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Introduction 1: Intestinal function in nutrient uptake depends on its morphology, and any change in villi 

structure, as well as changes in the differentiation and development of absorbent cells, can alter digestion and 
absorption capacity and thus function. Increasing the height and surface of Villus in the gastrointestinal tract of 
animals consuming high concentrates increases the absorption capacity and in turn, protects the animal from the 
accumulation of volatile fatty acids and a noticeable decrease in pH. In fact, it helps the lining of the gastrointestinal 
tract absorb volatile fatty acids faster and stabilize the pH. High starch in diets, followed by a decrease in pH, 
affects the morphology of the rumen and intestine. Any change in this morphology may predispose the intestines 
to dysfunction. Megasphaera elsdenii prevents a sharp decrease in ruminal pH due to lactic acid accumulation by 
consuming lactic acid, and in cases of subacute acidosis by converting lactic acid to propionic acid may provide 
an opportunity to reduce inflammation and improve energy balance in livestock. Saccharomyces cerevisiae also 
contributes to the growth and activity of cellulose-degrading bacteria, lactate consuming bacteria, and rumen 
protozoa and the concomitant use of lactate consuming bacteria with Saccharomyces cerevisiae has been 
confirmed. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of chemical and microbial buffer additives 
on histomorphometry and histopathology of the small intestine and large intestine during high concentrate feeding. 

 Materials and Methods: Twelve Arabi male sheep at 9 ± 1 months old and initial body weight of 35.95±3.55 
kg were used in a completely randomized design with three treatments and four replicates, and the duration of the 
experiment was 35 days. The experimental treatments consisted of a 1- control diet, 2- control diet + sodium 
bicarbonate buffer, 3- control diet + Megasphaera elsdenii, and Saccharomyces cerevisiae (bacterial-yeast), which 
fed ad libitum. At the end of the experiment, the lambs were slaughtered and the small and large intestines were 
sampled for histomorphometry and histopathology studies. Each sample was placed separately in closed-sealed 
containers containing 10% formalin, and tissue changes were examined microscopically. 

Results and Discussion: No significant difference was observed between the experimental treatments for the 
tissue indices studied in the duodenum and jejunum. However, the ratio of villus height to crypt depth in the 
bacterium-yeast recipient treatment was numerically higher than other treatments. In ileum section, villi height, 
crypt depth and villi area in control treatment 653.33; 506.67; 258.42 compared to buffer treatment 430.00; 328.33; 
161.40 and treatment containing bacterial-yeast 445.00; 365.00; 178.04 respectively were significantly higher (P 
<0.05). In the present experiment, due to the consumption of a diet with high concentrate and possibly increased 
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production of volatile fatty acids in the rumen and their transfer to later parts of the gastrointestinal tract, increased 
villi height, crypt depth, and villi area in different parts Intestine was observed especially in control treatment; In 
fact, one of the reasons for increasing the villi height and Villus surface in acidosis, is increased the absorption 
capacity of volatile fatty acids and help maintain pH of the rumen, Therefore, reducing these indices in chemical 
buffer and bacterial-yeast treatments can be the result of the positive effects of buffer and microbial additives such 
as improving the pH of ruminal fluid transferred to different parts of the intestine, as a result of increased activity 
of cellulolytic bacteria and more acetate production, which has caused relative control of acidosis in the control 
treatment. Improving the Villus height to crypt depth ratio in the duodenum and jejunum in treatments receiving 
chemical or microbial additives can be considered as positive results of using pH-adjusting additives in the present 
experiment. In different parts of the small intestine, in all three treatments, inflammation of the intestinal mucosa 
was observed in the form of infiltration of mononuclear inflammatory cells, including lymphocytes, plasma cells 
with different degrees of eosinophils. In the large intestine in the control treatment, hyperemia, the infiltration of 
inflammatory cells of lymphocytes, plasma cells, and eosinophils in small numbers in Lamina propria and 
labyrinth of Lieberkohen glands as well as necrosis of the villi was observed. In general, changes in intestinal 
tissues are to counteract the inflammation caused by acidosis. 

