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 چکیده

 عمق به پرز ارتفاع نسبت و پوششی بافت ضخامت اندازه کریپت، عمق ها،پرز ارتفاعکوچک  یدر رودهزمینه مطالعاتی: 

 با حاضر پژوهش: هدف .دارند گوارش دستگاه از مغذی مواد جذب و هضم نهایی مراحل در توجهی قابل نقش کریپت،

 یستومورفومتریه بر pH یهاکننده یمتنظ عنوان به السدنی مگاسفرا باکتری یا کربناتیب بافراز  استفادهاثر  یهدف بررس

در  :کار روش. شد انجامکنسانتره  یادمقدار ز یهتغذ یندر ح یپروار هایبره بزرگ و کوچک یروده یستوپاتولوژیو ه

 یمارت 3 با یکامال تصادف طرحقالب  درکیلوگرم  9/23 ± ۱5/3 وزن با ماهه 4 ± ۱ یبره نر عرب رأس 24از  حاضر یشآزما

 ییرهج -3 سدیم کربناتیب بافر+  شاهد یجیره -2 شاهد ییرهج -۱شامل  یشیآزما یمارهایشد. ت استفادهتکرار  8و 

 یبافت شناس بررسی جهت .بودندمخمر( -ی)باکتر سرویسیه ساکرومایسیس مخمر و السدنی مگاسفرا باکتری+  شاهد

 شدند.جدا  یقطعات ،)کولون( بزرگ یروده میانی بخش و یلئومو ا ژژنوم، دنومودئ ییهسه ناح بخش میانی از ،هاروده

 (.>05/0P) بود بیشتر تیمارها سایر از مخمر–باکتری تیمار در دئودنومو مساحت پرز  یپتپرز، عمق کر ارتفاع :نتایج

 تیمارهای در یدئودنوم هایپرز عرض (.>05/0P) بود بیشتر تیمارها سایر به نسبت بافر تیمار در عضالنی الیه ضخامت

 (.>05/0P) بود داریمعنی شاهد تیمار به نسبتمخمر -باکتری تیمار در و بود بیشتر شاهد تیمار ازمخمر -باکتری و بافر

 و بافر درتیمارهای یایلئوم هایپرز ارتفاع .نشد مشاهده تیمارها در ژژنوم بافتی یهاشاخص ینب دارییمعن اختالف

عمق  (.>05/0P) بود داریمعنی شاهد تیمار به نسبتمخمر -باکتری تیمار در و بود بیشتر شاهد تیمار از مخمر -باکتری

 در :نهایی گیری نتیجه (.>05/0P) بود بیشتر تیمارها سایر به نسبت مخمر–باکتری تیمار در یلئوماو مساحت پرز  یپتکر

 نفوذنظیر  یبافت هایآسیب کاهش باعث یستوپاتولوژیاز نظر ه pH یکننده یمعوامل تنظ مصرف شاهد، با مقایسه

ی در نتیجه وبزرگ  یکوچک و روده یروده در یریپ یهاپالک هایپرپالزی و پرزها نکروز ،ایهسته تک التهابی هایسلول

 . دشکوچک و بزرگ  یهاروده در یبافت هاییبو کاهش آس یبهبود ساختار بافتآن 
 

 یالسدن مگاسفرا یستومورفومتری،ه هیستوپاتولوژی، سرویسیه، ساکرومایسیس بافر، :کلیدیژگان وا

  



 1400سال /3شماره  31هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                         و ...             ی، چاجیخراسان     74

