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

چکــیده

رشد گیاهان همواره تحت تاثیر تنش هاى زنده و غیرزنده همچون نوسانات دمایى، خشکى، شورى، آفات و بیمارى هاى 
گیاهى قرار دارد. تنش ها به طور مستقیم بر رشد و سالمت گیاه و در نهایت عملکرد آن اثرات زیانبار زیادى را وارد 
مى کنند. این پژوهش به دنبال درخواســت یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان نشــاء در اســتان البرز که با مشکل عدم 
ریشه دهى مناسب و به دنبال آن عدم رشد گیاه به علت نوسانات دمایى باال روبه رو بودند، انجام شد. به این منظور 
از کود-قارچکش زیســتى بایوگارد حاوى قارچ Trichoderma harzianum، باکترى Bacillus velezensis، هیومیک اسید 
و عصاره جلبک دریایى با دوز 1/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب همراه آب آبیارى استفاده شد. میکروارگانیسم هاى 
محرك رشد گیاه با توسعه سیستم ریشه اى، افزایش قابلیت جذب عناصر غذایى و نیز تولید متابولیت هاى ثانویه سبب 
افزایش مقاومت گیاهان در برابر اســترس هاى محیطى مى شــوند. با توجه به محدودیت زمانى تولیدکننده و اینکه 
تنها 10 روز براى انتقال نشاها زمان در اختیار داشتند این آزمایش اولیه تنها به منظور اثبات کارایى این میکروارگانیسم ها 
به عنوان ابزار کمکى کشــاورزان براى بهبود رشــد گیاهان انجام شــد. پس از گذشت 10 روز نمونه بردارى انجام و 
برخى ویژگى هاى رشــدى دو گیاه گل کلم (ارقام اســنووایت و اســتدى) و گوجه فرنگى (آرمان) همچون طول 
ریشه، ارتفاع اندام هوایى، وزن تر و خشک ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایى مورد بررسى قرار گرفت. در این 
مطالعه براى هر تیمار 10 تکرار در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار بایوگارد در مقایسه با تیمار شاهد 
در تمامى ارقام مورد بررسى، سبب افزایش ویژگى هاى رشدى گیاه شد. تیمار بایوگارد سبب افزایش 17/25% طول ریشه 
در رقم اســنووایت، افزایش 6/3%، 14/39% و 5/34% ارتفاع اندام هوایى به ترتیب در ارقام اســتدى، اســنووایت و 
آرمان، افزایش 42/23%، 15/19% و 23/02% وزن تر ریشــه به ترتیب در ارقام اســتدى، اســنووایت و آرمان، افزایش 
13/17%، 24/16% و 16/14% وزن تر اندام هوایى به ترتیب در ارقام اســتدى، اســنووایت و آرمان، افزایش %45/45، 
23/64% و 15/91% وزن خشک ریشه به ترتیب در ارقام استدى، اسنووایت و آرمان و افزایش 45/41%، 31/56% و 
8/05% وزن خشک اندام هوایى به ترتیب در ارقام استدى، اسنووایت و آرمان نسبت به تیمار شاهد شد. بنابراین استفاده 
از کود-قارچکــش زیســتى بایوگارد که ماده موثره اصلــى این محصول قارچ Trichoderma harzianum و باکترى 
Bacillus velezensis است، سبب افزایش قابل توجه ویژگى هاى رشدى دو گیاه گل کلم و گوجه فرنگى تحت شرایط 

گلخانه اى در کشت هیدروپونیک مى شود که این افزایش مى تواند به دلیل تولید متابولیت  هاى ثانویه موثر در رشد 
گیاه باشد.

کارایى کود-قارچکش زیستى بایوگارد در بهبود ویژگى هاى رشدى گیاهان 

گل کلم و گوجه فرنگى(استان البرز)
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امروزه کاربرد میکروارگانیســم هاى مفید همچون قارچ .Trichoderma spp و باکترى .Bacillus spp با اســتناد به اثرات 
مثبت اســتفاده از این میکروارگانیســم ها بر رشــد و بهبود عملکرد گیاه رواج گسترده اى یافته است. در بسیارى از 
مطالعات انجام شــده، اثر سینرژیســتى این میکروارگانیسم ها بر رشد گیاهان به اثبات رسیده است. بر همین اساس، 
بسیارى از شرکت هاى تولید کننده نهاده هاى زیستى اقدام به تولید نهاده هایى تحت عنوان کود یا قارچکش بر پایه 
قارچ هاى جنس تریکودرما و باکترى هاى جنس باسیلوس در تلفیق با ترکیباتى همچون هیومیک اسید و نیز جلبک 
دریایى کرده اند تا محصولى کامًال غیرشــیمیایى را به منظور بهبود رشــد گیاهان در اختیار کشــاورزان قرار دهند. 
شــرکت Humintech یکى از شــرکت هاى پیشــرو در تولید این نهاده ها است که محصولى تحت عنوان Biohealth را 
تولید کرده اســت. بر اســاس آزمایش غربالگرى اولیه انجام شــده توسط کارشناسان این مجموعه، کاربرد نهاده ها 
بــر پایــه میکروارگانیســم هایى مانند قارچ تریکودرما و باکترى باســیلوس، ســبب بهبود فاکتورهاى رشــدى 
گیــاه خیــار مى شــود. در ایــن مطالعه اثــر 5 محصول حاوى قارچ Trichoderma و باکترى Bacillus شــامل                                                       
                                                          و                     بر نرخ جـــوانه زنى، بیوماس ریـــشه و انـــدام 
هوایى، طول ریشــه و ســطح برگ با 6 تکرار بررســى شــد. 3 گرم از هر یک از محصوالت نامبرده همراه با 2/5 
لیتــر از محلول غذایــى همــراه با آب آبیــارى در اختیار گیاه خیار قرار گرفت. کاربرد ایــن محصوالت اثر معنى 
دارى بر درصد جوانه زنى در بین تیمارهاى مورد بررســى نشــان نداد، اگرچه کاربرد نهاده هاى زیســتى نسبت به 
تیمار شــاهد ســبب افزایش 20 تا 25 درصدى درصد جوانه زنى بذور شــد. اما در رابطه با سایر فاکتورهاى مورد 
بررسى همچون سطح برگ گیاه، کاربرد نهاده هاى زیستى سبب بهبود فاکتورهاى رشدى و مشاهده تفاوت معنى دار 
در بین تیمارها شــد.  در رابطه با طول ریشــه، اگرچه تفاوت معنى دار در برخى نهاده ها همچون Biohealth-G و                               
                با تیمار شــاهد مشــاهده شــد اما در ســایر تیمارها تفاوت معنى دارى بین تیمار نهاده هاى زیســتى و 
شاهد مشاهده نشد (                           ). نکته قابل تامل این پژوهش این است که کاربرد همزمان دو میکروارگانیسم 
لزوما ســبب افزایش شــاخص هاى رشــدى گیاه نمى شــود که این نتیجه مى تواند به علت عدم رعایت نسبت دو 
میکروارگانیسم در محصول بایوهلث باشد. در مطالعه اى دیگر، تلفیق استرینى از قارچ تریکودرما و باکترى جنس 
باســیلوس ســبب افزایش درصد جوانه زنى بذر گوجه فرنگى رقم ارلى اوربانا به میزان 93% در مقایســه با ســایر 
تیمارها (کاربرد جداگانه این دو میکروارگانیسم) و تیمار شاهد تحت شرایط آزمایشگاهى شد (بدخشان و همکاران، 
1394). تلفیق این دو میکروارگانیســم نه تنها در بهبود رشــد گیاه بلکه در کنترل بیمارى هاى قارچى خاکزاد و 
نیز نماتودها نقش بســزایى دارد (آل آقایى و همکاران، 1398؛ بدخشــان و همکاران، 1394). کلونیزاســیون ریشه 
گیاه توسط قارچ تریکودرما سبب افزایش مقاومت گیاه به تنش هاى محیطى، افزایش رشد و توسعه ریشه ها، بهبود 
جذب عناصر غذایى و افزایش عملکرد محصول مى شود (                                 ). گونه هاى مختلف این قارچ از طریق 
تجمع متابولیت ها در خاك و فعالیت هاى آنتاگونیســتى، حرکت نماتود به ســمت ریشــه را کند کرده و به دنبال آن 
قارچ فرصت کلونیزه کردن و جلوگیرى از نفوذ نماتود به ریشه را پیدا مى کند (                              ). همچـــنین بر 

Biohealth-G ،Biohealth-WSG ،Biomix ،Vitalin T50Vitalin SP11

Vitalin T50

Akter et al., 2007

Harman et al., 2004

Golzari et al., 2011
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اساس نتایج به دست آمده توسط محققین مختلف، گونه هاى مختلف جنس باسیلوس با تولید آنزیم هایى همچون 
گلوکانــاز، پروتئــاز و ... و نیز تولید آنتى بیوتیک ها داراى اثر بازدارندگى بر قارچ هاى بیمارگر و نماتودها هســتند 
(                          )، این مکانیســم در رابـــطه با گونه هاى مختلف قارچ تریکودرما نیز صادق اســت. بر اســاس 
مطالعات انجام شــده توســط بدخشــان و همکاران (1394) تلفیق دو گونه T. virens و B. subtilis ســبب کاهش 
معنى دار تعداد گال، تخم و الرو ســن دوم نماتود گرهى ریشــه در گیاه گوجه فرنگى شــد. بنابراین، کاربرد توام این 
دو میکروارگانیسم در صورت رعایت نسبت تلفیق مى تواند نه تنها سبب بهبود ویژگى هاى رشدى گیاه شود بلکه 

