده شده است که فعالیت فاگوسیتوز و عملکرد 
کمپلمان ماکروفاژ ها با ترشح ایمونوگلوبولین G، ایمونوگلوبولین M و ایمونوگلوبولین A در سلول هاى اپیتلیال روده بهبود 
مى یابد. باکترى هاى پروبیوتیک همچنین سنتز موسین را تحریک مى کنند و موجب تعدیل در عملکرد سیستم ایمنى مخاطى 
روده مى شوند. عالوه بر این، پروبیوتیک ها مى توانند با تعامل با سلول هاى ایمنى حاضر در سطح مخاط روده، سد ایمونولوژیک 
مخاط روده را بازیابى کنند که فعالیت ایمنى آن ها و ترشح سیتوکین هاى پیش التهابى را تنظیم مى کند تا از آسیب بیشتر 
ناشى از التهاب به غشاى مخاطى روده جلوگیرى کند. به عنوان مثال، L.acidophilus مى تواند بیان IL-6 و TNF-α را 
کاهش داده و بیان IL-10 را افزایش دهد که منجر به افزایش تعداد سلول هاى جامى و ماست سل ها و بهبود سد ایمونولوژیک 

مخاطى روده در جوجه هاى گوشتى مى شود.
عالوه بر این، سلیمان و همکاران نشان دادند که افزودن پروبیوتیک مى تواند به طور قابل توجهى شاخص وزن نسبى تیموس، 

وزن نسبى بورس فابریسیوس و طحال جوجه ها را افزایش داده و عملکرد اندام هاى ایمنى را تقویت کند؛ بنابراین، پروبیوتیک ها 
مى توانند با تحریک فعالیت و افزایش سرعت بلوغ ایمونوگلوبولین ها، سلول هاى ایمنى و اندام هاى ایمنى از عملکرد 

سد ایمنى در مخاط روده حمایت کنند.

پروبیوتیک ها و استخوان:

شواهد نوظهور ثابت کرده است که پروبیوتیک ها باعث رشد و تکامل استخوان ها در طیور مى شوند. نشانگرهاى تشکیل 
استخوان و نشانگرهاى تحلیل استخوان دو شاخص نشان دهنده رشد مثبت و منفى استخوان هستند. تغییرات در توده 
استخوان، تراکم مواد معدنى استخوان و کسر حجمى استخوان اسفنجى مستقیماً منعکس کننده سرعت رشد استخوان است. 
عالوه بر این، جذب کلسیم و فسفر و ترشح هورمون هاى مرتبط با استخوان نشان دهنده رشد و تکامل استخوان است. 

افزودن پروبیوتیک ها مى تواند با تغییر ترشح یا بیان برخى ژن ها باعث رشد و نمو استخوان شود.

تشکیل استخوان:

شکل گیرى استخوان فرآیند مهمى است که متابولیسم و رشد استخوان نقش مهمى در آن دارد. استئوبالست ها تنظیم 
کننده هایى ازجمله استئوکلسین (OCN)، آلکالین فسفاتاز استخوان (BALP) و استئوپروتجرین (OPG) ترشح مى کنند که در 
زمان تشکیل استخوان به گردش خون منتقل مى شوند و در سنتز، ترشح و کانى سازى ماتریکس استخوان شرکت مى کنند 
و همچنین نقش مهمى در بازسازى استخوان دارند. درنهایت، آن ها با تشکیل ساختارهاى چندالیه به استخوان تبدیل 

مى شوند.
OPG ها به عنوان یک پروتئین مرتبط با گیرنده فاکتور نکروز تومور که توسط استئوبالست ها ترشح مى شوند نقش مهمى 

در کاهش تمایز استئوکالست به عنوان سلول هاى منفى در ساخت استخوان ایفا مى کنند. OPG ها تمایز و عملکرد 
استئوکالست ها (سلول هایى با عملکرد عکس استئوبالست ها) را با کاهش تعداد و همچنین تحلیل استئوکالست ها و 