  مقدمه

 مواد جذب هضم، عمل تکمیل کوچک یروده یوظیفه

)متزلر و  است گوارشی هایهورمون ترشح و مغذی

 عمق ها،پرز ارتفاعکوچک  یدر روده (.2008موسنتین 

 پرز ارتفاع نسبت و پوششی بافتضخامت  اندازه کریپت،

 هضم نهایی مراحل در توجهی قابل نقش کریپت، عمق به

)ونگ و  دارند گوارش دستگاه از مغذی مواد جذب و

 (.2009، استرزینسکا و همکاران 2009همکاران 

کوچک  یروده یکروپرزهایها و وجود مشکل خاص پرز 

و  ییشده و بر کارا یاسطح جذب روده یشموجب افزا

  (.۱990و همکاران  یر)کراکما دارد مستقیم اثر آنهاعملکرد 

 توسعه اصلی کلید فرار چرب اسیدهای جذب و حضور

 ینو مسل اتتکس) باشدمی گوارش لوله تیباف ساختار

 فرار چرب اسیدهای تاثیر (.2004 همکاران و وی، ۱99۱

 به گوارش دستگاه بافت رشد و سلولی تکثیر تحریک بر

 تحریک بر و نشده محدود( نگاری و)شکمبه  معده پیش

 است موثر نیز کوچک روده هایپرز رشد و سلولی تکثیر

  .(2009)ونگ و همکاران 

 یاداست که مصرف ز ینمطرح شده ا یاتاز جمله فرض

سرعت عبور  یشموجب افزا باال،با نشاسته  یهاخوراک

از  یشتریب یرمقاد یجهشکمبه به روده شده و در نت یعما

دستگاه  یبعد یهابه قسمت یرهچرب کوتاه زنج یدهایاس

مورین و ) شودیکوچک و بزرگ( وارد م یگوارش )روده

 یتغذیه یطرف از .(2009و ونگ و همکاران  ۱980همکاران 

بروز  موجب تواندمی باال کنسانتره با هایجیره با هادام

و  خنباآش) شود یدوزاز جمله اس یکیمتابول مشکالت

 گرم هایباکتری مرگ آن نتایج جمله از که( 2002همکاران 

 لیپوپلی) هااندوتوکسین انتشار آن دنبال به و منفی

 شکمبه یدیواره از خون داخل به( LPS-ساکاریدها

 تأثیرگذاری و التهابی هایواسطه کردن فعال و دیده آسیب

دیاز و  گارسیا) شودمی حیوانات تولیدی عملکرد بر

  (.20۱8همکاران 

 دشوار یزن آن درمان یجهدر نت و شکمبه اسیدوز تشخیص

 وجود ندارد یمؤثر چندان درمان موارد، بیشتر در و است

پیش اقداماتاست که  یشگیریاساس بر پ یکل طوربه و

جمله  از .باشد تغذیه مدیریت بر مبتنی باید گیرانه

 مانند ها،پروبیوتیک از استفاده گیرانه،پیش یراهکارها

 یخارج یدیواره از شده مشتق هایپروتئین و زنده مخمر

 عنوانبه که است سرویسیه ساکرومایسیس مخمر سلول

 شناخته گاننشخوارکنند ایمنی سیستم کننده تعدیل

 (.20۱۱و لی و همکاران  2002کلیس و همکاران ) اندشده

 دستگاه بر میکروبی یهاافزودنی این احتمالی تأثیرات

 باشدیم بدن ایمنی و شکمبه pH یمتنظ یقاز طر گوارش

 مفید حیوانات سالمتی و عملکرد هضم، بهبود برایکه 

و سیلبربرگ و همکاران  2008)دینگ و همکاران  است

 رشد به سرویسیه ساکرومایسیس مخمر بعالوه، (.20۱3

 هایباکتری ،سلولز یکننده تجزیه هایباکتری فعالیت و

 و Megasphaera elsdenii) الکتات یکننده مصرف

Selenomonas ruminantium) شکمبه  یآهاوپروتوز و

 یکننده مصرف هایباکتری توام استفاده و کندمی کمک

 هشد تأیید نیز سرویسیه ساکرومایسیس مخمر با الکتات

و خراسانی و همکاران  20۱3 همکاران، و ینلوچه)پ است

2020.)  

 یهایهسو ینانتیومسلنوموناس روم و یمگاسفرا السدن

 یندر شکمبه هستند از ب یکالکت یدغالب مصرف کننده اس

درصد الکتات  95تا  65 یمگاسفرا السدن یهدو سو ینا

مگاسفرا  بنابراین. کندیموجود در شکمبه را مصرف م

شکمبه  pH یداز کاهش شد یکالکت یدبا مصرف اس یالسدن

 و پربو) کندیم یریجلوگ یکالکت یدتجمع اس یجهدر نت

در  یمسد کربناتبیاز بافر  استفاده(. 20۱2 همکاران

 از حاصل هایآسیب ،مختلف یهااز راه یزن هادام ییرهج

 کرده برطرف را ایشکمبه حاد تحت و حاد اسیدوز بروز

  (.۱980 همکاران و)اردمن  دهدمی کاهش یا و

 نظیر دیگر یستیفعال ز ترکیباتاستفاده از مخمر و 

با  یسهمقادر  الکتیک اسید کننده مصرف هایباکتری

از  یدر کاهش التهاب ناش تواندمی یمیاییش بافرهای

 مخمر (.2020خراسانی و همکاران ) باشد موثر یدوزاس

طول  گوشتی هایجوجهدر  سرویسیه ساکرومایسیس



 75...         پرواري هايبره بزرگ و کوچک روده هیستوپاتولوژي و هیستومورفومتري بر ،pH يهابه عنوان تنظیم کننده یمگاسفرا السدن و بافر از استفاده اثرات

 و یپلونداد ) را کاهش را افزایش و آتروفی روده هایپرز

 تغذیه شده با کنسانتره، گاوهای در(. 2020 همکاران

 دریافت تیمار در جذب مساحت به پاپیال مساحت نسبت

بود  بیشتر شاهد به نسبت السدنی مگاسفرا یکننده

 (.2020 همکاران و )دکلرک

نشان داد که تاکنون درباره  منابع در دسترس یبررس 

 بر کنسانتره پر هایجیره از استفاده یرتاث

 و کوچک هایروده هیستوپاتولوژی و فومتریمورهیستو

 تنظیم هایافزدودنی نقش نیز و پرواری هایبره بزرگ

 یا است هنشد انجام ایمطالعه ،اثرات ینبر ا pHکننده 

هدف  باحاضر  یمطالعه ،ینبنابرا .محدود است یاربس

 یببا ترک سدیم کربناتبی بافر ایمقایسه اثرات بررسی

 پاتولوژیهیستوو  هیستومورفومتری بر مخمر–یباکتر

 شده تغذیه پرواری هایبره بزرگ وکوچک  یبافت روده

 .شد انجام کنسانتره پر هایجیره با

 هاروش و مواد 

ماهه با وزن  4 تا 3 یبره نر عرب 24از  یشآزما ینا در

 آزمایش دوره طول. دشاستفاده  kg ۱5/3 ± 9/23 ییهاول

 و یریعادت پذ یروز دوره ۱4 شامل( هفته ۱۱) روز 77

از  قبل. بود یشو آزما یهفته( روز رکورد بردار 9) 63

 یلیم ۱) یرونیب یهاانگل یها برابره یآغاز پژوهش همه

 ی؛آب به روش اسپر یترل 7درصد در  ۱0آزانتول  یترل

ابندازول با  یکل)تر یداخل یها( و انگلآلمان یرشرکت با

هر گوسفند؛ شرکت دارو  یبرا یترل یلیم ۱2 یزل،لوام

 یترل یلیم 3) یمقابله با انتروتوکسم یبرا ( ویرانپخش ا

 یواکسن و سرم ساز یقاتیتحق یهر بره، موسسه یبرا

 یهاها در قفسشدند. بره ینه( واکسیرانا- یراز

 . شدند نگهداری یکیمتابول

Table 1- Feed ingredients and chemical composition of the experimental basal diet fed to lambs 
Ingredients Amounts (g/kg DM) 