Conclusion: In general, although the use of chemical buffering or microbial additives had a positive effect on 
the histomorphometry of the ileum, but did not have a positive effect on the histopathology of the small and large 
intestine. It is suggested that the present experiment be examined in the early stages of livestock growth when the 
microbial flora is not fully established. 
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 مقاله پژوهشی

 15-36، ص 5041، بهار5، شماره51جلد

 

 ستوپاتولوژیهی و هیستومورفومتری بر های بافری شیمیایی و میکروبیافزودنی از استفاده تأثیر

 زیاد کنسانتره حاوی هایجیره با شده تغذیه هایبره بزرگ و کوچک روده
 

 0و فرشاد باغبان 6امید خراسانی ،*1چاجی ، مرتضی5فرشته وفایی

 11/90/1099تاریخ دریافت: 

 11/90/1091تاریخ بازنگری: 

 19/90/1091تاریخ پذیرش: 

 
 

 دهیچک

 ادیز سانتره كن هیتغذ نیح در بزرگ رودهو  وچکك روده یبافت شناس   یهایگژیو بر های شیمیایی و میکروبی بافر اثر یهدف بررس  با حاضر  پژوهش
 رهیج -۸شامل:   یش یآزما یمارهایشد. ت  استفاده تکرار  شش و  ماریت سه تصادفی با   طرح كامالًقالب  در ماه ۹ ± ۸ ینر عرب بره رأس ۸۱. از گرفت انجام
  سیس یساكاروما  مخمر گرم دو و یالسدن  مگاسفرا  یباكتر تریلیلیم سه +  شاهد  -۳ م،یسد  كربناتیب بافردرصد   کی+  شاهد  -۲ ،(یافزودن)فاقد  شاهد 
خامت ض و پرز)طول، عمق، عرض  یستومورفومتریهمطالعات  یبراكشتار شدند و  هابره شیآزما انیپا در. ندبودمخمر(  -ی)باكتر دام هر یبرا هیسیسرو
 كنندهافتیدر ماریت در پتیكر عمق به ارتفاع نسبت ژژنوم و دوئودونومشد. در بخش  یریگنمونهكوچک و بزرگ  روده از یستوپاتولوژیه و (یعضالن هیال

سا    یاز نظر عدد مخمر -باكتری سبت به  ساحت  و پتیكر عمق پرز، ارتفاع بیترتبه لئومیبخش ا دربود.  شتر یب مارهایت رین   ،۳۳/35۳) شاهد  در پرز م
سبت ( کرونیم 2۲/۲5۱ ،36/503  طوربه( کرونیم 02/۸6۱ ،۳35 ،225مخمر ) -یباكتر یحاو ماری( و تکرونیم 20/۸3۸ ،۳۳/۳۲۱ ،2۳0بافر ) ماریت به ن
  یاهسته  تک یالتهاب یهاسلول  نفوذ شکل به روده مخاط التهاب ماریت سه  هر درمختلف روده كوچک  یهابخش در(. >05/0P) بود شتر یب یداریمعن
سل   ت،یلنفوس  از اعم ستفاده  مجموع، در. شد مشاهده   لینوفیائوز متفاوت درجات با پالسما بر  یمثبت أثیرت یکروبیم ایو  ییایمیش  یبافر یهایافزودناز  ا
 با کربناتیب بافر یحاو ماریت اثرات نیبو  نداشت و بزرگ  كوچک رودههای بافت یستوپاتولوژ یه بر یمثبت تأثیر امّا داشت،  لئومیابافت  یستومورفومتر یه
 .نشد مشاهده یتفاوت زین مخمر -باكتری ماریت

 

 یالسدن مگاسفرا، هیسیسرو سیسیرومااساكاسیدوز، بافت، بافر،  واژهای کلیدی:
 

 ۸مقدمه

 نقش حیوانات گوارش دسييتگاه از بخشييی عنوانبه باریک روده
شح  و مغذی مواد جذب هضم و  در تکمیل مهمی  هاهورمون برخی تر
 موجب روده، در ریز پرزها و ابعاد و شکل نظر از هاپرز انواع وجود. دارد

 مواد جذب و هضييم در آن بازده افزایش ،نتیجه در و سييطح افزایش
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DOI: 10.22067/ijasr.2022.73983.1057  