همزمان با کنترل طیف وســیعى از بیمارى هاى گیاهى، ســبب افزایش عملکرد گیاه نیز خواهد شــد.
با توجه به نتایج به دست آمده توسط محققین مختلف و اثرگذارى گونه هاى بومى و غیربومى این دو میکروارگانیسم 
و نیز نیاز بازار به وجود محصولى مشــتمل بر گونه هاى بومى، شــرکت فن آورى زیســتى طبیعت گرا (بایوران) به 
عنوان بزرگ ترین و مدرن ترین تولیدکننده کودها و آفتکش هاى زیســتى در خاورمیانه تصمیم به تولید محصولى 
برگرفته از قارچ تریکودرما، باکترى باسیلوس، هیومیک اسید و سایر محرك هاى رشد گیاهى تحت عنوان بایوگارد 
گرفته است. این پژوهش با هدف بررسى کارایى دو میکروارگانیسم T. harzianum و B. velezensis بر برخى ویژگى هاى 
رشــدى گیاه همچون طول ریشــه، ارتفاع اندام هوایى، وزن تر و خشــک ریشــه و وزن تر و خشک اندام هوایى 

روى دو گیاه گل کلم و گوجه فرنگى انجام شــد.
بایوگارد یک کود- قارچکش بیولوژیک با فرموالسیون پودر وتابل، محلول در آب، متشکل از میکروارگانیسم هاى 
مفید همچون قارچ T. harzianum و باکترى B. velezensis، اسیدهیومیک (هیومات پتاسیم) و عصاره جلبک دریایى با 
منشــاء Sargassum، Laminaria و Ascophyllum nodosum اســت. این محصول قابلیت کاربرد در انواع گیاهان زراعى، 
سبزى و صیفى، درختان میوه و زینتى و گیاهان گلخانه اى (خاکى و هیدروپونیک) را داشته و منجر به بهبود رشد، 
ســالمت و عملکرد گیاهان مى شــود. میکروارگانیســم هاى موجود در این محصول، از طریق تولید هورمون هاى 
رشــد گیاهى و تســهیل جذب عناصر غذایى ســبب افزایش ســرعت جوانه زنى بذور، توسعه سیستم ریشه اى و 
بهبــود رشــد و عملکرد گیاهان شــده و از طرف دیگر با تولید طیف وســیعى از آنتى بیوتیک هــا، متابولیت ها و 
آنزیم هاى تجزیه کننده ســلولز و کیتین ســبب افزایش مقاومت گیاهان نســبت به تنش هاى زنده و غیرزنده مانند 
شــورى، خشــکى و نوســانات دمایى مى شوند. وجود عصاره جلبک دریایى در این محصول عالوه بر مقاوم سازى 
گیاه در برابر تنش ها، منجر به افزایش میزان باردهى گیاه و تحریک رشــد میکروارگانیســم هاى مفید مى شــود. 
همچنیــن، اســیدهیومیک موجود در بایــوگارد به عنوان تامین کننده ماده آلى خــاك و کالته کننده عناصر غذایى 

به بهبود رشــد، ســالمت و عملکرد گیاهان کمک بسزایى مى کند.

Ruiz et al., 2014



The BIORUN BulletinBIORUNBIORUN

5

مواد و روش ها

فصلنامه بایوران
Aug/Sep 2021 /1400تابستان

بذر گیاه گوجه فرنگى رقم آرمان در تاریخ 1400/04/15، بذر گیاه گل کلم رقم اســتدى (steady) از شــرکت سینجنتا 
در تاریخ 1400/04/18 و بذر گیاه گل کلم رقم اسنووایت (snow white) از شرکت هلندزادن در تاریخ 1400/04/17، 
در داخل ســینى هاى نشــا حاوى ترکیبى از کوکوپیت، پرلیت و پیت ماس کشــت شــد که با توجه به باال بودن دما 

در ســال جارى، گیاهان با مشــکل عدم ریشه دهى مناسب مواجه شدند (شکل 1). 

براى رفع مشکل گیاهچه ها در تاریخ 1400/05/05 از بایوگارد با دوز 1/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب همراه با آب 
آبیارى استفاده شد (شکل 2). پس از گذشت 10 روز از مصرف بایوگارد، از هر تیمار 10 گیاه به آزمایشگاه منتقل 
شد تا اثر کاربرد بایوگارد بر طول ریشه، ارتفاع اندام هوایى، وزن تر و خشک ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایى 
مورد بررسى قرار گیرد. بالفاصله پس از خارج کردن گیاهان از بستر کشت، گیاهان به آزمایشگاه منتقل و پس از 
شستشوى ریشه گیاهان با آب، اندام هوایى از ریشه جدا شد. ابتدا طول و وزن تر ریشه و اندام هوایى اندازه گیرى 
شد. سپس، نمونه ها داخل پاکت هاى جداگانه گذاشته شده و داخل آون با دماى 70 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت 
قرار داده شد، در نهایت نمونه هاى خشک شده با ترازوى با دقت یک صدم اندازه گیرى شدند. تجزیه و تحلیل داده

 ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

شکل 1- (الف) رشد نامناسب ریشه گیاه گوجه فرنگى (1400/05/05)، (ب)وضعیت ریشه گیاه گوجه فرنگى همان بوته پس از گذشت 5 روز از کاربرد 

بایوگارد (1400/05/10) و (پ)مقایسه ریشه گیاه گل کلم رقم استدى در دو تیمار بایوگارد و شاهد (1400/05/10)

پبالف
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شکل 2- کاربرد کود- قارچکش زیستى بایوگارد با دوز 1/5 لیتر در 1000 لیتر آب همراه آب آبیارى در تاریخ 1400/05/05

شکل 3- مقایسه طول ریشه (سانتیمتر) گیاهچه گل کلم رقم استدى (الف)، اسنووایت (ب) و گوجه فرنگى رقم آرمان (پ)،
 10 روز پس از کاربرد کود- قارچکش بایوگارد

مقایسه آمارى طول ریشه در بین دو تیمار بایوگارد و شاهد در سه رقم استدى و اسنووایت (گل کلم) و آرمان (گوجه فرنگى) 
تنها تفاوت معنى دارى را در رقم اسنووایت نشان داد (t = -3/129 ،df = 18 ،P = 0/006) (شکل 3). بر اساس نتایج 

به دست آمده، تیمار بایوگارد سبب افزایش 17/25% طول ریشه در رقم اسنووایت نسبت به تیمار شاهد شد.

a a

0

2

4

6

8

10

12

14

Control Bioguard

شه 
 ری

ول
ط

)
تر

یم
انت

س
(

نامرآ مقر یگنرف هجوگ هشیر لوط

a

b

0

2

4

6

8

10

12

14

Control Bioguard

شه 
 ری

ول
ط

)
تر

یم
انت

س
(

تیاوونسا مقر ملک لگ هشیر لوط

a a

0

2

4

6

8

10

12

14

Control Bioguard

شه 
 ری

ول
ط

)
تر

یم
انت

س
(

يدتسا مقر ملک لگ هشیر لوط

 ب پ الف



The BIORUN BulletinBIORUNBIORUN

7

شته خالدار هلو

شکل 4- مقایسه ارتفاع اندام هوایى (سانتیمتر) گیاهچه گل کلم رقم استدى (الف)، اسنووایت (ب) و گوجه فرنگى رقم آرمان (پ)،
10 روز پس از کاربرد کود- قارچکش بایوگارد

شکل 5- مقایسه وزن تر ریشه (گرم) گیاهچه گل کلم رقم استدى (الف)، اسنووایت (ب) و گوجه فرنگى رقم آرمان (پ)،
 10 روز پس از کاربرد کود- قارچکش بایوگارد

بنابر نتایج به دست آمده، ارتفاع اندام هوایى در تمامى سه رقم مورد مطالعه در تیمار بایوگارد بیش از تیمار شاهد 
 (t = -3/214 ،df = 18 ،P = 0/005) بود، اگرچه تنها در رقم اسنووایت تفاوت معنى دارى را در بین دو تیمار نشان داد
(شکل 4). نتایج افزایش 6/3%، 14/39% و 5/34% ارتفاع اندام هوایى را به ترتیب در ارقام استدى، اسنووایت و آرمان 

در تیمار بایوگارد نسبت به تیمار شاهد نشان داد.

مقایسه وزن تر ریشه گیاهچه ها پس از گذشت 10 روز از کاربرد کود- قارچکش بایوگارد نشان داد که در تمامى 
ارقام مورد بررسى میانگین وزن تر ریشه در تیمار بایوگارد بیش از شاهد بود اما تفاوت معنى دار تنها در رقم استدى 
گیاه گل کلم مشاهده شد (t = -3/928 ،df = 18 ،P = 0/001) (شکل 5). مطابق با نتایج به دست آمده، وزن تر ریشه 

به ترتیب در ارقام استدى، اسنووایت و آرمان، 42/23%، 15/19% و 23/02% در تیمار بایوگارد افزایش یافت. 
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(Orius sp.)

