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به حداقل رساندن استفاده از آنتی بیوتیک با مدیریت یکپارچه سالمت روده

بطور کلی این . شوندمیند که باعث بهبود سالمت روده اهمحصوالت جدید جهت تغذیه طیور به گونه اي فورموله شد
.دهندمیمحصوالت، رشد فلور طبیعی و مفید روده را افزایش و رشد عوامل بیماري زا را کاهش 

و  رشد فلور طبیعی و مفید رودهمدیریت صحیح ی با توان به طور قابل توجهمیدهد که سالمت روده را میي اخیر نشان هادیدگاه
. موکوسی روده، بهبود بخشید- عملکرد مناسب سد مخاطی

هایی جهت رسیدن به باالترین میزان بهداشت هاي محرك رشد در اروپا، پرورش طیور را با چالشممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک
هاي باکتریایی دستگاه گوارش طیور که به دلیل انواع ك رشد از بسیاري از عفونتهاي محربیوتیکآنتی. سالمت مواجه کرده استو

هاي مواجه نشدن با فاکتورطیوردر صنعت امروزي و مدرن پرورش. کنندشوند، پیشگیري میهاي استرس زا ایجاد میفاکتور
د بیماري، حمل و نقل و جابه جایی، تواند باشد مانناسترس یک عامل چند فاکتوري می. زا اجتناب ناپذیر استاسترس

نشان داده شده است که استرس نقش بسیار مهمی در ایجاد در مطالعات اخیر . هاي تغذیه اي و محیطیواکسیناسیون، فاکتور
: شودکلی  استرس از دو طریق منجر به  مشکالت و اختالالت در دستگاه گوارش میبه طور .اختالل در محیط طبیعی روده دارد
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شود و  ، تغییر الگوي جذب غذا که به دنبال عدم  تعادل بار میکروبی روده  ایجاد میایجاد اختالل در حرکات دستگاه گوارش-1
.هاي عفونیافزایش خطر ابتال به بیماري

.با ایجاد تغییرات سیستمیک در روده مانند استرس اکسیداتیو و التهاب به دلیل فقدان یکپارچگی سد دفاعی روده-2

که به نوبه خود منجر به کاهش میزان شودر میکروبی موجود در سد دفاعی روده منجر به  اختالل در هضم و التهاب روده میبا
در حالیکه مرغدار با خسارت مالی . گرددهاي عفونی و اسهال میشود و همچنین منجر به ابتال به بیماريافزایش وزن روزانه گله می

کند و از سوي دیگر میزان مرگ و میر هزینه بیشتري را صرف دامپزشک و خرید داروهاي مورد نیاز میزیادي مواجه شده در  نهایت
. گله نیز افزایش یافته است

همین . هاي زیادي را بوجود آورده استامروزه مصرف آنتی بیوتیک  و اثر طوالنی مدت آن بر سالمت گله مورد بررسی است و نگرانی
دهد که تولید مطالعات اخیر  نشان می. به  یک رویکرد  بسیار موثر  جهت افزایش سالمت گله ضروري باشدباعث شده است که نیاز 

رشد فلور طبیعی و مفید روده را افزایش و رشد واي که باعث بهبود سالمت روده شوندمحصوالت جدید جهت  تغذیه طیور به گونه
. ده استبسیار امیدوار کننعوامل بیماري زا را کاهش دهند

مدیریت فلور طبیعی روده 

هاي مختلف اي بر روي گونهدرك بهتر اکوسیستم میکروبی روده و برطرف کردن مشکالت موجود نیازمند  مطالعات گسترده
ي رودههامیکروارگانیسماکثر دهند که میمطالعات اخیر بر روي روده طیور نشان . طالعه یک گونه کافی نیستو تنها مبودهحیوانات 

بوده و این بار میکروبی اثرات منفی بر روي هضم و سالمونال E.Coliي پاتوژن کلستریدیوم، هاي الکتوباسیلوس، سویههاگونهطیور
عالوه بر این بار میکروبی موجود در قسمت فوقانی دستگاه گوارش باعث التهاب در آن ناحیه و در نتیجه منجر به . و جذب غذا دارد

تحقیقات انجام شده بر روي غذاي دریافتی طیور بیانگر این است که . شودغذاي دریافتی و کاهش وزن روزانه پرنده میکاهش میزان 
. توان با تغییر رژیم غذایی میزان بار میکروبی روده را کاهش دادمی

مدیریت سد دفاعی روده

. شود که مدیریت سالمت روده با موفقیت انجام نشودباعث میتوجه تنها به بار میکروبی فلور روده و عدم توجه به سد دفاعی روده، 
شود و پرنده در خطر ابتال به ها روبرو میدر سوء عملکرد در برابر سد دفاعی روده، این اندام با  بار باالي آنتی ژن، توکسین و پاتوژن
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هاي بافت دهد که به نفوذ پذیري سلولکیل میمخاطی تش- سد دفاعی روده را الیه موکوسی. گیردهاي عفونی روده قرار میبیماري
.مخاطی به آنتی ژن بستگی دارد-هاي الیه موکوسیپوششی به آنتی ژن و پاسخ ایمنی سلول

هاي بافت پوششی را به آنتی هاي پوششی روده، نفوذ پذیري سلولهاي اکسیداتیو و هرگونه استرس به سلولالتهاب روده یا فاکتور
محصوالتی که جهت تغذیه طیور . کنندمخاطی بافت روده آسیب وارد می- الیه موکوسیدهند و در نهایت بهر میژن تحت تاثیر قرا

. شود، باید به گونه اي  باشد که داراي اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و پتانسیل ضد میکروبی باشداستفاده می

مدیریت کلی سالمت روده 

توان به نتایج موفقیت آمیزي دست یافت و موجب سالمت گله و بهبود سد دفاعی روده،  میوفلور طبیعیبا دقت در مدیریت 
. عملکرد گله شد
دهد که که این نوع رویکرد باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش کود و ضایعات ایجاد شده در کف پاي طیور آمار نشان می

ها و تاثیر گذاري آن بر روياستفاده بیش از حد و طوالنی مدت از آنتی بیوتیکهمچنین نتایج بیانگر اثرات سوء ناشی از. گرددمی
این مسئله باید موضوع قابل توجهی براي جامعه . مخاطی بافت روده و در نهایت آسیب  بافت روده بوده است-الیه موکوسی

.مرغداران  باشد و آن را با اهمیت دانست

یبدکتر نیکی حیات غ:گرد آوري و ترجمه
تحقیق و توسعه گروه دارویی کیمیافامبخش
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.مراجعه فرماییدگروههمکاري به وب سایتبراي. پذیردمیانتشار گروه کیمیافام مقاالت شما را جهت 
www.kf-group.ir
info@kf-group.ir

هاي بافت دهد که به نفوذ پذیري سلولکیل میمخاطی تش- سد دفاعی روده را الیه موکوسی. گیردهاي عفونی روده قرار میبیماري
.مخاطی به آنتی ژن بستگی دارد-هاي الیه موکوسیپوششی به آنتی ژن و پاسخ ایمنی سلول
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محصوالتی که جهت تغذیه طیور . کنندمخاطی بافت روده آسیب وارد می- الیه موکوسیدهند و در نهایت بهر میژن تحت تاثیر قرا
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