 روده عملکرد ،(. بنابراینAfzalzadeh et al., 2013شود ) می مغذی
سته  آن مورفولوژی به مغذی مواد جذب در ست  واب  تغییر گونه هر و ا
 جاذب هایسلول  نمو و تمایز در تغییر همچنین و پرزها ساختمان  در
دهد.  تغییر را عملکرد ،نتیجه در و جذب و هضييم ظرفیت تواندمی
سبت  و كریپت عمق و پرزها ارتفاع   انگرنمای كریپت عمق به ارتفاع ن
 نظر در روده سييالمتی شيياخ  عنوانبه تواندمی و بوده روده محیط
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 یارتفاع و سييطح پرزها(. افزایش Wang et al., 2009شييود ) گرفته
ستگاه گوارش  سانتره  كنندهمصرف دام  د  یترفظ یشباعث افزا زیاد كن

سیدهای را از تجمع  یوانو به نوبه خود ح شود یجذب م  و فرار چرب ا
سوس   شی    بافت به واقع در و كند؛می محافظت pHكاهش مح ش  پو
 pHثبات  وچرب فرار  اسييیدهای ترسييریع جذب دسييتگاه گوارش در

  .(et al Wang; 2006 ,Krause and Oetzel ,.2009)كند یكمک م
سته   با غذایی هایجیره معمول طور به شا  ودبهب برای اغلب زیاد ن
  سطح  و دشو می استفاده  نشخواركنندگان  در شیر  تولید یا رشد  عملکرد
 Wang etشده است )   هیتوص  درصد  ۳5 از بیش معموالً جیره نشاسته  

al., 2009و در پی آن كاهش  های غذاییجیره در زیاد (. نشاستهpH ،
د عملکر جایی كهگذارد؛ از آنمی تأثیر روده مورفولوژی شييکمبه و  بر

سی   ریخت به روده جذبی ست؛ هرگونه  مربوط آن شنا ن ای در تغییر ا
در عملکرد آن  ایجاد اختالل مسييتعد اسييت روده را مورفولوژی ممکن

صوالً Wang et al., 2009كند ) شخی   (. ا سیدوز  ت در  و شکمبه  ا
شوار  آن درمان ،یجهنت ست  د شتر  در و ا  مؤثر چندان درمان موارد، بی

ساس بر پ  طور كلی،بهو  نیست   شگیرانه پی اقداماتاست كه   یشگیری ا
 (. Li et al., 2011) دباش تغذیه مدیریت بر مبتنی باید

غالب  یهایهسييو ومینانتیسييلنوموناس رومو  مگاسييفرا السييدنی 
صرف های باكتری س  كنندهم ستند    یکالكت یدا شکمبه ه  ینز با و در 

درصييد الكتات موجود در  ۹5تا  35 مگاسييفرا السييدنی یهدو سييو ینا
صرف م   سفرا   بنابراین،. كندیشکمبه را م سدنی مگا صرف ا  ال  یدس با م

شد  یکالكت س  ،یجهشکمبه در نت  pH یداز كاهش   یکالكت یدتجمع ا
et al Khorasani; 2012., et al Prabhu ,.)كنييد  یم  یری جلوگ   

سید       (2020 سید الكتیک به ا سیدوز تحت حاد با تبدیل ا شرایط ا و در 
ست  ( et al Khorasani; Stone, 2004 ,.2020)پروپیونیک  ممکن ا

فرصيييتی برای كاهش التهاب و بهبود تعادل انرژی در دام ایجاد كند       
(2016., et al eleSteمخمر .)     درش  به نیز ساكارومایسیس سرویسیه 
صرف  هایباكتری سلولز،  كنندهتجزیه هایباكتری فعالیت و   كنندهم

سدنی   الكتات ) سفرا ال  یآهاوزپروتو و (ومینانتیسلنوموناس روم و  مگا
 كتاتال كنندهمصرف هایباكتری مأتو استفاده و كندمی كمکشکمبه 

 et Pinloche) است شدهتأیید  نیز ساكارومایسیس سرویسیه   مخمر با

2020., et al Khorasani; 2013 .,al).  
 یهااز راه یزها ندام یرهدر ج یمسييد كربناتبیاز بافر  اسييتفاده 
  ایشکمبه  حاد تحت و حاد اسیدوز  بروز از حاصل  هایآسیب  ،مختلف

هد می كاهش  یا  و كرده برطرف را et al Erdman,. 1980 ;) د

Khorasani et al., 2021). تركیباتاسييتفاده از مخمر و  ،از طرفی 
  ظیرن الكتیک اسييید كنندهمصييرف هایباكتری نظیر یسييتیفعال ز
 ثرؤم دوزیاز اس  یدر كاهش التهاب ناش  توانندمی نیزیمیایی ش  بافرهای

و رقابت اسيييت    یسيييهمقا با این بافرها قابل       ها آن تأثیر باشيييند و   
(2021., et al Khorasani; 2019 .,et al Aschenbach) در .