شکل 6- مقایسه وزن تر اندام هوایى (گرم) گیاهچه گل کلم رقم استدى (الف)، اسنووایت (ب) و گوجه فرنگى رقم آرمان (پ)،
 10 روز پس از کاربرد کود- قارچکش بایوگارد

شکل 7- مقایسه وزن خشک ریشه (گرم) گیاهچه گل کلم رقم استدى (الف)، اسنووایت (ب) و گوجه فرنگى رقم آرمان (پ)،
 10 روز پس از کاربرد کود- قارچکش بایوگارد

مقایسه آمارى اثر کاربرد بایوگارد بر وزن تر اندام هوایى گیاه گل کلم دو رقم اسنووایت و استدى و گیاه گوجه فرنگى 
رقم آرمان تفاوت معنى دارى را در بین دو تیمار نشان نداد، اگرچه در هر سه رقم مورد مطالعه، وزن تر اندام هوایى 
در تیمار بایوگارد بیش از تیمار شاهد بود و در ارقام استدى، اسنووایت و آرمان به ترتیب 13/17%، 24/16% و %16/14 

افزایش وزن تر اندام هوایى را سبب شد (شکل 6). 

لگ هایگ رد هــشیر کــشخ نزو رب راد  ىدتــسا مقر ملک ىنعم رثا ىاراد دراگویاب دربراک ،هدمآ تــسد هب جیاتن ربانب 
(t = -4/294 ،df = 18 ،P = 0/000) است، البته در تمامى ارقام مورد مطالعه وزن خشک ریشه در تیمار بایوگارد 
بیش از تیمار شاهد بود (شکل 7) این افزایش برابر با 45/45%، 23/64% و 15/91% به ترتیب در ارقام استدى، اسنووایت 

و آرمان بود.
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شکل 8- مقایسه وزن خشک اندام هوایى (گرم) گیاهچه گل کلم رقم استدى (الف)، اسنووایت (ب) و گوجه فرنگى رقم آرمان (پ)،
 10 روز پس از کاربرد کود- قارچکش بایوگارد 

 ،df = 18 ،P = 0/000) بنابر نتایج به دست آمده در دو تیمار شاهد و بایوگارد تفاوت معنى دارى در هر دو رقم استدى
t = -4/906) و اسنووایت (t = -2/676 ،df = 18 ،P = 0/015) گل کلم از نظر وزن خشک اندام هوایى مشاهده شد 
و در هر دو حالت، وزن خشک اندام هوایى در تیمار بایوگارد بیش از تیمار شاهد بود. در گیاه گوجه فرنگى رقم 
آرمان با وجود باالتر بودن وزن خشک اندام هوایى در تیمار بایوگارد، اما تفاوت معنى دارى در بین دو تیمار پس 
از گذشت 10 روز مشاهده نشد (شکل 8). وزن خشک اندام هوایى به ترتیب در ارقام استدى، اسنووایت و آرمان 

45/41%، 31/56% و 8/05% افزایش را نسبت به تیمار شاهد نشان داد.

نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد، تلفیق دو گونه T. harzianum و B. velezensis با نسبت مناسب که در محصول 
بایوگارد آمده سبب بهبود ویژگى هاى رشدى گیاه همچون طول اندام هوایى، وزن تر و خشک ریشه و وزن تر و خشک 
اندام هوایى در هر دو گیاه گل کلم (ارقام اسنووایت و استدى) و گوجه فرنگى (رقم آرمان) شد (شکل 9). نتایج به دست 
آمده از این تحقیق و مقایسه آن با نتایج به دست آمده توسط کارشناسان شرکت هیومین تک، اهمیت رعایت نسبت 
مناسب میکروارگانیسم هاى مختلف را در تلفیق با هم در یک نهاده نشان مى دهد، چراکه هر یک از میکروارگانیسم ها 

ممکن است متابولیتى را تولید کند که بر عملکرد میکروارگانیسم دیگر اثر سوء داشته باشد.
با توجه به اینکه میکروارگانیسم ها براى اثرگذارى نیازمند مدت زمان بیشترى در مقایسه با کودهاى شیمیایى هستند به طور 
مسلم گذشت مدت زمان بیشتر از 10 روز مى توانست سبب افزایش دو چندان هر یک از ویژگى هاى رشدى گیاه 
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شکل 9- مقایسه وضعیت رشدى ریشه و اندام هوایى در دو تیمار بایوگارد و شاهد در گل کلم رقم استدى، 
گل کلم رقم اسنووایت و گوجه فرنگى رقم آرمان

شــود، اگرچه نتایج تحقیق حاضر داللت بر کارایى باالى کود-قارچکش بایوگارد حتى در مدت زمان اندك دارد. 
یکى از دالیل افزایش شاخص هاى رشدى در تیمار بایوگارد، تولید متابولیت هایى است که این میکروارگانیسم ها در 
اختیار گیاه قرار مى دهند، افزایش این ترکیبات در منطقه موثر ریشــه منجر به افزایش صفات رشــدى گیاه خواهد 

شد.

ب- تیمار شاهد (گل کلم رقم استدى)

ت- تیمار شاهد (گل کلم رقم اسنووایت)

ه- تیمار شاهد (گوجه فرنگى رقم آرمان)

پ- تیمار بایوگارد (گل کلم رقم اسنووایت)

و- تیمار بایوگارد (گوجه فرنگى رقم آرمان)

الف- تیمار بایوگارد (گل کلم رقم استدى)

فصلنامه بایوران
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پیشگفتار:

ممنوعیت استفاده از آنتى بیوتیک ها به عنوان محرك رشد در خوراك طیور میزان شیوع بیمارى هاى باکتریایى و مرگ ومیر 
ناشى از آن ها را باال برد. این امر محققین را بر آن داشت تا در پى یافتن روش هاى مناسبى باشند تا ضمن آنکه جایگزین 
آنتى بیوتیک ها شوند، مصرف آن ها نیز براى دام و انسان بى خطر باشد (Tian et al., 2016). روش هاى زیادى براى کاهش 
مصرف آنتى بیوتیک به عنوان محرك رشد گسترش یافته است، بطوریکه امروزه افزودنى هاى خوراکى جایگزین شونده 
آنتى بیوتیک ها شامل پروبیوتیک ها، پرى بیوتیک ها، آنزیم ها، مواد تحریک کننده سیستم ایمنى، روغن هاى گیاهى، اسیدهاى 

.(Stefanello et al., 2020) آلى و فرمالدئید به میزان زیادى مصرف مى شوند
یکى از بیمارى هایى که هم زمان با کاهش مصرف آنتى بیوتیک بسیار گسترش یافت آنتریت نکروتیک بود که ازنظر اقتصادى 
هزینه سنگینى را بر صنعت طیور دنیا وارد مى کند (Khalique et al., 2020). از سوى دیگر اعمال تنش بر پرنده زمینه 

را براى فعالیت بسیارى از باکترى ها بیمارى زا همانند کلستریدیوم پرفرنجنس در دستگاه گوارش فراهم مى کند. 
کلستریدیوم پرفرنجنس به عنوان فلور طبیعى دستگاه گوارش در سطح کم در روده حضور دارد و تا زمانى که شرایط براى 
رشد و تکثیر آن فراهم نشود تأثیر منفى بر عملکرد پرنده ندارد. توانایى این باکترى در ایجاد بیمارى به چندین عامل مستعد 
کننده ارتباط دارد. گزارش شده است که یکى از مهم ترین عوامل در افزایش جمعیت باکترى کلستریدیوم پرفرنجنس در روده 
طیور بروز کوکسیدیوز مى باشد (Timbermont et al., 2011). همچنین استفاده از منابع خوراکى غنى از پلى ساکاریدهاى 
غیر نشاسته اى همچون گندم که ویسکوزیته دستگاه گوارش را افزایش مى دهند و همچنین منابع پروتئین حیوانى خطر ابتال 
به آنتریت نکروتیک را افزایش مى دهد (Moran, 2014). این باکترى ها به علت تولید سموم در دستگاه گوارش تأثیر 
نامطلوبى بر پرنده دارند. بطوریکه یک مطالعه نشان داد که گله هاى درگیر به کلستریدیوم پرفرنجنس با کاهش 40% مصرف 

.(Remus et al., 2014) خوراك و 16% افزایش وزن روبرو مى شوند
عامل این بیمارى یک باکترى گرم مثبت، بى هوازى و اسپوردار به نام کلستریدیوم پرفرنجنس مى باشد که در همه جا یافت 
مى گردد و مسئول تعداد زیادى بیمارى در انسان و حیوان مى باشد. این باکترى بر اساس توانایى در تولید 4 توکسین اصلى 
به 5 تیپ (A-E) تقسیم بندى مى شود (Cooper and Songer, 2009). بیمارى آنتریت نکروتیک در پرندگان عمدتاً توسط 
تیپ A و گا هأ تیپ C ایجاد مى گردد. کلستریدیوم پرفرنجنس عالوه بر تولید 4 سم اصلى توانایى تولید حداقل 13 نوع سم 

.(Popo�, 2013) دیگر را نیز دارد که نقش برخى از آن ها در بیمارى زایى این باکترى حائز اهمیت مى باشد
بر اساس برخى مطالعات، پروبیوتیک ها قادر به تنظیم فلورمیکروبى دستگاه گوارش هستند و درنتیجه موجب بهبود سالمت 
و رشد میزبان مى شوند. پروبیوتیک ها باید غیر بیمارى زا، گرم مثبت، پایدار در مراحل فرآورى و ذخیره مواد غذایى و مقاوم 
برابر اسید معده و نمک هاى صفراوى در دستگاه گوارش طیور باشند (kazemi et al., 2019). عمده میکروارگانیسم هاى 
مورداستفاده در تولید پروبیوتیک ها شامل باکترى هاى خانواده باسیلوس، الکتوباسیلوس، بیفیدوباکتر، استرپتوکوکوس، 