Alfalfa hay  201 

Wheat straw 99 

Barley grain 300 

Corn grain 210 

Soybeans meal 123.5 

Wheat bran 55 

Calcium carbonate 4 

 Salt 2.5 

Vitamin and mineral supplementsa 5 

Chemical composition  

Dry matter 891 

Organic matter 948 

Ash 51.7 

Crude protein 161 

Ether extract 27 

NDFomb 290 

ADFomc 165 

MEd (Mcal/kg DM) 2.65 

Non–fiber carbohydratese 470.3 
a Premix contained (per kg): Vitamin A, 500,000 IU/mg; vitamin D3, 100000 IU/mg; vitamin E, 100 mg/kg; Ca, 180 

g/kg; P, 60000 mg/kg; Na, 60000 mg/kg; Mg, 19000 mg/kg; Zn, 3000 mg/kg; Fe, 3000 mg/kg; Mn, 19000 mg/kg; Cu, 

300 mg/kg; Co, 100 mg/kg; Se, 1 mg/kg; I, 100 mg/kg; antioxidant, 400 mg/kg; carrier, up to 1000 g. 
bNDFom, ash-free neutral detergent fibre. 
c ADFom, ash-free acid detergent fibre. 
d Calculated from each feed ingredients. 
e Calculated as: NFC=1000 – (NDFom g/kg + crude protein g/kg + ether extract g/kg + ash g/kg). 
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 -۱ شامل تیمار سه از یکی به تصادفی بصورت هابره