شی  ستفاده از   آزمای كنترل  یلدلهب ،pH كنندهیمتنظ حاوی یمارهایتا
 یدتول یشافزا و کیتیسلولول هایباكتری فعالیت افزایش یدوز،اس  ینسب 

ر د شييکمبهی شييکم هیناحپرز  ارتفاع یشافزا، باعث شييد كه اسييتات
 -نیمگاسييفرا السييدباكتری  بیکربنات و بافر كنندهمصييرف یمارهایت

 Khorasani etباشد ) كمتر  شاهد  از ساكارومایسیس سرویسیه    مخمر 

al., 2021.) مخلوط كنندهدریافت یپروار یهابرهبا  ی،پژوهشيي در 
-یباكتر) ساكارومایسیس سرویسیه     مخمر و مگاسفرا السدنی   یباكتر
 یابتدا در مخمر -یباكتر ییافزاهم ثرؤم نقشدر جیره، وجود مخمر( 
از آنجایی  ؛شد مشخ    دام عملکرد بر شیآزما یابتدا روز ۲۸ و دوره
 رهیج راتییتغ به هنوز واناتیح شييکمبهریزجانداران  بازه، نیا دركه 
ستفاده اند، نکرده عادت وان عنبه تواندیم مخمر –یباكترافزودنی  از ا

 (.Khorasani et al., 2020) دباش ثرؤم pH كنندهیک بافر یا تنظیم
س  های  یرهج تأثیر بیشتر روی  قبلی تحقیقات نشان داد كه ها یبرر

 أثیرتدرباره  بود و متمركز شيييکمبه مورفولوژی بر با كنسيييانتره زیاد
  وپاتولوژیهیست و هیستومورفومتری بر پركنسانتره هایجیره از استفاده 
 هایافزدودنی نقش نیز و هابره بزرگ و كوچک هایهای رودهبافت
 اسيييت. شيييده انجام  ات كمیمطالع   ،اثرات ینبر ا pH كننده تنظیم
 كربناتبی بافر ای اثراتمقایسه بررسیهدف  باحاضر  مطالعه ین،بنابرا
صرف  یباكتر یبترك و سدیم  سید یعنی   كنندهم س   ا سفرا ال   و دنیمگا
  بر مخمر( -ی)بيياكتر سيييياكييارومييایسيييیس سيييرویسيييیييه  مخمر

  بزرگ وبافت روده كوچک     هیسيييتوپاتولوژی و  هیسيييتومورفومتری
 .شد انجام كنسانتره پر هایجیره با شده تغذیه عربی هایبره

 

 هاروش و مواد

  هایپژوهشيی و آزمایشيگاه   -آزمایش حاضير در مزرعه آموزشيی  
 دانشييگاه علوم كشيياورزی و منابع طبیعی خوزسييتان انجام شييد. در   

ضر  آزمایش  55/۳ یهبا وزن اول ماه ۹ ± ۸ ینر عرببره  سأر ۸۱ از حا
ستفاده  كیلوگرم  ۹5/۳۲ ±  ۸2شامل   روز ۳5 یش. طول دوره آزماشد ا

 ،پژوهش آغاز از قبل. بود یبردارنمونه روز ۲۸ و یریپذروز دوره عادت
درصد در   ۸0آزانتول  لیترمیلی یک)بیرونی  هایانگل برای هابره همه
سپری؛  روشبه آب لیتر هفت ی داخل هایانگل و( آلمان بایر شركت  ا
؛ شيييركت دارو  برههر  یبرا یترلیلیم ۸۲ یزل،ابندازول با لوام   یکل )تر

هر  یالیتر برمیلی سييه)آنتروتوكسييمی  با مقابله برای و( یرانپخش ا
سه تحق    س ساز     یقاتیبره، مو سرم  سن و  سی ( یرانا -یراز یواك  نهواك