القاى آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزى شده سلول مهار مى کنند. 
عالوه بر این، استئوکلسین یک پروتئین غیرکالژنى در بافت استخوان است که 10 تا 20 درصد از حجم آن را تشکیل 
مى دهد. استئوکلسین به هیدروکسى آپاتیت (HA) در ماتریکس استخوان متصل مى شود تا از تشکیل کریستالیزاسیون 
غیرطبیعى HA جلوگیرى کند و سرعت معدنى شدن غضروف را کاهش دهد. استئوکلسین رسوب کلسیم در استخوان 
و معدنى شدن استخوان و تراکم استخوان را با افزایش توانایى اتصال هیدروکسى آپاتیت به یون هاى کلسیم در سرم ترویج 
مى کند. ازنظر بالینى، افزایش سطح استئوکلسین در سرم خون تشکیل استخوان را تسریع مى کند. این امر با پدیده اى نشان 
داده شده است که در آن سطح استئوکلسین پالسمایى بیماران مبتال به پوکى استخوان به طور قابل توجهى کمتر از یک گروه 

عادى بود.
بیمارى هاى مرتبط با استخوان معموالً با رسوب کلسیم ناکافى استخوان همراه هستند. هنگامى که رسوب کلسیم در استخوان 
کافى نیست، استئوبالست ها فعال مى شوند و موجب افزایش سطح آلکالین فسفاتاز سرم خون مى شوند؛ بنابراین، آلکالین 
فسفاتاز مستقیماً فعالیت ها و عملکردهاى استئوبالست  را منعکس مى کند و اغلب به عنوان یک شاخص مهم معدنى شدن 

استخوان در نظر گرفته مى شود.
پروبیوتیک ها مکمل هاى غذایى میکروبى مفیدى هستند که با تنظیم تمایز استئوبالست ها و ژن هاى استئوکالستوژنیک، 
تعادل میکروبیوتاى روده میزبان را بهبود مى بخشند و درنتیجه با افزایش بیان نشانگرهاى تشکیل استخوان (به عنوان مثال 
OPG، OCN و ALP)، تشکیل استخوان را تسریع مى کنند. سویه هاى ترکیبى الکتوباسیلوس به طور قابل توجهى بیان 

TNF-α و 1β-IL را کاهش مى دهند و بیان OPG را تقویت مى کنند، درنتیجه از تخریب و تحلیل استخوان جلوگیرى 

مى کنند. یک مطالعه نشان داد که افزودن B. subtilis به جیره جوجه  هاى گوشتى به طور قابل توجهى بیان ژن هاى 
BALP و OCN را افزایش داد. عالوه بر این، سلول هاى تیمار شده با Propionibacterium freudenreichii به طور قابل

 توجهى تمایز استئوبالست ها را با افزایش سطح OPG تسریع کردند و درنتیجه موجب تقویت تشکیل استخوان شدند؛ 
بنابراین، نشانگرهاى تشکیل استخوان منعکس کننده رشد و تکامل استخوان هستند. پروبیوتیک ها با تنظیم یکپارچگى 

سد مخاطى روده و تشکیل استخوان و با جلوگیرى از تحلیل استخوان موجب رشد و نمو استخوان مى شوند.

تحلیل استخوان:

پاسخ به تحلیل استخوان توسط استئوکالست ها مى تواند منعکس کننده فعالیت آن ها در سرم و متابولیت هاى آن باشد. 
رشد استخوان اغلب با شناسایى نشانگرهاى تحلیل استخوان که شامل کالژن نوع یک (CTx) و اسید فسفاتاز مقاوم به 

تارتارات (TRACP) مى باشد، ارزیابى مى شود.
پروبیوتیک ها با ترشح اسیدهاى چرب کوتاه زنجیره در روده به جذب یون هاى کلسیم آزاد کمک مى کنند. افزایش یون هاى 
کلسیم باعث کاهش فعالیت و عملکرد استئوکالست ها و کاهش سطح CTx و TRACP مى شود. بطوریکه در نتایج یک 
مطالعه سطح سرمى CTx جوجه هاى گوشتى در گروه B. subtilis کمتر از گروه کنترل گزارش شد. همچنین در آزمایشى 
دیگر گزارش شد که افزودن B. longum سطح سرمى CTx و استئوکالست ها را در موش ها کاهش داد. این نتایج تائید 