درصد  ۱شاهد + بافر ) ییرهج -2( ی)فاقد افزودن شاهد

 -3( ییروزانه به صورت سرک در دو وعده غذا یرهج

گرم  2) سرویسیه ساکرومایسیسشاهد + مخمر  ییرهج

 یبه صورت محلول با باکتر در روز به ازاء هر دام(

 حاوی دام هر ازاء به لیتر میلی 3) یمگاسفرا السدن

cfu/ml 8۱0 × 5/4 )روز هر که مقطر آب لیتر میلی 50 در 

( به هر DFM) میکروب از مستقیم بصورت استفادهصبح 

و خراسانی و  20۱9شد )صدیقی و علیپور دام خورانده 

 (. 2020همکاران 

انتخاب شده قبل  یهاپرورش بره یریتو مد یهتغذ یطشرا

 جدول از استفاده با هاجیرهبود.  یکسان یشاز آزما

 NRC) کوچک نشخوارکنندگان مغذی مواد احتیاجات

 مخلوط کامال صورت به و (۱جدول ) شدند تنظیم( 2007

(TMRب )درصد کنسانتره  70درصد علوفه و  30نسبت  ا

 همراه به اشتها حد در( ۱6 و 8روز )ساعت  درنوبت  دو

 .گرفت قرار هابره اختیار در آب به آزاد دسترسی

(، دادن خوراک از)قبل  صفر ساعات در ها،برهشکمبه  مایع

 ششم یصبح، در هفته دهیخوراک از بعد ساعت 6 و 3

 بخش. شد گرفته یمعد یتوسط لوله pH یینتع جهت

 pH. شد ریخته دور بزاق حذف از اطمینان برای آن رویی

 ،3۱۱0مدل  WTW) یجیتالیمتر د pHبا استفاده از 

 یدهایاس گیریاندازه برای سپس .شد یریاندازه گ (آلمان

 پارچه باشکمبه  مایع آزمایش آخر روز در چرب فرار،

شکمبه  یعاز مالیتر میلی 5 و شدند صاف یهال چهار نخی

 یدیاس درصد 25( v/w) اسید متافسفریک ازلیتر میلی 2 با

 یززمان آنال تا یوسدرجه سلس -20 یدر دما و شد

چرب فرار به روش گاز  یدهایاس غلظتشد.  ینگهدار

 کره ساخت ، YL6100مدل  ،GC)دستگاه  یکروماتوگراف

 CP-Wax) سلیکون مویین ستون از استفاده با( جنوبی

Chrompack Capillary Column; Varian, Palo 

Alto, CA, USA ) استفاده و  عنوان حاملهب یومگاز هلبا

 دامی علوم گروه در ،اسید کروتونیک داخلی استاندارداز 

خراسانی و ) شد گیریاندازه مشهد فردوسی دانشگاه

  .(2020همکاران 

 میانگین بهبره که  رأس سه یماراز هر ت یشآزما یانپا در

 از پس. ندشد کشتار و انتخاب بود، نزدیک تیمارها وزن

 دستگاه و باز شکمی یمحوطه بالفاصله ها،بره کشتار

 .دشقولون جدا و خارج  یانتها تا مری یناحیه از گوارش

 یانیبخش م از ،هاروده یبافت شناس هایبررسی جهت

 میانی بخش و یلئومدئودنوم، ژژنوم و ا ییهسه ناح

پس  قطعه هر سر دو و شدندجدا  یقطعات ،بزرگ یروده

 ،نخ با ،فرمالینو شتشو با  آن محتویات یتخلیه برش و از

 یدرصد خنث ۱0 ینزده شد و به داخل آنها فرمال یگاتورل

در ظروف  طور جداگانهبه هانمونه از یک هر .شد یقتزر

پس  .نددرصد قرار داده شد ۱0 ینفرمال یحاو بسته درب

ها جهت شد و نمونه یضظروف تعو ینساعت فرمال 24از 

 مرکز به یبافت ییراتو تغ یستومورفومتریه یبررس

  .شدند منتقل اصفهان دامپزشکی پاتولوژی

لوک  یهابا استفاده از قالب یبافت هاینمونه یشگاهآزما در

و با کمک  یریگقالب یندر پاراف یهارت به صورت عرض

ساخت  SRM 200 CW مدل) Sakura چرخان میکروتوم

 استفاده با و تهیه میکرومتر پنج ضخامت به مقاطعی( ینچ

خراسانی و ) شدند آمیزیرنگ ائوزین–هماتوکسیلین از

مورد  یکروسکوپمبا  یبافت تغییرات و (202۱همکاران 

مورد مطالعه  یهاشاخص گیریاندازهقرار گرفت.  یبررس

 میکروسکوپ از فادهاست بامختلف  هاییینمادر بزرگ

Nikon (مدل YS100  )مدرج  هاییعدس باساخت ژاپن

 هر ازنمونه و  3گروه  هر درشد ) انجامشده  یبرهو کال

 چهار حداقل بافتی برش هر در و بافتی برش پنج نمونه

مطالعات  (.شد گیریهزاندا میکروسکوپی میدان

 کوچک یروده مختلف هایبخش با رابطه در یکرومتریم

مورد  یعضالن طبقهضخامت  و پرزطول، عمق، عرض 

 ویلی هر مساحت قرار گرفت. کمورفومتریهیستو یبررس

 ارتفاع در ویلی هر عرض میانگین در ۱4/3 عدد ضرب با

 .دش تعیین آن
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 8و  یمارت 3با  یطرح کامال تصادف یکقالب در  آزمایش

 SAS یها با نرم افزار آمارداده یتکرار انجام شد. همه

 یلو تحل یهمورد تجز GLM خطی مدل با (4/9 ینسخه)

 یهاتفاوت برای هایانگینم یسهقرار گرفتند. مقا یآمار

 خطایدانکن در سطح  یاآزمون چند دامنه توسط داریمعن

 شده استفاده زیر آماری مدل از .گرفت انجام درصد 05/0

 :است

ij+ Ɛi= μ+T ijY 
جامعه،  یانگینم μ مقدار مشاهده شده، ijYمدل،  یندر ا که

iT یماراثر ت i،ام ijƐ آزمون است.  یاثرات خطا 

 

 و بحث نتایج

 باریک یروده هیستومورفومتری

بر  مخمر–یو باکتر یمسد کربناتبی بافر تیمارهای تاثیر

 درکوچک  یروده یهابافت یستومورفومتریساختار ه

 آمده است. 2جدول  در شاهد گروه با مقایسه

 

 دئودنوم: الف

 دئودنوم بخش در پرزو مساحت  کریپت عمق ،پرز ارتفاع

 بیشتر تیمارها سایر از مخمر–باکتری تیمار در 2 جدول

 نسبت بافر تیمار در عضالنی الیه ضخامت (.>05/0P) بود

 در پرزعرض  (.>05/0P) بود بیشتر تیمارها سایر به

 ،بود یشترب شاهد تیمارمخمر از  -یبافر و باکتر تیمارهای

 شاهد تیمار به نسبتمخمر -باکتری تیمار درتنها  اما

  (.>05/0P) بود دارییمعن

 ژژنوم: ب

 یبرا یشیآزما تیمارهای ینب دارییمعن اختالف

 مشاهده ژژنوممورد مطالعه در بخش  بافتی هایشاخص

عمق  ،پرزعرض  یهاشاخص یهرچند از لحاظ عدد .نشد

 تیمار در پرزو مساحت  یعضالن یهضخامت ال یپت،کر

و  پرزبود و ارتفاع  یشترشاهد ب تیمار ازمخمر -باکتری

 بود شتریب یمارهات یربافر از سا یماردر ت یپتعمق کر

 .(2 جدول)

  
Table 2- The effect of experimental diets on histomorphometry of small intestinal tissues 

Variables 
treatment  

Control Buffer Me+Sc SEM P-value 

Duodenum (μm)      

 Villus height  364.00b 362.00b 560.00a 32.14 0.004 

Crypt depth 290.00b 278.00b 474.00a 29.86 0.002 

Villus width 84.00b 102.00ab 114.00a 4.68 0.016 

Thickness of tunica muscularis 110.00b 162.00a 134.00b 7.29 0.003 

 Villus height to crypt depth ratio 1.27 1.31 1.28 0.03 0.24 

 Villus surface (mm2) 95.90b 116.05b 200.21a 14.43 0.0007 

Jejunum (μm)      

Villus height  453.40 508.00 476.00 19.33 0.54 

Crypt depth 311.00 394.00 366.00 27.21 0.48 

Villus width 120.00 104.00 130.00 7.49 0.38 

Thickness of tunica muscularis 132.00 170.20 178.00 11.02 0.19 

Villus height to crypt depth ratio 1.51 1.35 1.409 0.08 0.75 

Villus surface (mm2) 171.15 166.36 190.9 12.17 0.71 

 Ileum (μm)      

Villus height  354b 402.00ab 470.00a 20.28 0.049 

Crypt depth 312.00b 290.00b 384.00a 14.47 0.008 

Villus width 104.00 100.00 124.00 6.28 0.26 

Thickness of tunica muscularis 238.00 268.00 228.00 17.37 0.65 

 Villus height to crypt depth ratio 1.14 1.47 1.23 0.09 0.37 

Villus surface (mm2) 116.05b 124.34b 182.94a 11.91 0.029 

SEM= standard error of means; Control= without any supplementation, Buffer = sodium bicarbonate 

supplementation, Me+Sc= Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P < 0.05). 
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  ایلئوم: ج