راهکارهایى جهت پیشگیرى و کاهش اثرات منفى ناشى از بروز بیمارى آنتریت نکروتیک

pH
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پدیوکوکوس، مخمر ساکارومایسس و برخى سویه هاى قارچ آسپرژیلوس اوریزا مى باشد (Apata, 2008). پروبیوتیک ها 
از طریق حذف رقابتى پاتوژن هاى روده و ترشح ترکیبات ضدمیکروبى مى توانند رشد باکترى هاى بیمارى زا همچون 
کلستریدیوم پرفرنجنس را مهار کنند. این گروه از باکترى ها همچنین مى توانند آنزیم هایى مانند آمیالز، تریپسین و لیپاز 
.(Lee et al., 2010; Park and Kim, 2014) تولید کنند که به طور بالقوه مى توانند به هضم مواد مغذى در دستگاه گوارش کمک کنند

روى به عنوان یک ماده معدنى ضرورى در حیوان مى تواند با تنظیم نفوذپذیرى روده میزان التهاب ناشى از بروز بیمارى 
آنتریت نکروتیک را کاهش دهد (Hu et al., 2013; Bortoluzzi et al., 2019). از سوى دیگر گزارش شده است که عنصر 
روى براى عملکرد مناسب هتروفیل ها، فاگوسیت ها و لنفوسیت هاى T از اهمیت باالیى برخوردار است. در طیور، غلظت 
عنصر روى در سرم و پالسما در حین آلودگى به سالمونال و کلستریدیوم کاهش مى یابد، بنابراین، منطقى است استدالل 
کنیم که وقتى توانایى جذب روده به دلیل عفونت روده اى مانند کوکسیدیوز و آنتریت نکروتیک مختل مى شود، ممکن است 
به روى بیشترى در جیره طیور نیاز باشد (Sun et al., 2020). در همین رابطه گزارش شد که مصرف مکمل روى در خوراك 
جوجه هاى گوشتى درگیر با کلستریدیوم پرفرنجنس موجب بهبود عملکرد، بازسازى غشاى سلولى دیواره روده و تعدیل 

.(Bortoluzzi et al., 2019) بیان سایتوکین ها مى شود

پیشینه پژوهش:

هم زمان با ممنوعیت استفاده از آنتى بیوتیک در خوراك دام و طیور  در سال 2006 در اروپا، مطالعات متعددى در جهت 
یافتن جایگزین براى جلوگیرى از بروز بیمارى هاى مختلف در حیوانات انجام شد. بطوریکه دانشمندان تمرکز ویژه اى 
براى جلوگیرى از بروز آنتریت نکروتیک در طیور با استفاده از پروبیوتیک و محصوالت مشتق شده از آن را داشتند 

.(Pan and Yu, 2014)

1- پروبیوتیک

مقاالت متعددى به اثرات سودمند مکمل کردن یک یا چند سویه پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى درگیر با بیمارى 
آنتریت نکروتیک پرداخته اند (Lutful Kabir, 2009; Chaucheyras-Durand and Durand, 2010). در همین رابطه 
محققین گزارش کردند که مصرف پروبیوتیک در گله هاى درگیر با بیمارى آنتریت نکروتیک موجب بهبود ضریب تبدیل، 
افزایش وزن و کاهش تلفات مى شود (Sokale et al., 2019). درواقع، پروبیوتیک ها مى توانند با میزبان خود براى 
تقویت سیستم ایمنى، بهبود رشد و توسعه بافت روده، جلوگیرى از رشد باکترى هاى بیمارى زا و افزایش هضم مواد 
غذایى همکارى داشته باشند و از این طریق خطر بروز عفونت توسط عوامل بیمارى زاى فرصت طلب را کاهش دهند 
(kazemi et al., 2019). از طرفى گزارش شده است که پروبیوتیک ها با تولید ترکیبات ضدمیکروبى مانند باکتریوسین ها و 

پراکسیدهیدروژن از رشد و استقرار باکترى هاى بیمارى زا جلوگیرى مى کنند، همچنین می توانند با مستقر شدن در دستگاه 
.(Joerger, 2003; Pan and Yu, 2014) گوارش با پاتوژن ها بر سر مواد غذایى و جایگاه هاى اتصال رقابت کنند
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کوئوروم سنسینگ (زبان گفتگو باکترى ها) نقش مهمى در افزایش فعالیت، تکثیر و تشکیل اسپور در باکترى هاى بیمارى زا 
 .(Cooksley et al., 2010) دارد

سویه باسیلوس آمیلولیکویى فاشینز مى تواند با ترشح آنزیم                                                         ، از طریق هیدرولیز 
مولکول هاى سیگنالى ترشح شده توسط باکترى هاى پاتوژن و مختل کردن فرآیند کوئوروم سنسینگ فعالیت هاى بیمارى زایى 

.(Alina et al., 2015; de Oliveira et al., 2018) آن ها را مختل کند
همچنین گروهى از محققین گزارش کردند استفاده از سویه باسیلوس سوبتیلیس به عنوان یک عامل ممانعت کننده از رشد 
کلستریدیوم پرفرنجنس در آزمایشگاه بسیار موفق بود. این مطالعه همچنین تائید کرد که افزودن پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس 
 .(Taira et al., 2014) به خوراك طیور گوشتى توانست از رشد و تکثیر کلستریدیوم پرفرنجنس در روده باریک جلوگیرى کند
در آزمایشى دیگر گزارش شد که استفاده از سویه باسیلوس سوبتیلیس در گروه هاى درگیر با آنتریت موجب کاهش 
جراحات بافت روده و همچنین کاهش آسیب بالشتک کف پا به عنوان معیار بررسى کیفیت بستر و میزان رطوبت بستر در 

.(Timbermont et al., 2011) زمان درگیرى با آنتریت نکروتیک شد
لى و همکاران (2018) گزارش کردند که درگیرى طیور گوشتى با کلستریدیوم پرفرنجنس موجب بروز ضایعات شدیدى 
در بافت روده مى شود درحالى که مکمل کردن پروبیوتیک سویه L. acidophilus در خوراك طیور آلوده به کلستریدیوم 
پرفرنجنس موجب کاهش معنى دار ضایعات در سطح دستگاه گوارش شد. درواقع الکتوباسیل ها مى توانند رشد باکترى هاى 
بیمارى زا در دستگاه گوارش طیور را مهار کنند و درنتیجه ضایعات ناشى از حضور پاتوژن ها در دستگاه گوارش را کاهش 
مى دهند و بهره ورى و عملکرد پرنده را بهبود مى بخشند (Cao et al., 2012). درواقع الکتوباسیل ها با مهار رشد باکترى هاى 
پاتوژن همچون کلستریدیوم پرفرنجنس و اشرشیاکلى موجب کاهش تولید سموم و کاهش سطح اندوتوکسین در سرم 

.(Li et al., 2018) مى شوند
گزارش شده است که استفاده از پروبیوتیک در خوراك طیور گوشتى درگیر با بیمارى آنتریت نکروتیک با حفظ تعادل 
میکروبیوتاى روده از بروز دیسبیوزیس در روده ممانعت مى کند. درواقع با مکمل کردن پروبیوتیک در خوراك طیور آلوده   
(Ducatelle et al., 2015; Elshaghabee et al., 2017). همچنین گروهى از محققین با افزودن پروبیوتیک به خوراك طیور 

گوشتى درگیر با آنتریت نکروتیک و بررسى توالى ژن باکترى هاى روده در سطح جنس گزارش کردند که مصرف پروبیوتیک 
در پرندگان موجب کاهش جمعیت Lachnopiraceae در سکوم جوجه هاى گوشتى شد. Lachnopiraceae خانواده اى از 
باکترى هاى بى هوازى و اسپورزا جزو Clostridiales است که باعث کاهش سطح موسین بافت روده مى شود؛ بنابراین، 
کاهش جمعیت این گونه در میکروبیوم روده پرندگان تغذیه شده با پروبیوتیک ممکن است ساختار مخاط روده را بهبود بخشد 
و درنتیجه مقاومت پرنده را در زمان درگیرى با آنتریت نکروتیک افزایش دهد و عملکرد مناسب پرنده را تضمین کند 

.(Bjerrum et al., 2006)

در آزمایشى دیگر نیز گزارش شد که استفاده از پروبیوتیک (باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشینى فورمیس) در خوراك 

homoserinelactone lactonase (AHL)
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طیور آلوده به کلستریدیوم پرفرنجنس موجب کاهش جمعیت جنس Ruminococcaceae مى شود. بررسى این جنس نشان 
داد که با افزایش گونه Eimeria و بروز عفونت جمعیت آن افزایش مى یابد. Ruminococcaceae موجب افزایش بیان 
 Ruminococcaceae سایتوکین هاى التهابى در جوجه هاى گوشتى مى شود، بنابراین مى توان تائید کرد که با کاهش جمعیت
در میکروبیوم روده جوجه هاى گوشتى با مکمل کردن پروبیوتیک، التهاب بافت روده کاهش مى یابد و موجب بهبود عملکرد 

.(Hynonen et al., 2016; Oakley and Kogut, 2016) و سالمت پرنده مى شود
استفاده از پروبیوتیک سویه L. johnsonii در خوراك طیور درگیر با آنتریت نکروتیک موجب افزایش قابل توجه جمعیت 
خانواده Lactobacillaceae شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سویه L. johnsonii عالوه بر تأثیر مثبتى که برافزایش 
جمعیت باکترى هاى مفید دستگاه گوارش دارد به طور مستقیم مانع رشد باکترى کلستریدیوم پرفرنجنس و سالمونال در شرایط 
آزمایشگاهى و در روده باریک طیور گوشتى مى شود (Qing et al., 2017). همچنین گزارش هاى فراوانى از تأثیر مثبت سویه 