مى کنند که تغذیه پروبیوتیک باعث مهار یا کاهش تحلیل استئوکالستیک در استخوان مى شود.
عالوه بر این، L. reuteri با تنظیم پاسخ ایمنى سلول هاى میزبان و جلوگیرى از تحلیل توده استخوانى از طریق کاهش 
تولید TRACP بر حفظ کیفیت توده استخوانى و تعدیل عملکرد سیستم ایمنى نقش دارد. باید خاطرنشان کرد که فاکتورهاى 
پیش التهابى همانند TNF-α، IL-٦ و IL-1 مولکول هاى مهمى هستند که مى توانند به طور مستقیم تکثیر و تمایز استئوکالست ها 
را تحریک کنند و طول عمر استئوکالست ها به عنوان عوامل اصلى در تحلیل استخوان را طوالنى کنند. در همین رابطه 
گزارش شده است که مصرف هم زمان L. acidophilus و L. plantarum سطح سرمى IL-٦، TNF-α و سایر سایتوکین هاى 
پیش التهابى را در جوجه هاى گوشتى کاهش مى دهد. به طور مشابه، کالینز و همکاران نشان داد که L. reuteri با مهار 
تولید TNF-α، نشانگرهاى تحلیل استخوان و تولید استئوکالست به طور قابل توجهى از تحلیل استخوان جلوگیرى مى کند. 
درنتیجه، پروبیوتیک ها فعالیت استئوبالست ها و رشد و نمو استخوان را بهبود مى بخشند و از سوى دیگر نشانگرهاى 

تحلیل استخوان و برخى عوامل التهابى دخیل در استئوکالستوژنز را مهار مى کنند.
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طرح ها تحقیقاتى انجام شده بر روى محصوالت 

شرکت فن آورى زیستى طبـیعت گرا (بایوران)

دانشگاه:
تربیت مدرس تهران

استاد:
دکتر فرید شریعتمدارى

دانشجو:
خانم مهندس صمدى (کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
ارزیابى کارایى فرموالسیون پروبیــوتیک و فیــتوبیوتیک(پروفیت) 
بر عملکرد رشد، سیستم ایمنى، کیفیت گوشت و مورفولوژى روده 

جوجه هاى گوشتى

دانشگاه:
 بیرجند

استاد:
با همکارى دکتر سرورى

دانشجو:
مهندس مالکى نژاد

موضوع طرح:
بررسى اثرات و مقایــسه محـــصوالت تولیـــدى ویژه طیور 
شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا با دیگر محصوالت موجود 

در بازار ( خارجى و داخلى) 

دانشگاه:
 تربیت مدرس تهران

استاد:
دکتر شعبان رحیمى

دانشجو:
خانم مهندس حمیدى(کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
مقایسه اثر آنتى بیوتیک، پروبیوتیک، پرى بیوتیک، عصاره شیرین بیان 

و باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد رشد جوجه هاى گوشتى

دانشگاه:
صنعتى اصفهان

استاد:
دکتر محمد صدقى

دانشجو:
خانم مهندس راضیه قاسمى (کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
اثر پروبیوتیک، پرى بیوتیک و سین بیوتیک بر عملکرد، پاسخ هاى 
سیستم ایمنى، جمعیت میکروبى و اســـیدهاى چرب کوتاه زنجیر 

سکوم جوجه هاى گوشتى 
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دانشگاه:
تهران

استاد:
دکتر زاغرى

دانشجو:
خانم دکتر حاجاتى و خانم مهندس سارانى

موضوع طرح:
اثر سویه هاى پروبیوتیک باســـیلوس سوبتلیس (هایپروالیف) و 
لیشنى فورمیس بر قابلیت استفاده از مواد خوراکى در جوجه هاى

 گوشتى

دانشگاه:
آزاد اسالمى(واحد قائم شهر)