 و بافر تیمارهای در 2جدول  یلئومبخش ا در پرز ارتفاع

 تیمار در و بود بیشتر شاهد تیمار از مخمر-باکتری

 بود داریمعنی شاهد تیمار به نسبتمخمر -باکتری

(05/0P<.) ی باکتر یماردر ت پرزو مساحت  یپتکر عمق- 

 در (.>05/0P) بود بیشتر تیمارها سایر به نسبت مخمر

 .نشد مشاهده داریمعنی اختالف هایشاخص سایر مورد

 نظر در با حاضر که آزمایش مانند مشابهی مطالعات

 اثربا کنسانتره باال  ییرهج در علوفه از ثابتی سطح گرفتن

 بافت( را بر DFM) میکروب از یممستق استفادهبافر و 

 نشخوارکننده حیوانات در کنسانتره پر هایجیره در روده

 .نیست دسترس در باشد داده قرار مطالعه مورد

 کریپت عمق ها،پرز ارتفاع خصوص به کوچک یروده در

 نهایی مراحل در توجهی قابل نقش پوششی بافت اندازه و

)ونگ  دارند گوارش دستگاه از مغذی مواد جذب و هضم

 در .(2009نسکا و همکاران، ی، استریز2009و همکاران 

 دلیل به باشد ترطویل پرز و بیشتر پرز ابعاد هرچهواقع 

 افزایش آنها در جذب توانایی جاذب، هایسلول وجود

و خراسانی و همکاران،  ۱99۱)اتتکس و مسلین  دیابمی

 باال الیاف حاوی هایجیره که است شده گزارش (.202۱

 ومئلیا و ژژنوم در کریپت عمق ها،پرز ارتفاع افزایش سبب

لونگنبانچ و ) شوندمی رشد حال در هایخوک روده

 شده تغذیه هایرهببا  یآزمایش در (.۱998همکاران 

 حاوی تیمارهای ،کنسانترهدرصد  90 حاوی هایباجیره

 جو، دانه با مقایسه در چغندرقند تفالهدرصد  ۱0و  8

 داشتند خود یروده در تریعمیق کریپت و بلندتر هایپرز

 نسبت یمارهات یناستات در ا یشترب تولید بهکه علت آن 

 آزمایش در ،لذا. (20۱8 نو همکارا ی)اسدالله شد داده

 در کوچک یرودهی پرزها ابعاد نیز افزایشحاضر 

 و pH یلتعد یلبدل ،مخمر-یبافر و باکتر هایجیره

لیچارتر ) الیاف یکننده یهتجز هاییباکتر یتفعال یشافزا

 تولید که (20۱6، ملک خواهی و همکاران 20۱۱و پیرود 

و پیرود  لیچارتر) (3جدول را بدنبال دارند ) استات بیشتر

 ینا یکننده ییدتا ،(20۱6 همکاران و خواهی ملک، 20۱۱

 یهنشانو  شاخص پرز ارتفاع ،کلی طور بهموضوع است. 

 است روده هایپرز شدن فعال و عملکرد از خوبی

  (.2000)شاموتو و یاموچیا 

 ،گوشتی هایجوجه در میکروب از مستقیم استفاده

 جذب سطح به منجر و داده بهبود را روده ساختار

 در ،هاآن آزمایش در (.20۱5)لی و همکاران  شد بیشتری

 نسبت و پرز ارتفاع ،(DFM)فاقد  شاهد یجیرهبا  یسهمقا

 یروده مختلف هایقسمت در کریپت عمق به پرز ارتفاع

)لی  داد نشان بهبود میکروب از مستقیم استفاده با کوچک

  (.20۱5و همکاران 

 یجیره در Bacillus subtilis گنجاندن که دش گزارش

 و پرز ارتفاع افزایش به منجر گوشتی هایجوجه غذایی

 و جیارمن) شودمی کریپت عمق به پرز ارتفاع نسبت

 توسط زابیماری هایباکتری سرکوبی .(20۱3 همکاران

 ،نیزروده  یکروبیم یلو تعد میکروب از مستقیم استفاده

 نسبت و پرز ارتفاع افزایش ایجاد به منجر است ممکن

 در (.20۱5)لی و همکاران  شود کریپت عمق به پرز ارتفاع

 در فوق آزمایشات نتایج حاضر با آزمایش واقع نتایج

 .دارد مطابقتمخمر -باکتری تیمار در پرز ارتفاع افزایش

برای  ایشاخصه عنوان به تواندمی روده مخاط توسعه 

 همکاران و وانگ) گیرد قرار استفاده مورد روده سالمت

 ساکرومایسیسبه کار بردن مخمر  با پژوهشگران (.2009

مشاهده کردند که طول  گوشتی هایجوجهدر  سرویسیه

 دهدمی نشان را کمتری آتروفی و تربلند روده هایپرز

مصرف مخمر  با یزن سایرین (.2020)پلونی و همکاران 

 گوشتی های جوجهدر  سرویسیه ساکرومایسیس

 شاهد تیمار از تر سالم و ترلیطو هاپرزکه  ندکرد مشاهده

با  فوق هاییبررس که ؛(2005نگ و همکاران ژا) هستند

 مخمر-یکار بردن بافر و باکترحاضر در به یشآزما یجنتا

 یشافزا بنابراینمطابقت دارد.  پرز یهاشاخص یشدر افزا

-یبافر و باکتر یمارهایروده در ت یپرزها یهاشاخص

 ینمثبت ا یجاز نتا توانیحاضر را م یشمخمر در آزما

 یکلیه درمخمر -یباکتر یماردانست که در ت آزمایش

 .بود بهتر وضعیت روده هایبخش
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  کوچک یروده پاتولوژیهیستو 