 ی( نگهدارمتر 2/۸ × ۲/۸)متابولیسييمی  هایقفس در هابره. شييدند
 شدند. 
 شاهد جیره -۸ :شامل یماراز سه ت یکیبه یصورت تصادف به هابره
 درصييد یک)بافر بیکربنات سييدیم +  شيياهد جیره -۲ ،(افزودنی)فاقد 
مخمر مخلوط شييياهد +  جیره -۳ ،(سييير  صيييورتبه روزانه جیره

سیه       سروی سیس  صورت  به هر دام( ازایبه در روز گرم دو) ساكارومای
 حاوی امد هر یازابه لیترمیلی سه ) مگاسفرا السدنی   یمحلول با باكتر

cfu/ml ۱۸0  ×5/2 )صييبح   روز هر كه مقطر آب لیترمیلی 50 در
(DFM )صاص یافتند   می خورانده دام هر به  Sedighi and)شد، اخت
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2020., et al Khorasani; 2019 ,Alipour) .  
 هاشده به بره یهتغذ یشیآزما پایه یرهج یمیاییش یبو ترك یخوراك یاجزا -1 جدول

Table 1- Feed ingredients and chemical composition of the experimental basal diet fed to lambs 

جیره یاجزا  
Components of diet 

)گرم در كیلوگرم ماده خشک(مقدار   
Amounts (g/kg DM) 

 یونجه
Alfalfa  

201 

 كاه گندم
Wheat straw 

99 

 دانه جو
Barley grain 

300 

 دانه ذرت
Corn grain 

210 

 كنجاله سویا
Soybeans meal 

123.5 

 سبوس گندم
Wheat bran 

55 

 كربنات كلسیم
Calcium carbonate 

4 

 نمک 
Salt 

2.5 

 مکمل ویتامین و مواد معدنی۸

Vitamin and mineral supplements1 
5 

 تركیبات شیمیایی
Chemical composition 

 

 ماده خشک
Dry matter 

891 

 ماده آلی
Organic matter 

948 

 خاكستر
Ash 

51.7 

 پروتئین خام
Crude protein 

161 

 عصاره اتری
Ether extract 

27 

لیاف نامحلول در شوینده خنثیا  
NDFom2 

290 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
ADFom3 

165 

 متابولیسم انرژی )مگاكالری در كیلوگرم ماده خشک(
ME4 (Mcal/kg DM) 

2.65 

های غیر فیبریكربوهیدرات  
Non–fiber carbohydrates5 

470.3 

 گرم،یلیمهزار  30 م،یكلسييگرم E، ۸۱0 نیتامیو گرمیلیم3D ،۸00 نیتامیو المللیبین واحدهزار A، ۸00 نیتامیو المللیبینهزار واحد  500 یحاو یمواد معدن – نیتامیمکمل و لوگرمیك هر ۸
سفر،   گرمیلیم یکكروم،  گرمیلیم ۸00مس،  گرمیلیم ۳00 منگنز، گرممیلیهزار ۸۹ آهن، گرمیلیمهزار  سه  ،یرو گرمیلیمهزار  سه  م،یزیمن گرمیلیمهزار ۸۹ م،یسد  گرممیلیهزار  30 ف
 .دانیاكسیآنت گرمیلیم 200 د،ی گرمیلیم ۸00 وم،یسلن
۲ NDF بدون خاكستر 
۳ ADF بدون خاكستر 
 محاسبه شده بر اساس تركیب هر ماده خوراكی 2

1 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. 
2 NDFom, ash-free neutral detergent fibre. 
3 ADFom, ash-free acid detergent fibre. 
4 Calculated from each feed ingredients. 
5 Calculated as: NFC=1000 – (NDFom g/kg + crude protein g/kg + ether extract g/kg + ash g/kg). 
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 هاكوچک بره روده هایبافت هیستومورفومتری بر آزمایشی یهاجیره اثر -2جدول 

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

 متغیرها
Variables 

 تیمارها
Treatments SEM P-value 

Control1 Buffer2 Me+Sc3 

 دئودونوم )میکرون(
Duodenum (μm) 

     