استاد:
دکتر مهدى چوبچیان

دانشجو:
مهندس میثم اوزرودى (کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
بررسى اثر پروبیوتیک هایپروتکت بر روى برخى فاکتورهاى رشدى، 
بیوشیمى ،فاکتورهاى ایمنى همورال و تعداد کلى فرم هاى دستگاه 

گوارش در جوجه هاى گوشتى نژاد راس

دانشگاه:
تربیت مدرس تهران

استاد:
دکتر محمدامیرکریمى

دانشجو:
مهندس عارف محمودتبار (کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
بررسى اثر پروبیوتیک و پرى بیوتیک (تولید داخل) بر سالمت دستگاه 

گوارش و راندمان نیمچه هاى گوشتى

دانشگاه:
صنعتى اصفهان

استاد:
دکتر محمد خوروش

دانشجو:
محمد هادى شمس (کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
اثر متقابل پاستوریزاسیون آغوز و تغذیه پروبیوتیک در آغوز بر سالمت و

عملکرد گوساله هاى هلشتاین
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دانشگاه:
آزاد  واحد کرج

استاد:
دکتر ابوالقاسم لواف

دانشجو:
سهیل باشکوه

موضوع طرح:
تأثیر پروبیوتیک هایپروکالوز بر عملکرد گوساله هاى شیرخوار 

هلشتاین

دانشگاه:
کردستان

استاد:
دکتر شیخ احمدى

دانشجو:
مهندس زمانى (کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
اثر زایالناز، پروبیوتیک و عــصاره برگ جینکو بر عمــلکرد و 

برخى پارامترهاى خونى در جوجه هاى گوشتى

دانشگاه:
تهران

استاد:
دکتر آرمین توحیدى

دانشجو:
-

موضوع طرح:
اثر پروبیوتیکHYPRO-COW بر عملـکرد تولیدى و تولید مثلى 

گاوهاى هلشتاین در شرایط تنش گرمایى

دانشگاه:
تربیت مدرس تهران

استاد:
دکتر محمدامیرکریمى

دانشجو:
خانم مهندس خورشیدى (کارشناسى ارشد)

موضوع طرح:
ارزیابى کارایى پروبیوتیک و جاذب هاى سموم (آلى و معدنى) 
در عملکرد رشد و کاهش عوارض آفالتوکسیکوزیس جوجه هاى 

گوشتى
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دانشگاه:
تهران

استاد:
دکتر آرمین توحیدى

دانشجو:
امیر کرم زاده (دکترى)

موضوع طرح:
 (IgY ) دستیابی به دانش فنی تولید ایمونوگلوبولین زرده تخم مرغ
علیه عوامل پاتوژن ایجـــاد کننده اسهـال و بررسی اثرات آن ها بر 

سیستم ایمنی گوساله هاي شیرخوار هلشتاین
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   بهبود عملکرد سیستم گوارش در اسب
   بهبود اشتها

   بهبود هضم مواد غذایى مانند فیبر و نشاسته
   کمک به حفظ pH طبیعى در دستگاه گوارش اسب 

   ممانعت از چسبندگى باکترى هاى بیمارى زا به سطح دستگاه گوارش
   تقویت سیستم ایمنى

   کاهش استرس  هاى ناشى از مسابقات
   کاهش اختالالت عصبى
   بهبود کارایى تولید مثل

   کاهش لنگش مرتبط با ناهنجارى هاى تغذیه اى   
   بهداشت و سالمت سم

مزایاى مصرف:



صاحب امتیاز
شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا

مدیر مسئول
دکتر امیر على اصغرى

  
هیات تحریریه دپارتمان پروبیوتیک هاى گیاهى
 دکتر سلیـــمــان قاســـــــــمى، دکتر سید محمد

تبـــادکانى، دکتر سمیه رحیمى

هیات تحریریه دپارتمان پروبیوتیک هاى حیوانى
 آقاى دکتر کاظمى

صفحه آرایى
بهاره دولت آبادى

شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا
آدرس: کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی
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