در هر  تقریبا   (D) دئودنوم هیستوپاتولوژیک یبررس در

 (D3) مخمر-یباکتر و( D2)بافر  ،(D1) شاهد یمارت سه

مخاط  یندر پار یاتک هسته یالتهاب یهانفوذ سلول

 ایهسته تک هایسلول . مشاهده(۱شکل ) دشمشاهده 

 در مزمن التهابی روند از حاکی سلپالسما و لنفوسیت

 هایسلول نفوذ ،هاپرز نکروز بعالوه. است دئودنوم طمخا

 شدت نظر از. دش دههمشا نیز هاپرز البالی در التهابی

 سپس و شاهد تیمار مخاط در درگیری بیشترین ،ضایعات

-باکتری تیمار در و بود سدیم کربناتبی بافر تیمار در

 (.D1˃D2˃D3) بود کمتر دیگر تیمار دو از مخمر

 هایسلول نفوذ (J) ژژنوم یستوپاتولوژیکه یبررس در 

 در و پالسماسل یتاعم از لنفوس ایهسته تک التهابی

 در هاپرز داخل در و هنکولیبر غدد بین مخاط پارین

. (2 شکل) شد مشاهده (J2) بافر و (J1) شاهد تیمارهای

 تیمار در و بود شده حفظ زیادی تاحدود هاپرز شکل

 یاتک هسته التهاب یسلولها ذنفو (J3) مخمر-باکتری

 به مراتب کمتر بود بافر و شاهد تیمارهای به نسبت

(J1˃J2˃J3).  

های نفوذ سلول( E) ایلئوم هیستوپاتولوژیک بررسی در

 با همراه و زیاد (E1) شاهد تیماردر  یاتک هسته یالتهاب

 پرزها، نکروز. (3 شکل) بود یرپی هایپالک هایپرپالزی

 پارین در ایهسته تک التهابی هایسلول یگسترده نفوذ

 بافر تیمار در .شودمی مشاهده هاپرز داخل در و مخاط

 بیشتری فراوانی با یرپی هایپالک( E2) سدیم کربناتبی

 نفوذ و طبیعی حد از بلندتر هاپرز ،شوندمی دیده

  .شودمی مشاهده مخاط پارین در التهابی هایسلول

 

  

  
Figure 1- Duodenum: (D1) control group, X100; (D1A) Infiltration of mononuclear inflammatory cells, X400; 

(D2) Buffer treated group, X40; (D3) Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae treated group, X40. 

Hematoxylin-Eosin staining. 

D2 D3 

D1AD1 



 1400سال /3شماره  31هاي علوم دامی/ جلد شریه پژوهشن                                                                         و ...             ی، چاجیخراسان     80

  

  

Figure 2- Jejunum: (J1) control group, X100; (J1A) Infiltration of mononuclear inflammatory cells, X400; (J2) 

Buffe treated group, X40; (J3) Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae treated group, X40. 

Hematoxylin-Eosin staining.  

 هایپالکتعداد  فراوانی از( E3) مخمر-باکتری تیمار در

که نشان  است شده کاسته تیمارها سایر به نسبت یرپی

 هیستولوژیک ساختار است، یبافت التهابکاهش  یدهنده

 به بلندتر هاپرز و شده است حفظ زیادی حدود تا هاپرز

 مخمر-باکتری تیمار در ایلئوم کلی بطور. رسندمی نظر

 برخوردار بهتری وضعیت از شاهد و بافر تیمار به نسبت

 .است

 خصوص در مشابهی هایپژوهش منابع، در

. نشد مشاهده روده مختلف هایبخش هیستوپاتولوژی

روده جهت  یهاشده در بافت یجادا ییراتتغ یکل طوربه

 افزایش مثال بوده است؛ شده ایجاد هایالتهاب با مقابله

در واقع  شدند؛مشاهده  یلئومکه در ا یرپی هایپالک تعداد

 نقشکه  هستند روده بافت در لنفاوی هایتجمعات سلول

 بیماریزا عوامل به ایمنی نسبت دستگاه پاسخ در مهمی

 توهم مشکالتی مانند نیز هاآن حد از بیش افزایش و دارند

خواهد داشت )ربولدی و سیستر  پی در ی روده رارفتگ

به  pHی کننده یمتنظ یحاویمارهای ت درکه  (؛20۱6

 یدهنده نشان هاکاهش آن مخمر-یباکتریمار صوص تخ

 یکنسانتره با هایجیرهدر  روده هایبهبود وضعیت بافت

 فراهم جذب و هضم برای را بهتری شرایط بوده وباال 

کند.می

J1 J1A 

J2 J3 
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Figure 3- Ileum: (E1) control group, X100; (E1A) Infiltration of mononuclear inflammatory cells, X400; (E2) 

Buffer treated group, X40; (E3) Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae treated group, X40. Arrow: 

Peyer's patches. Hematoxylin-Eosin staining.  