L. salivarius بر مهار رشد عوامل بیمارى زا همچون کلستریدیوم پرفرنجنس و سالمونال از طریق تولید باکتریوسین وجود دارد 

.(Penha Filho et al., 2015; Sornplang et al., 2015; Feng et al., 2016; Svetoch et al., 2011; Saint-Cyr et al., 2017)

برخى از محققین گزارش کردند که در زمان درگیرى با کلستریدیوم پرفرنجنس سطح IL-1β به عنوان یک سایتوکین پیش 
التهابى که در بیان دیگر سایتوکین هاى التهابى مانند TNF-α و TLR4 دخالت دارد افزایش مى یابد، درنتیجه با افزایش سطح 
 CLDN1 و MUC2 همچنین در بررسى میزان بیان ژن هاى .(Hofacre et al., 2018) این ژن ها واکنش التهابى رخ مى دهد
به عنوان ژن هایى که در حفظ یکپارچگى بافت روده دخالت دارند گزارش شد که در زمان چالش با کلستریدیوم پرفرنجنس 
سطح آن ها کاهش مى یابد (Li et al., 2018). در آزمایش ژو و همکاران در سال 2020 نشان داده شد که استفاده از پروبیوتیک 
سویهه Lactobacillus plantarum در خوراك طیور گوشتى درگیر با آنتریت نکروتیک موجب افزایش بیان ژن هاى 

MUC2 و CLDN1 و کاهش بیان ژن ها TNF-α و TLR4 مى شود.

2-روى

 Bortoluzzi et al.,) روى یک ماده معدنى است که عملکرد مهمى در بازیابى بافت آسیب دیده ناشى از بیمارى هاى روده اى دارد
2019). جذب کافى روى براى بسیارى از عملکردهاى متابولیکى و بیولوژیکى ازجمله رشد، تولیدمثل، کیفیت گوشت و 

پاسخ ایمنى در برابر چالش هایى همچون بیمارى آنتریت نکروتیک ضرورى مى باشد (Salim et al., 2008). روى به عنوان 
یک عنصر ضرورى در تنظیم عملکرد سیستم ایمنى بر فعالیت هتروفیل ها، فاگوسیت ها و لنفوسیت هاى T به طور مستقیم 
تأثیر مى گذارد (Bortoluzzi et al., 2019). مطالعات تأثیر مثبت عنصر روى را بر عملکرد رشد و سیستم آنتى اکسیدانى 
(Mwangi et al., 2017)، تقویت سیستم ایمنى و کاهش التهاب (Prasad et al., 2010)، کاهش نفوذپذیرى روده 

(Bortoluzzi et al., 2019) و حفظ تعادل میکروبیوتاى روده (Prasad et al., 2010) نشان داده اند. عالوه بر این، مکمل 

 MUC2 کردن روى آلى باعث تنظیم بیان ژن هاى دخیل در التهاب بافت روده ازجمله                                            و تولیدNF-kβ (Li et al., 2014)
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و IgA مى شود. به عنوان مثال، غلظت روى بیشتر از میزان توصیه شده توسط                       در جیره طیور گوشتى موجب 
بهبود عملکرد و کاهش تلفات در گله درگیر به آنتریت نکروتیک شد (Lesson, 2005). در همین راستا مطالعات نشان 
داد که در زمان درگیرى گله با کوکسیدیوز نیاز بدن براى روى افزایش مى یابد (Troche, 2012). در مطالعه بورتولوزى و 
همکاران (2019) نشان داده شد که استفاده از منابع مختلف روى در خوراك طیور آلوده به کلستریدیوم پرفرنجنس موجب 
بهبود عملکرد، تقویت بافت روده و کاهش اثرات منفى ناشى از وقوع آنتریت نکروتیک مى شود. همچنین آن ها گزارش 

کردند که عنصر روى موجب کاهش بیان ژن هاى IL-8 و INF-γ شد که در بروز التهاب در روده تأثیرگذارند.
در همین رابطه گزارش شده است در طیور آلوده به کلستریدیوم پرفرنجس که از مکمل روى استفاده نکرده اند در اثر کاهش 
 TNF-α، IL-8 به عنوان یک سایتوکین پیش التهابى که در بیان دیگر سایتوکین هاى التهابى مانند NF-kβ جذب روى بیان ژن
و IL-1β دخالت دارد افزایش مى یابد (Li et al., 2015). آن ها استدالل کردند که درواقع مکمل کردن روى در جیره طیور 
آلوده به کلستریدیوم پرفرنجنس با تنظیم بیان TLR-2 به عنوان یک ژن ایجادکننده پاسخ ایمنى و التهاب موجب کاهش 

ضایعات بافت روده، کاهش تلفات و بهبود عملکرد مى شود و اثر ضدالتهابى خود را اعمال مى کند.
گزارش شده است که مکمل کردن روى به میزان 120 گرم در تن خوراك بر عملکرد و حفظ یکپارچگى بافت روده تأثیر 
مى گذارد. درواقع، عنصر روى بیان ژن CLDN-1 در بافت ژژونوم را به عنوان پاسخى به حضور عوامل عفونى تنظیم مى کند. 

CLDN-1 یک پروتئین تقویت کننده منافذ روده است و افزایش بیان این پروتئین نشان دهنده تقویت سطح اپیتلیال روده و 

کاهش نفوذپذیرى اتصاالت محکم بین سلولى در این بافت است (Awad et al., 2017). همچنین آن ها گزارش کردند که 
استفاده از روى در خوراك طیور گوشتى موجب کاهش عمق کریپت و افزایش نسبت طول پرزها به عمق کریپت مى شود، 
درواقع روى با کاهش ضایعات بافت روده ناشى از حضور کلستریدیوم، نرخ تکثیر و بازسازى سلول هاى اپیتلیال را کاهش 

مى دهد.
گروهى از محققین گزارش کردند که استفاده از منبع آلى روى در خوراك طیور گوشتى موجب افزایش یکپارچگى و افزایش 
طول پرزهاى روده مى شود (Li et al., 2015). اخیراً ون و همکاران (2018)، مشاهده کردند که مکمل کردن روى موجب 
افزایش ارتفاع پرزهاى ژژونوم و تنظیم بیان اکثر ژن هاى تأثیرگذار در اتصال محکم بین سلولى در بافت روده اردك شد. 
استفاده از روى (به شکل آلى) در زمان چالش با E.coli به طور مؤثرى از تخریب سد اپیتلیال روده جلوگیرى کرد که پیشنهاد 
 E.coli شد به دلیل وجود یون هاى آزاد روى بوده است. از سوى دیگر در این مطالعه، تغییرات پاتولوژیک ناشى از حضور
در سطح روده، ازجمله تغییر در بیان پروتئین هاى اتصال محکم بین سلولى claudin-4 و claudin-5، نفوذپذیرى روده و 

.(Wang et al., 2019) کاهش ضخامت بافت اپیتلیال در حیوانات تغذیه شده با روى مشاهده نشد
انتقال روى در طول روده توسط مکانیسم منحصربه فردى انجام مى شود که در زمان درگیرى پرنده با کلستریدیوم پرفرنجنس 
این انتقال مختل مى شود. در ژژونوم مکمل روى بیان ژن ZnT5 را تنظیم مى کند، درحالى که بروز بیمارى توسط کلستریدیوم 
پرفرنجنس بیان ژن هاى ZIP13 و ZnT7 را تحت تأثیر قرار مى دهد و درنتیجه ى کاهش جذب روى تحت تأثیر چالش، 

NRC (1994)
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حرکت روى از جسم گلژى به سمت سیتوپالسم افزایش مى یابد (Troche et al., 2015). این محققین پیشنهاد دادند که 
افزایش بیان ژن ZIP13 در زمان درگیرى با کلستریدیوم پرفرنجنس به این دلیل است که روى ذخیره شده داخل سلول در 
طول چالش به علت کمبود به خارج از سلول منتقل مى شود. این استدالل کامًال منطقى است چراکه نتایج مطالعات نشان 
داد در صورت کمبود روى در اثر کاهش جذب از روده به دلیل درگیرى با کلستریدیوم پرفرنجنس سطح روى در خون 
.(Richards et al., 2007) کاهش مى یابد و در کبد افزایش مى یابد که به احتمال زیاد به علت تنظیم بیش ازحد متالوتیونین است
نتایج برخى مطالعات از تأثیر مثبت روى بر جمعیت میکروبى دستگاه گوارش حکایت دارد بطوریکه با مکمل کردن روى 
Enterobacteria  در روده افزایش یافت و متعاقب آن جمعیت گونه Lactobacillus در خوراك حیوان تک معده اى جمعیت
کاهش یافت (Hojberg et al., 2005; Broom et al., 2006). از سوى دیگر، مکمل کردن روى (120 میلى گرم/کیلوگرم) با 
افزایش تعداد باکترى هاى الکتوباسیلوس و کاهش کلونیزاسیون سالمونال، جمعیت میکروبى روده جوجه هاى آلوده به 
سالمونال تیفیموریوم را بازیابى کرد (Shao et al., 2014). مطالعات گزارش کرده اند که تغذیه روى به صورت مکمل مى تواند 
ساختار دستگاه گوارش را بهبود بخشد. اخیراً، استفاده از روى به عنوان مکمل، ضخامت مخاط دستگاه گوارش را افزایش 
 (Min et al., 2020; Pen et al., 2020) همچنین موجب افزایش ارتفاع پرزها را در دئودنوم و ژژونوم شد (Hung et al., 2020) داد
که موجب افزایش قابلیت هضم مواد غذایى گشت. عالوه بر این، سطح باالى روى در جیره، بیان ژن IL-8 (اینترلوکین-8) 
و IL-1 (اینترلوکین-1) را در ژژونوم کاهش داد و بیان ژن TGF (فاکتور رشد) را افزایش داد، این نتایج نشان دهنده وضعیت 