 ارتفاع پرز
Villus height  

560.00 562.50 482.50 20.616 0.2074 

 عمق كریپت
Crypt depth 

485.00 470.00 385.00 20.683 0.0916 

 عرض پرز
Villus width 

120.00 125.00 155.00 8.558 0.2054 

 ضخامت الیه عضالنی
Thichness of tunica muscularis 

262.50 247.50 270.00 18.600 0.3786 

 نسبت ارتفاع پرز به عمق كریپت
Villus height to crypt depth ratio 

1.16211 1.19741 1.25695 0.027 0.3721 

(مترمربعیلی)م پرز مساحت  
Villus surface (mm2) 

208.65 222.78 234.48 14.375 0.7974 

 ژوژنوم )میکرون(
Jejunum (μm) 

     

 ارتفاع پرز
Villus height  

575.00 705.00 600.00 31.571 0.2113 

 عمق كریپت
Crypt depth 

486.67 561.67 486.67 32.472 0.5815 

 عرض پرز
Villus width 

106.67 90.00 103.33 5.941 0.5077 

 ضخامت الیه عضالنی
Thichness of tunica muscularis 

268.33 253.33 286.67 11.950 0.5683 

 نسبت ارتفاع پرز به عمق كریپت
Villus height to crypt depth ratio 

1.1859 1.2783 1.3060 0.046 0.5638 

(مترمربعیلی)م پرز مساحت  
Villus surface (mm2) 

194.05 198.87 196.04 15.049 0.9924 

 ایلئوم )میکرون(
Ileum (μm) 

     

 ارتفاع پرز
Villus height  

653.33a 430.00b 445.00b 29.841 0.0002 

 عمق كریپت
Crypt depth 

506.67a 328.33b 365.00b 27.547 0.0101 

 عرض پرز
Villus width 

126.67 121.67 126.67 5.378 0.9183 

 ضخامت الیه عضالنی
Thichness of tunica muscularis 

223.33 188.33 191.67 13.709 0.0703 

 نسبت ارتفاع پرز به عمق كریپت
Villus height to crypt depth ratio 

1.3390 1.3670 1.2307 0.063 0.6782 

(مترمربعیلی)م پرز مساحت  
Villus surface (mm2) 

258.42a 161.40b 178.04b 13.782 0.0023 

a,b باشندمی دارمعنی اختالف دارای غیرمشتر  حروف با ردیف هر هایمیانگین (05/0P<.) 
 شاهد= فاقد هر گونه افزودنی۸
 (روزانه رهیج درصد کی) كربنات یب میسد= بافر ۲
 هر دام(  ازایبه گرم دو) ساكارومایسیس سرویسیه+  (دام هر ازایبه لیترمیلی سه) مگاسفرا السدنی ۳

a,b Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1 Control= without any supplementation 
2 Buffer= sodium bicarbonate supplementation (One percent daily ration(  
3 Me + Sc= Megasphaera elsdenii (Three milliliters per animal) + Saccharomyces cerevisiae (Two grams per animal) 
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انتخاب شيييده قبل از    یها پرورش بره یریت و مد  یه تغذ  یطشيييرا
 مواد احتیاجات جدول از اسييتفاده باها بره جیرهبود.  یکسييان یشآزما
شيييدند و   یمتنظ( NRC, 2007كوچک )  نشيييخواركنندگان   مغذی 
 60درصييد علوفه و  ۳0( به نسييبت TMR) مخلوط صييورت كامالًبه

سانتره در دو نوبت   صد كن ساع  در شتها  حد در( ۸3:00و  ۱:00ت ا)  به ا
 (.۸)جدول گرفت  قرار هابره اختیار در آب به آزاد دسترسی همراه

شركت        بافر بی ضر از  ستفاده در پژوهش حا سدیم مورد ا كربنات 
صفهان    سپاهان )ا سیه       ایران( و مخمر -كیمیا  سروی سیس   ساكارومای

(cfu/g ۹۸0  ×6   ستان )دزفول شركت خمیر مایه خوز ایران( تهیه -( از 
از بز نجدی در دانشييگاه علوم  مگاسييفرا السييدنی های شييد. باكتری

 ایران( جداسازی  -اهواز -كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان )مالثانی  
شد )   سه شکمبه   مایع(. et al Mohammadabadi ,.2018و تهیه 
طول دوره جهت  چهارم ازصييبح، در هفته  یدهبعد از خورا  سيياعت