 

  بزرگ یروده هیستوپاتولوژی

 نفوذ بزرگ یروده هیستوپاتولوژیک بررسی در

 و نولیبره غدد البالی و پارین در التهابی هایسلول

. (4)شکل  شد یدهد (C1) شاهد تیمار در مخاط نکروز

 نوع از و ایهسته تک هایسلول غالبا  التهابی هایسلول

 ،روده از قسمت این در. هستند پالسماسل و لنفوسیت

 نفوذ. هستند مشاهده قابل فراوانی به جامی هایسلول

 به نسبت بخش این در ای هسته تک التهابی هایسلول

 بافتی ضایعات شدت. است کمتر مراتبهب کوچک یروده

 بافر تیمار در مخاط نکروز و یالتهاب یهانفوذ سلول مانند

(C2 )مخمر-باکتری و (C3 )به بود؛ کمتر شاهد تیمار از 

 به یالتهاب یهاسلول نفوذ از مخمر-باکتری تیمار در ویژه

 بزرگ یروده اپیتلیوم .است شده کاسته زیادی میزان

 ساختار دارای شکمبه که حالی در دارد الیه یک ساختار

است )گراهام  میانی یالیه 2 در محکم اتصاالت با الیه چند

 اپیتلیوم به نسبت بزرگ یروده اپیتلیوم(. 2005و سیمونز 

 LPS باالی غلظت و باال یاسیدیته مقابل در شکمبه

 پر هایجیره در دام سالمت بنابراین. است ترپذیرآسیب

 خطر به سکوم در آن سمیت و LPS افزایش با کنسانتره

 (.20۱2افتد )لی و همکاران می

 
 

E1A 

E3 E2 

E1 
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 و pH کاهش باعث باال یدارای دانه یجیره مصرف

 در LPS و خون در حاد فاز هایپروتئین غلظت افزایش

 جیره مصرف از حاصل اسیدوز. شودمی بزرگ یروده

 بزرگ یروده در تخمیر افزایش باعث باال کنسانتره با

شرایط  در سکوم در LPS غلظت افزایش. شودمی

 به دانه، پایه بر( SARA) حاد تحت اسیدوز هایچالش

 بزرگ یروده در ،LPS کننده تولید های باکتری رشد دلیل

 در (.20۱2باشد )لی و همکاران یمقابل مشاهده  نیز

 گیاهی آلکالوئیدهای کاربردن به باال با کنسانتره با یجیره

 (،2020)سانچز و همکاران  گاو در اسیدوز کنترل جهت

فاز حاد را در  هایینپروتئ و التهابی هایسلول کاهش

 یجکه با نتا کردندگزارش  ولون(کبزرگ )سکوم و  یروده

 pH یکننده یمکاربردن عوامل تنظبهحین حاضر  یشآزما

بزرگ مطابقت  یدر روده یالتهاب یهادر کاهش سلول

کار بردن مخمر با به یریش یدر گاوها دارد.

باال  یبا کنسانتره ییرهدر ج سرویسیه ساکرومایسیس

 یهاین( و پروتئLPSالتهاب ) یکننده یجادکاهش عوامل ا

شد )لی و بزرگ گزارش  یفاز حاد در خون و روده

کاهش  یکننده ییدتا تواندیکه م (20۱6همکاران 

 یماربزرگ در ت یروده در بافت یالتهاب یهاسلول

 سلولهای نفوذ کاهش بنابراینمخمر باشد. -یباکتر

است باعث  یبافت هاییبکاهش آس ییجهکه نت التهابی

 عملکرد بهبود نتیجه در ودام  یبرا ترمطلوب یطشرا یجادا

 .شد خواهد دام

 

 

 

 

 

  

Figure 4- Colon: (C1) control group, X100; (C1A) Infiltration of mononuclear inflammatory cells, X400; (C2) 

Buffer treated group, X40; (C3) Megasphaera elsdenii+Saccharomyces cerevisiae treated group, X100. 

Hematoxylin-Eosin staining.  

C1A 

C2 C3 

C1 
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Table 3- The rumen volatile fatty acides concentration and pH in fattening lambs fed with the experimental 

diets 

Variables 
Treatments  

Control Buffer Me+Sc SEM P-value 

Total VFA, mmol 106.60b 107.46b 141.89a 6.16 0.001 

Individual VFA, mmol      

Acetate(A) 50.55b 59.29b 70.07a 3.19 0.01 

Propionate(P) 28.55b 26.65b 58.18a 5.27 0.0002 

Isobutyrate 1.48a 0.52b 0.46b 0.18 0.01 

Butyrate(B) 19.38a 16.27ab 9.92b 1.9 0.1 

Isovalerate 1.73a 0.57b 0.67b 0.22 0.032 

Valerate 3.0a 1.82b 1.38b 0.25 0.0006 

A:P ratio 1.89ab 2.33a 1.20b 0.21 0.08 

pH      

Time, h      

0 7.04 7.00 7.07 0.049 0.86 

3 6.07 6.12 6.10 0.042 0.91 

6 6.44 6.45 6.32 0.044 0.41 

SEM= standard error of means; VFA= Volatile fatty acid; Control= without any supplementation, Buffer = sodium 

bicarbonate supplementation, Me+Sc= Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P < 0.05). 

 

 گیری تیجهن

کار بردن عوامل به ینکهبه ا توجهحاضر با  یشآزما در

 باعثمخمر -یباکتر یبترک بویژه ،pH یکننده یمتنظ

 عمق پرز، ارتفاع مثل روده مخاط هایشاخصتوسعه 

مانند نفوذ  یدوزاس مخرباز اثر  و اندشده کریپت

مصرف  یشافزا ییجهنت که نکروزو  التهابی یهاسلول

کاسته شده  است؛ گوارشی یهاکنسانتره باال بر بافت

 یگریانواع د یادرجه اول مصرف بافر  در ،بنابراین .است

 باال کنسانتره با هایجیره همراه به pH یهاکننده یماز تنظ

 در معموال که چیزی شود،می توصیه یپروار یهابره در

 هایدام برای بیشتر و نیست متداول پرواری هایبره

 بعالوه، شود؛می استفاده یریش هایگاو نظیر داشتی

 وارده هایآسیب کاهش و روده هایشاخص بهبود برای

-یباکتر مصرف، در سالمت دام دارند ینقش موثر که

 .دکر یشنهادتوان پیم شیمیاییبا بافر  مقایسهمخمر را در 
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 Introduction: In the small intestine, villi height, crypt depth, epithelial tissue thickness, and the ratio 