.(Pen et al., 2020) غیر التهابى این بافت ها است

• هایپروزیم
باکترى هاى خانواده Bacillus، آنزیم هاى خارج سلولى تولید مى کنند که ممکن است قابلیت هضم و جذب مواد مغذى را 
افزایش دهند (Santoso et al., 2001). این گروه از باکترى ها همچنین مى توانند آنزیم هایى مانند آمیالز، تریپسین و لیپاز 
تولید کنند که مى تواند به هضم مواد مغذى به نفع میزبان کمک کند. در مطالعه غریب ناصر و همکاران (2021)، باسیلوس 
به عنوان یک پروبیوتیک باعث بهبود عملکرد رشد و افزایش جمعیت مفید باکترى ها در روده باریک جوجه هاى درگیر با 

آنتریت نکروتیک شد. همچنین ضریب تبدیل و قابلیت هضم ایلئومى چندین 
آمینواسید شامل لیزین، سیستئین، والین و سرین را در جوجه هاى گوشتى 
تغذیه شده با رژیم غذایى حاوى سطوح مختلف پروتئین تحت چالش با 
آنتریت نکروتیک بهبود یافت. این بهبود در قابلیت هضم احتماالً به دلیل 
تولید و ترشح آنزیم هایى مانند آلفا-آمیالز، سلوالز، لیپاز و پروتئاز توسط 
 .(Deb et al., 2013; Kanmani et al., 2015) سویه هاى باسیلوس است
این آنزیم ها مى توانند قابلیت هضم پروتئین ها، کربوهیدرات ها و لیپیدها 
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را در جوجه هاى گوشتى افزایش دهند (Lee et al., 2008). نتایج این مطالعه نشان مى دهد که گنجاندن باسیلوس به عنوان 
یک پروبیوتیک در خوراك جوجه هاى گوشتى مى تواند با کاهش اثرات نامطلوب ناشى از حضور باکترى کلستریدیوم 
پرفرنجنس موجب بهبود هضم و جذب خوراك در پرندگان تغذیه شده با رژیم هاى غذایى حاوى سطوح مختلف پروتئین 

گردد.
برخى از باکترى هاى خانواده باسیلوس مى توانند با تولید پپتیدهاى شبه آنتى بیوتیک همانند النتى بیوتیک، سابتیلیسین و 
مرساسیدین رشد باکترى هاى بیمارى زا را سرکوب کنند (Tang et al., 2018) و این موجب ایجاد شرایط مناسب جهت 
رشد و تکثیر باکترى هاى مفید مانند Ruminococcus.spp مى شود. این تغییرات در میکروبیوتاى روده تأثیر مستقیمى بر 
غلظت SCFA در روده و افزایش بهره ورى از منابع غذایى دارد (den Besten et al., 2013). کائو و همکاران (2018) 
گزارش کردند که مکمل کردن خوراك طیور گوشتى با باکترى هایى از خانواده باسیلویس باعث افزایش جمعیت 
Ruminococcus.spp مى شود. گونه Ruminococcus.spp به عنوان باکترى هاى تولیدکننده بوتیرات شناخته مى شوند که از 

کربوهیدرات هاى گیاهى پیچیده و فیبرى براى تولید بوتیرات استفاده مى کنند (Apajalahti and Vienola, 2016). از 
 ،(Saburi et al., 2010) قادر به تولید آنزیم هاى گوارشى مانند سلوالز، زایالناز و سلوبیوز است Ruminococcus.spp ،سوى دیگر

بنابراین، مى تواند به بهبود قابلیت هضم مواد مغذى و درنتیجه افزایش عملکرد کمک کند. فرهات و همکاران (2018) 
گزارش داد که باسیلوس آمیلولیکویى فاشینز مى تواند کربوهیدرات هاى پیچیده و اولیگوساکاریدها را تخمیر و هیدرولیز کند، 
برخى از این ترکیبات درواقع پلى ساکاریدهاى غیر نشاسته اى هستند که درنتیجه هیدرولیز آن ها قابلیت هضم اجزاى خوراك 

بهبود مى یابد.
در همین رابطه شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا اقدام به تولید محصولى با نام هایپروزیم کرده است که بخش عمده اى 
از آن را باکترى هاى از گونه باسیلوس تشکیل داده که با توان مقابله علیه باکترى کلستریدیوم پرفرنجنس و ترشح آنزیم به 

بهبود عملکرد و پیشگرى از بروز بیمارى آنتریت نکروتیک کمک مى کند.
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HYPRO-CALVES

اثرات مصرف:

• پیشگیرى از اسهال و سایر بیماریهاى گوارشى
• تقویت عملکرد سیستم ایمنى 

• جلوگیرى از اسیدوز
• بهبود اشتها

• بهبود عملکرد رشد
• کاهش دوره شیرخوارگى

• بهبود سرعت رشد شکمبه و تحریک رشد فلور 
  طبیعى روده
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مقدمه 

سیستم هاى پرورش متراکم حیوانات با انواع آلودگى هاى متقاطع مواجه است که سالمت و آسایش آن ها را، عوامل بیماریزاى 
مختلفى، در معرض تهدید قرار مى دهد؛ این تهدید مى تواند با تأثیر منفى بر رشد یا حتى مرگ بسیارى از حیوانات آلوده 
همراه باشد. براى کاهش این اثرات، روش هاى مختلفى مانند مصرف آنتى بیوتیک ها و واکسیناسیون بکار برده شده است که 

با کاستى ها و معایبى همراه است.
استفاده از آنتى بیوتیک ها به دالیل ارزان بودن و مصرف بى رویه، موجب گسترش مقاومت آنتى بیوتیکى در انسان و حیوانات 
شده است. از سوى دیگر، على رغم نقش مهم واکسیناسیون در ایجاد محافظت علیه پاتوژن هاى مختلف، در مواردى مشاهده 
شده است که واکسن ها در حیوانات بسیار جوان، به علت تداخل ناشى از آنتى بادى هاى مادرى و نیز عفونت هاى دستگاه 
گوارش، اثربخشى کمترى دارند. جایگزینى براى هر دو روش استفاده از آنتى بیوتیک و واکسیناسیون، ایمنى زایى غیرفعال 
است که با انتقال ایمونوگلوبولین ها از یک دهنده به گیرنده ایجاد مى شود و مصونیت فورى و کوتاه مدت را فراهم 

مى آورد (شکل 1).

 
براى ایجاد مصونیت، منبع ایمونوگلوبولین ها اهمیت زیادى ندارد و همانطور که بررسى شده است، کلستروم و سرم گاوى، 
سرم اسب و ایمونوگلوبولین زرده (IgY) داراى مجوز براى استفاده در میزبان هاى مختلف است. با این حال، استفاده از 
IgY، مزایاى متعددى مانند رعایت حقوق حیوانات، نداشتن عوارض سوء در مصرف کنندگان، حذف خونگیرى از حیوان 

و عدم ایجاد مقاومت میکروبى، دارد که موجب مى شود نسبت به سایر روش ها ارجحیت داشته باشد. IgY اختصاصى با 

راهکارهایى جهت پیشگیرى و کاهش اثرات منفى ناشى از بروز بیمارى آنتریت نکروتیک

کاربرد هاى آنتى بادى  زرده تخم مرغ (IgY) در دامپزشکى

شکل1-  تولید IgY براى ایمنى زایى غیرفعال. مرغان تخم گذار با یک آنتى ژن مناسب ایمن شده و آنتى بادى هاى اختصاصى از زرده تخم مرغ 
آن ها استخراج مى شود. با مصرف آن در حیوانات، ایمنى فورى و کوتاه مدت فراهم مى شود.
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راهکارهایى جهت پیشگیرى و کاهش اثرات منفى ناشى از بروز بیمارى آنتریت نکروتیک

افزایش اوپسونیزاسیون و تسهیل بیگانه خوارى سلول هاى فاگوسیت و خنثى سازى سموم، باعث مهار رشد و کلونیزاسیون 
پاتوژن ها و افزایش عملکرد و سالمت حیوانات مى شود. در طى سال هاى اخیر، تولید IgY اختصاصى و استفاده از آن به 
طور فزاینده اى مورد توجه جوامع علمى و صنعتى قرار گرفته است (نمودار 1). در ادامه به بررسى ایمنى زایى غیرفعال 
با IgY اختصاصى، به عنوان راهکارى مؤثر در پیشگیرى و درمان بیمارى هاى مختلف (باکتریایى، ویروسى و انگلى) در 

گاو، طیور و آبزیان پرداخته مى شود. 

 

کاربرد IgY در گاو

پیش بینى مى شود تولید جهانى شیر تا سال 2029 به 997 میلیون تن برسد که سریع تر از سایر کاالهاى عمده کشاورزى 
است. همچنین، در سطح جهانى، تولید گوشت گاو از سال 1961 بیش از دو برابر شده است (از 28 میلیون تن در سال 
به 68 میلیون تن در سال 2014). بیمارى هاى گاوى مى تواند عالوه بر کاهش این عملکرد، آثار اقتصادى وسیعى شامل 
از دست دادن معیشت، اختالل در تجارت، از دست دادن دسترسى به بازارهاى بین المللى و نیز تهدیدات سالمتى انسان 

را در پى داشته باشد.