 برای ییبخش رو ،ها گرفته شييداز دام یتوسييط لوله معد pH یینتع
 یجیتال، متر د pH (pH و شيييد ریخته  دور بزاق حذف  از اطمینان 
WTW   یشآزما  یان پا  در. شيييد گیریاندازه آلمان( آن   ،۳۸۸0مدل 
شتار  های هر تیماربره صله  ذبح از. پس شدند  ك   یمشک  محوطه بالفا
ستگاه  و باز  .شد قولون جدا و خارج  یانتها تا یمر هیناح از گوارش د

 هیسييه ناحبخش میانی از  ،هاروده یشييناسييبافت یهایبررسيي جهت
 بزرگ، روده یانیييم بخش وروده كوچييک  لئومیدئودنوم، ژژنوم و ا

ور طبه هانمونه از کی هر. شييدندجدا  مترسييانتی کیطول به یقطعات
 نددرصد قرار داده شد   ۸0 نیفرمال یحاو بسته  دربجداگانه در ظروف 

(2021., et al Khorasani; 2018 .,et al Garcia Diaz).  پس از
 یها جهت بررسيييشيييد و نمونه ضیظروف تعو نیسييياعت فرمال ۲2
  یکدامپزشييي یپاتولوژ مركز به یبافت راتییو تغ یسيييتومورفومتریه

ز با اسييتفاده ا یبافت یهانمونه شييگاهیآزما در. شييدند منتقل اصييفهان
و با  یریگقالب نیدر پاراف یصيييورت عرضيييبه لو  هارت یهاقالب
سييياخت   SRM 200 CWمدل ) Sakura چرخان  کروتومیمكمک  
  از اسيييتفاده  با  و تهیه  کرومتریم پنج ضيييخامت   به  یمقاطع ( نیچ

et al Wang,. 2009 ;)شييدند  آمیزیرنگ ائوزین –هماتوكسييیلین

Khorasani et al., 2021) یرات       و ی غ ت    ت ف بررسييي    یبييا  یمورد 
مورد مطالعه در  یهاشيياخ  گیریاندازهقرار گرفت.  یکروسييکوپیم

 مدل) Nikon میکروسييکو  از اسييتفاده بامختلف  هاییینمابزرگ
YS100   )س  باساخت ژاپن شد   انجامشده   یبرهمدرج و كال هاییعد

 برش هر در و بافتی برش پنج نمونه هر ازنمونه و  سييهگروه  هر در)
سکوپی  میدان چهار حداقل بافتی (. دش  گیریاندازه و شمارش  میکرو

عات م   طه  در یکرومتریمطال كوچک   روده مختلف های بخش با  راب
  یمورد بررسييي یعضيييالن یه ضيييخامت ال   و پرزطول، عمق، عرض 
 قرار گرفت. هیستومورفومتریک

چهار  و  سييه تیماربا  یتصييادف طرح كامالً یک قالبدر  آزمایش 

 ( با2/۹نسييخه ) SAS یافزار آمارها با نرمانجام شييد. همه داده تکرار
سه . گرفتند قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد( GLM)خطی  مدل  مقای

سط  هامیانگین  05/0 احتمال سطح  در دانکن ایدامنه چند آزمون تو
 :است شده استفاده زیر آماری مدل از .گرفت انجام درصد

Yij = μ+Ti+ Ɛij  
 :iTجامعه،  یانگینم :μمقدار مشاهده شده،    :ijY، رابطه یندر ا كه
  آزمون است. یاثرات خطا :ijƐ و ماi یماراثر ت
 

 و بحث نتایج

 ناتكرببی بافر تیمارهای تأثیرباریک:  روده هیسيييتومورفومتری
ساختار ه  مخمر –باكتریو  یمسد  ستومورفومتری بر  وده ر یهابافت ی

 آمده است. ۲جدول  در شاهد گروه با مقایسه دركوچک 

 هایشيياخ  یبرا یشييیآزما تیمارهای ینب دارییمعن اختالف
شاهده  دوئودونوم وژژنوممورد مطالعه در بخش  بافتی شد  م . هر چند ن

سبت ارتفاع به عمق كریپت در تیمار دریافت  مخمر از  -باكتری كنندهن
بخش  در. (۲ جدول)نظر عددی نسييبت به سييایر تیمارها بیشييتر بود  

 ریسا  هب نسبت  شاهد  در پرز مساحت  و پتیكر عمق پرز، ارتفاع لئومیا
 (. >05/0P) بود شتریب یداریمعن طوربه مارهایت