of villi height to crypt depth play a significant role in the final stages of digestion and absorption of 

nutrients from the gastrointestinal tract (Strusińska et al.., 2009, Wang et al. 2009). The special shape 

of the villi and the presence of small intestinal micropores increase the level of intestinal absorption 

and have a direct effect on their efficiency and function (Kreikemeier et al. 1991). The presence and 

absorption of volatile fatty acids are the keys to developing the tissue structure of the gastrointestinal 

tract (Attaix and Meslin 1991 and Vi et al. 2004). The effect of volatile fatty acids on stimulating cell 

proliferation and growth of gastrointestinal tissue is not limited to the reticulum and rumen, but also 

affects the small intestinal villi. (Wang et al. 2009). Feeding animals with high concentration diets 

could cause metabolic problems including acidosis (Aschenbach et al. 2002). Its results are included 

the death of gram-negative bacteria and the release of endotoxins (lipopolysaccharides) into the 

bloodstream from the damaged rumen wall, activating inflammatory mediators, and affecting the 

productive function of animals (Garcia Diaz et al. 2018). The possible effects of microbial additives 

on the gastrointestinal tract are through the regulation of ruminal pH and the immune system, which 

are useful for improving digestion, function, and animal health (Ding et al. 2008 and Silberberg et al. 

2013). The use of yeast and other biologically active compounds such as lactic acid consuming 

bacteria compared to chemical buffers could be effective in reducing inflammation caused by 

acidosis. (Aschenbachet al. 2019).  

Material and methods: Twenty-four Arabic male lambs with Four months old and initial body 

weight of 23.9±3.15 kg were used in a completely randomized design with three treatments and eight 

replicates. The trial period consisted of 77 days (11 weeks) including 14 days of habituation period 

and 63 days (9 weeks) of the recording period. The lambs were randomly assigned to one of three 

treatments: 1-control (no additive) 2-control + Sodium bicarbonate (1% daily diet in two meals) 3-

control + Megasphaera elsdenii and Saccharomyces cerevisiae (bacterium - yeast). The amount 

of Megasphaera elsdenii was 3 ml per animal (4.5 × 108 cfu / ml) plus 2 g of Saccharomyces 

cerevisiae (DFM) fed to the animals daily in the morning (Sedighi and Alipour 2019). The diets were 

adjusted using the Small Ruminants Nutrition Requirements (NRC 2007). The lambs were fed a fully 

mixed (TMR) ratio of 30% forage and 70% concentrate at two meals (8 and 16 hours) with free access 
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to water. For the histological trial of the intestines, fragments were separated from the middle part of 

the three regions of the duodenum, jejunum, and ileum, and the middle part of the large intestine and 

each part were emptied with formalin rinsing, Then the two ends of each piece were closed and neutral 

formalin 10 % was injected into them, and separately in containers with lid containing formalin 10 % 

were placed. Micrometric studies of different parts of the small intestine: Villus height, crypt depth, 

villus width, and thickness of tunica muscularis were examined histomorphometrically.  

Results and discussion: villi height, crypt depth, and villi surface of the duodenum in bacterium - 

yeast treatment were higher than other treatments (P<0.05). The thickness of tunica muscularis in the 

buffer treatment was higher than other treatments (P<0.05). The width of duodenum villi in the buffer 

and bacterium-yeast treatments was higher than the control treatment and was significant in the 

bacterium - yeast treatment than the control treatment (P<0.05). No significant difference was 

observed between jejunum tissue indexes in the treatments. The height of ileum villi in buffer and 

bacterium - yeast treatments was higher than the control treatment and was significant in the 

bacterium - yeast treatment than the control treatment (P<0.05). Crypt depth and villi surface of ileum 

in bacterium - yeast treatment was higher than other treatments (P<0.05). In buffer and bacterium - 

yeast treatment due to pH adjustment and increased activity of fiber degrading bacteria which produce 

more acetate (Lechartier and Peyraud 2011 and Malekkhahi et al. 2016) The dimensions of the villi 

of the small intestine increased. In Histopathological investigation of the duodenum in all three 

treatments of control, buffer, and bacterium -yeast, infiltration of mononuclear inflammatory cells in 

the parenchymal mucosa was observed. In terms of lesion severity, the highest involvement was in 

the mucosa of the control treatment and then in the sodium bicarbonate buffer treatment and was less 

in the bacterium-yeast treatment than the other two treatments. In the bacterium-yeast treatment, the 

penetration of mononuclear inflammatory cells in the parenchyma of jejunal mucosa was much less 

than control and buffer treatments. In bacterium -yeast treatment, the frequency of Peyer's patches in 

the ileum is reduced compared to other treatments, which indicates a reduction in tissue inflammation. 

Histopathological investigation of the large intestine showed the infiltration of mononuclear 

inflammatory cells in the control treatment. The penetration of mononuclear inflammatory cells in 

this part was less than that of the small intestine. The severity of tissue lesions in the buffer and 

bacterium-yeast treatments was lower than the control treatment. In bacterium-yeast treatment, the 

penetration of mononuclear inflammatory cells was greatly reduced.  

Conclusion: Compared to the control, the use of pH regulators in terms of histopathology reduce 

tissue damage in the small intestine and large intestine. The use of pH regulators, especially the 

bacterium-yeast composition, has led to the development of intestinal mucosal indices such as villi 

height and crypt depth. In addition, the destructive effect of acidosis, such as the penetration of 

inflammatory cells and necrosis, which was the result of increased consumption of high concentrates 

on digestive tissues; Has been reduced. Therefore, the use of pH regulators, especially bacterium - 

yeast, improve the tissue structure of the small intestine and they are reduced tissue damage in the 

small and large intestines. 
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