اسهال در گوساله ها:

اسهال گوساله هاى شیرخوار، یک بیمارى رایج است که این حیوانات را تحت تأثیر قرار مى دهد و موجب مرگ و میر 
آن ها قبل از از شیرگیرى مى  شود. اسهال بیشتر بین سنین 1 تا 21 روزگى، با پیک شیوع طى دو هفته اول زندگى، رخ 

نمودار -1 تحول مطالعات مربوط به IgY پرندگان بر اساس کلیدواژه هاى مختلف.
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راهکارهایى جهت پیشگیرى و کاهش اثرات منفى ناشى از بروز بیمارى آنتریت نکروتیک

مى دهد، اما مى تواند تا سن 45-30 روزگى ادامه یابد. گوساله هاى آلوده مدفوعى آبکى با افزایش تکرر را نشان مى دهند 
که با از دست دادن آب بدن (دهیدراتاسیون)، افت فشار خون و شوك همراه است. همچنین گوساله ها دچار اسیدوز متابولیک 

مى شوند که نتیجه آن، در صورت عدم درمان فورى و مناسب، مرگ در کمتر از 2 روز است.
در اغلب موارد، اسهال ناشى از ترکیب عوامل مختلف است که موجب تشدید بیمارى نسبت به ایجاد بیمارى تنها توسط 
یک عامل مى شود. اسهال گوساله ها عمدتًا توسط روتاویروس گاوى، کروناویروس گاوى، گونه هاى مختلف سالمونال، 
سویه هاى اشریشیاکلى و کریپتوسپوریدیوم پاروم ایجاد مى شود؛ با این حال، سایر عوامل ویروسى شامل پاروویروس، 
استروویروس، توروویروس، کالیسى ویروس انتریک و نبوویروس نیز شناسایى و تأیید شده اند که موجب اسهال در 

گوساله ها مى شوند.
آنتى بادى هاى کلستروم گاوى علیه اسهال روتاویروسى محافظت ایجاد مى کنند. با این حال، این راهکار از نظر صنعتى 
در مقیاس بزرگ غیرممکن است و امکان انتشار عوامل عفونى مختلف گاوى، مانند ویروس لوسمى گاوى، وجود دارد. 
یک راهکار امیدوار کننده، اقتصادى و کاربردى که مورد بررسى قرار گرفته است، غنى سازى شیر گوساله ها با IgY اختصاصى 
است. نشان داده شده است که IgY مى تواند در برابر هضم در دستگاه گوارش گوساله ها مقاوم باشد و از نظر بیولوژیکى 
فعال باقى بماند. از آنجا که بیشتر عوامل عفونى مسبب اسهال سلول هاى موکوسى روده را آلوده مى کنند، این ویژگى 
آنتى بادى بسیار حیاتى است. عالوه بر این، آنتى بادى IgY توانایى مهار باکترى ها و ویروس ها دفع شده در مدفوع را 
داراست و از این رو، موجب پیشگیرى از آلودگى هاى زیست محیطى و انتشار این عوامل مى شود. در بررسى اخیر تأثیر 
IgY در درمان آلودگى روتاویروس، از طریق بالك کردن ورود ویروس به سلول هاى میزبان یا به حداقل رسانیدِن گسترش 

سلول به سلول ویروس است. آنتى بادى IgY مى تواند طى فرایندهاى مختلِف تولید، فعالیت خود را حفظ کرده و پودر 
حاوى آن بدون از دست دادن فعالیت بیولوژیکى براى چندین سال پایدار بماند. 

گزارش شده است که مکمل سازى پودر تخم مرغ حاوى IgY اختصاصى به گوساله هاى نوزاد، عالوه بر محافظت علیه 
اسهال، موجب بهبود افزایش وزن روزانه و افزایش عملکرد رشد مى شود. تعدادى محصول تجارى براى پیشگیرى و 
 DAN Biotech درمان اسهال گوساله ها توسط کشورهاى مختلف توسعه یافته است. براى مثال مى توان به محصوالت شرکت هاى

کره جنوبى، Bioinnovo آرژانتین، EW Nutrition آلمان و IgY Nutrition آمریکا اشاره نمود. 

ویروس اسهال ویروسى گاو (BVDV): پیشگیرى و درمان

 BDV-1، BDV-2 شامل ،BDV .بیمارى اسهال ویروسى یکى از مهمترین بیمارى ها در صنعت دامدارى در سراسر جهان است
و BDV-3، عضوى از جنس پستی ویروس و متعلق به خانواده فالوى ویریده است. BVDV موجب مرگ و میر باالى 
گوساله هاى نوزاد به دلیل عفونت  هاى حاد و ایجاد گوساله هاى آلوده و ماندگار مى شود. این گوساله ها با دفع ویروس در 
طول زندگى خود، منبع آلودگى براى کل گله هستند. با وجود تحقیقات در حال انجام، داروهاى درمانى یا پیشگیرانه 
مؤثرى براى این بیمارى وجود ندارد. در حال حاضر، واکسن هاى تخفیِف حدت یافته و غیرفعال مختلفى وجود دارد؛ 
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اما به علت تغییرات سریع و تنوع RNA ویرو س ها، استفاده از واکسن ها محافظت کاملى را براى حیوان ایجاد نمى کند 
و شیوع BDV پایان نمى یابد. همچنین واکسن هاى تخفیف حدت یافته خطر سرکوب سیستم ایمنى میزبان را در پى دارند. 
اولین آنتى بادى IgY علیه BVDV توسط ژانگ و همکاران در سال 2016 و با استفاده از تزریق سویه سین کیانگ 
(پروتیین E2 خالص) به مرغان تولید شد. پیک تیتر آنتى بادى پس از تزریق یادآور سوم ایجاد شد و فعالیت اتصالى 
IgY به پروتیین E2 با آنالیز وسترن بالت تأیید شد. اختصاصى بودن IgY با استفاده از سویه هاى مختلف ویروس و 

باکترى ها (BVDV1، BADV-1، BADV-3، EPEC، سالمونال انتریتیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس و کلسترودیوم دیفیسیل) 
تأیید شد. نتایج تست االیزا و ایمونوکروماتوگرافى نشان داد IgY و BVDV-E2 و BVDV1 اتصال محکمى دارند و با سایر 

سویه هاى ویروسى و باکتریایى واکنش متقابل ندارد. 

ورم پستان

در سراسر جهان، ورم پستان همچنان یک بیمارى پرهزینه براى صنعت گاو شیرى است و براى تداوم این صنعت و تولید 
شیر مطابق با استانداردهاى جهانى، کنترل این بیمارى ضرورى است. ورم پستان مى تواند هم به صورت بالینى رخ دهد 
که به راحتى با ناهنجارى ها در شیر، پستان و سایر عالیم بالینى قابل تشخیص است و هم به صورت تحت بالینى که اغلب 
تشخیص داده نمى شود و به اندازه گیرى هاى غیرمستقیم نظیر افزایش شمار سلول هاى سوماتیک وابسته است، اما به دلیل 
کاهش تولید شیر، بیشترین تأثیر اقتصادى را دارد. پاتوژن هاى مختلفى موجب ورم پستان مى شوند که عموماً به دو دسته 
واگیردار (عمدتًا  استافیلوکوکوس اورئوس) و محیطى (عمدتًا E.coli) تقسیم بندى مى شوند. درحالى که گونه هاى 
 ،E.coli استافیلوکوکوس همچنان یکى از بیشترین علل آلودگى هاى داخل پستانى است، عوامل شایع دیگرى نظیر 

استرپتوکوك ها، مایکوپالسما بوویس و کلبسیال نیز وجود دارند.
متداول ترین درمان براى ورم پستان، تزریق آنتى بیوتیک مستقیمًا درون پستان است، اما نرخ درمان مى تواند کم باشد و 
از طرفى دیگر گونه هاى مقاوم به آنتى بیوتیک نیز به وجود آمده است. استفاده از اسید کاپریلیک و مونوکاپریلین که به 
صورت آزمایشگاهى مؤثر بوده اند و واکسیناسیون، روش هاى جایگزین مى باشند. بررسى هاى اخیر نشان مى دهد که 
واکسیناسیون هاى مختلف ضرورتًا مؤثر یا اقتصادى نیستند. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، تولید آنتى بادى اختصاصى 
علیه عوامل اصلى مسبب ورم پستان (استافیلوکوکوس اورئوس و E.coli) از طریق تکنولوژى IgY، مهار رشد این عوامل 
را در پى داشته است. IgY اختصاصى با افزایش جذب این عوامل توسط ماکروفاژها یا لکوسیت هاى شیر همراه بوده 
است که نشان مى دهد این آنتى بادى فعالیت فاگوسیتوزى (بیگانه خوارى) را افزایش مى دهد. نشان داده شده است که 
تزریق درون پستانى IgY اختصاصى براى استافیلوکوکوس اورئوس به مدت 6 روز، ورم پستان بالینى و آزمایشگاهى 
را کاهش مى دهد. استافیلوکوکوس اورئوس نه تنها با حضور در شیر بلکه، با جایگیرى در سلول هاى اپیتلیال پستان، از 
دسترس سیستم دفاعى میزبان و درمان آنتى بیوتیکى دور مانده و به مدت طوالنى در میزبان باقى مى ماند. نشان داده شده 
است که IgY اختصاصى علیه سویه هاى استافیلوکوکوس اورئوس تیپ 5 و 8 کپسول دار و تیپ 336 بدون کپسول طى 
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6 ساعت، به طور قابل توجهى جایگیرى این سویه ها در داخل سلول هاى اپیتلیال پستان را بالك مى کند. این یافته ها نشان 
مى دهد که IgY، به جاى تأثیر بر رشد پاتوژن، از طریق جلوگیرى از کلونیزاسیون، ورمِ پستان را کنترل مى کند.

کاربرد IgY در طیور

براساس براوردهاى سازمان غذا و کشاورزى امریکا، تعداد طیور در حال افزایش است. تولید گوشت طیور تقریبا به 
125 میلیون تن در سال 2018 رسیده و پیش بینى مى شود سالیانه افزایش یابد. تولید تخم نیز تقریبا 25 درصد در دهه اخیر 
رشد پیدا کرده و به 80/1 میلیون تن در سال 2017 رسیده است. محافظت از سالمت این تعداد زیاد حیوانات براى تولید 
غذاى جهان، بسیار مهم است. هدف اولیه در صنعت طیور تبدیل خوراك به گوشت و تخم است. اختالل هاى فیزیکى، 
شیمیایى یا بیولوژیکى در دستگاه گوارش پرنده مى تواند اختالالت مختلف گوارشى (بیمارى هاى روده اى) را موجب 
شود. شدت و دوره بیمارى تحت تأثیر عوامل مختلفى نظیر شیوه هاى مدیریتى و میکروبى قرار دارد. در بخش طیور، 
بیمارى هاى روده اى یکى از مهمترین بیمارى ها مى باشند که به دلیل کاهش عملکرد، مرگ و میر باال و افزایش هزینه هاى 
درمان، ضررهاى اقتصادى قابل توجهى را موجب مى شوند.  پاتوژن هاى مختلف (باکترى ها، ویروس ها و انگل ها) مى توانند 
موجب بروز عفونت هاى روده اى شوند. ایمنى زایى غیرفعال با IgY روشى جایگزین و امیدوارکننده براى مقابله با شیوع 

پاتوژن هاى جدید و مقاوم به دارو یا بیمارى هایى است که به درمان دارویى پاسخ نمى دهند.

IgY درمان عفونت هاى باکتریایى طیور با

عفونت هاى باکتریایى یک مشکل اقتصادى در تمام مراحل پرورش طیور و همچنین منبع انتقال بیمارى هاى ناشى از غذا 
به انسان است. وجود E.coli، کمپیلوباکتر و سالمونال در گوشت طیور بار قابل توجهى بر سالمت عمومى وارد کرده است. 
کمپیلوباکتر ژژونى در روده بزرگ طیور وجود دارد و آلودگى گوشت خام یکى از رایج ترین منابع عفونت هاى حاد گوارشى 
در انسان است. گونه هاى سالمونال باعث ایجاد بیمارى در تعداد بسیارى از حیوانات مى شوند و انتقال زئونوز یک نگرانى 
 E.coli مهم است. کولى باسیلوز یکى از دالیل مورتالیتی و موربیدیتى در طیور است که تاحدى یا به طور کامل توسط
ایجاد مى شود. مطالعات بسیارى گزارش کردند که IgY در کنترل عفونت E.coli مؤثر است. در سال 2004 نشان داده شد 
 IgY اثرات محافظتى دارد و مطالعه دیگرى بیان کرد که مصرف خوراکى E.coli در چالش کیسه هاى هوایى با IgY که
سالمت روده و عملکرد رشد جوجه هاى گوشتى را افزایش مى دهد. کارایى مؤثر IgY علیه کمپیلوباکتر ژژونى و سالمونال 

نیز نشان داده شده است.
افزایش شیوع بیمارى ، مرگ و میر و زیان هاى اقتصادى ناشى از آلودگى با گالى باکتریوم آناتیس نشان مى دهد که این 
باکترى ممکن است یک پاتوژن نوظهور در طیور باشد. به علت تنوع آنتى ژنى و مقاومت چند دارویى، راهکار درمانى 
جایگزینى نظیر IgY پیشنهاد شده است. سم A گالى باکتریوم عضوى از سموم RTX مى باشد که توسط گالى باکتریوم 
آناتیس ترشح مى شود. تولید آنتى بادى IgY اختصاصى علیه این سم، از جوجه ها در برابر آلودگى با گالى باکتریوم آناتیس 
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محافظت کرده و در صفاق، کبد و دئودنوم جوجه ها امتیاز آسیب کمترى مشاهده شده است. به طور کلى، نتایج مطالعات 
مختلف بازگو کننده این مطلب هستند که IgY یک روش امیدوارکنندهِ جایگزین براى درمان آنتى بیوتیکى در صنعت 

طیور مى باشد. 

IgY درمان عفونت هاى ویروسى طیور با

بیمارى بورس عفونى (IBD)، یک بیمارى سرکوب کننده سیستم ایمنى بسیار مسرى در جوجه هاى جوان است که بورس 
فابریسیوس رو آلوده مى کند. تزریق و مصرف IgY اختصاصى علیه ویروس مسبب IBD با بهبود نرخ بازیابى و کاهش 
مورتالیتی، موربیدیتى و آسیب هاى بافتى در پرندگان همراه بوده است. مطالعات مختلفى نیز کارایى موثر پودر IgY علیه 
ویروس هپاتیت اردك را گزارش کردند. همچنین، دارویى مبتنى بر IgY براى محافظت جوجه اردك ها از هپاتیت اردك، 

از طریق تزریق پیشگیرانِه زیر جلدى یا درون ماهیچه اى، در چین مجوز گرفته است.

IgY درمان آلودگى هاى تک یاخته اى طیور با

کوکسیدیوز یک بیمارى روده اى است که از طریق آلودگى با انگلى از گروه تک یاخته ها و از جنس آیمریا ایجاد مى شود. 
چندین گونه  مجزا شامل E. acervuline، E. maxima، E. tenella، E. praecox و E. necatrix وجود دارد که در جوجه ها باعث 
ایجاد عفونت مى شود. واکسیناسیون با انگل هاى زنده یا تخفیف حدت یافته براى ایجاد ایمنى فعال علیه پاتوژن به طور رایج 
استفاده مى شود. گزارشاتى در مورد استفاده از پودر IgY اختصاصى (®Supracox) در خوراك وجود دارد که از بروز 
آلودگى با E. acervuline، E. maxima و E. tenella، پیشگیرى مى کند. در سال 2013 کارایى محافظتى IgY علیه چالش 
 ،IgY نیز مورد ارزیابى و تأیید قرار گرفت. نتایج این بررسى ها نشان مى دهد که مکمل سازى ،E. tenella جوجه ها با

راهکارى مؤثر براى پیشگیرى از کوکسیدیوز در طیور است. 

کاربرد IgY در آبزى پرورى

براورد جهانى تولید ماهى در حدود 179 میلیون تن در سال 2018 است که آبزى پرورى 46 درصد (82 میلیون تن) آن 
را شامل مى شود. یکى از عوامل مهمى که بر بهره ورى آبزى پرورى تأثیر مى گذارد، شیوع بیمارى ها است. استفاده گسترده 
از داروهاى ضدمیکروبى مشکل ساز است و مى تواند موجب گسترش مقاومت آنتى بیوتیکى شود. درحالى که باله ماهى 
سیستم ایمنى ذاتى و اکتسابى دارد، سخت پوستان به طور کامل به سیستم دفاعى ذاتى وابسته اند و لذا واکسیناسیون بى اثر 

است. پیشرفت هایى در خصوص استفاده از IgY در درمان بیمارى هاى ماهیان صورت گرفته است. 
بیمارى سندروم لکه سفید توسط پاتوژنى به نام ویروس سندروم لکه سفید (WSSV) ایجاد مى شود و بسیار کشنده است. 
این ویروس مى تواند توسط IgY اختصاصى علیه پروتیین هاى VP28 و VP19 خنثى شود. استفاده از این آنتى بادى به صورت 

تزریق درون ماهیچه اى و مصرف دهانى در میگو و خرچنگ با افزایش نرخ زنده مانى همراه بوده است.
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ویبریو پاراهمولیتیکوس پاتوژنى مرتبط با بیمارى هماتوپانکراتیت نکروزان حاد (AHPND) است و مى تواند تا 100 درصد 
مرگ و میر را در پست الرو میگو موجب شود. نشان داده شده است که IgY اختصاصى، محافظتى علیه این آلودگى ایجاد 
مى کند. باکترى گرم منفى یرسینیا راکرى در نقاط مختلف جهان گسترش یافته است و خسارات قابل توجهى را به صنعت 
پرورش قزل آال وارد کرده است. ماهى هاى آلوده منبع مداومى براى آلوده نمودن سایر ماهى ها هستند. یافته هاى اخیر 
حاکى از آن است که IgY اختصاصى علیه این باکترى نرخ آلودگى را کمتر و تعداد یرسینیا راکرى را در روده کاهش مى دهد. 

 
 Piscirickettsia salmonis، Vibrio anguillarum، مانند  آبزى پرورى  مهم  پاتوژن هاى  دیگر  علیه  اختصاصى   IgY
marisflavi Shewanella نیز نتایج امیدوار کننده اى را در مطالعات  Edwardsiella tarda، Vibrio alginolyticus و 

نشان داده است. 

نتیجه گیرى:

مزایاى ایمنى زایى غیرفعال در کنترل بیمارى  در گونه هاى مختلف حیوانات به اثبات رسیده است و در حال حاضر 
محصوالت تجارى مختلفى بر این اساس وجود دارد. زرده تخم مرغ منبعى ایده ال از آنتى بادى ها است و در بسیارى 

از مطالعات، پودر تخم مرِغ اختصاصى مى تواند به عنوان راهکارى درمانى در دامپزشکى استفاده شود. 

: بع منا
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