سیدهای  تأثیر شد  و سلولی  تکثیر تحریک بر فرار چرب ا  افتب ر
ستگاه  ست  محدود( نگاری و شکمبه ) معده پیش به گوارش د  بر و نی
  اسييت مؤثر نیز كوچک روده هایپرز رشييد و سييلولی تکثیر تحریک

(2009 .,et al Wangدر .) ها،پرز ارتفاع خصيييوصبه كوچک روده 
  مراحل در توجهی قابل نقش یپوشييشيي  بافت اندازه و كریپت عمق
Strusińska )دارند  گوارش دستگاه از مغذی مواد جذب و هضم نهایی

2009 .,et al Wang 2009;., et al) .شتر  پرز ابعاد هرچهواقع  در  بی
شد  ترطویل پرز و  رد جذب توانایی جاذب، هایسلول  وجود دلیلبه با
 حضور ی،طرف از (.Attaix and Meslin, 1991یابد )می افزایش هاآن
 مجاری هایبافت توسيعه  اصيلی  كلید فرار، چرب اسيیدهای  جذب و

ستگاه  شد می گوارش د et al Vi; Attaix and Meslin, 1991 ,.) با

 اسييتفادهیا و شييیمیایی بافر  اثردر مورد  یمشييابه مطالعات. (2004
ستق  سانتره بر  پر رهیج در( DFM) کروبیم از میم  در هاروده بافتكن
 .نیست دسترس در نشخواركننده واناتیح

ضر  سانتره زیاد و احتماالً  به در آزمایش حا صرف جیره با كن   دلیل م
 ,.Khorasani et alافزایش تولید اسييیدهای چرب فرار در شييکمبه )

های بعدی دسيييتگاه گوارش، افزایش    ها به بخش  ( و انتقال آن 2020
های مختلف روده  ارتفاع پرز، عمق كریپت و مسييياحت پرز در بخش    

 اعارتف شیافزا لیاز دال یکی واقع درمشاهده شد؛  شاهدخصوص در به
 یدهایجذب اسيي تیظرف شیافزا دوزیاسيي طیو سييطح پرز در شييرا پرز

et al Mashayekhi ,.) اسيييت pH یداری چرب فرار و كمک به پا   

افر ب كنندهافتیدر یمارهایها در تشاخ  نیكاهش ا ،نیبنابرا (.2020
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یایی    باكتر شيييیم ند یم رامخمر  -یو  بت  تأثیر  جه ینت توا ات مث
 جدول) شييکمبه عیما pH بهبودهای بافری و میکروبی نظیر افزودنی

 ترشييیب تیفعال جهینت در ،مختلف روده یهابخش به( منتقل شييده ۳
كنترل  اعثبه ك دانست بیشتر  استات   دیو تول کیتیسلولول  یهایباكتر
Lechartier and Peyraud, 2011 ;)است   دهش  شاهد  دوزیاس  ینسب 

2021., et al Khorasani ;2020., et al Mashayekhi) . 
  ایروده سيياختار در كریپت عمق به ارتفاع پرز نسييبت افزایش
 رد را باالتری توانایی بوده، مغذی مواد بهتر جذب و هضييم با مرتبط
جات   تامین  یا جاد  مغذی  مواد احت  ,.Afzalzadeh et alكند ) می ای

بهبود نسيييبت ارتفاع به عمق كریپت در دئودونوم و      بنابراین، ( 2013
 های شييیمیایی و یا میکروبیافزودنی كنندهژژنوم در تیمارهای دریافت

در  pH كنندههای تنظیمتوان از نتایج مثبت اسييتفاده از افزودنیرا می
حاضييير دانسيييت؛     مایش  مایش  كه طوریبه  آز های برخی از  در آز

( DFMهای گوشتی با مصرف مستقیم میکروب )پژوهشگران با جوجه 
های مختلف روده كوچک نسيييبت ارتفاع به عمق كریپت در قسيييمت

كه با  (et al Lei ;2013., et al Jayaraman ,.2015)بهبود یافت 
 هاینتایج آزمایش حاضيير مطابقت دارد. از طرفی، سييركوبی باكتری  

ستفاده   بیماری سط ا ستقیم میکروب و تعدیل میکروبی روده نیز   زا تو م
ممکن اسييت منجر به بهبود نسييبت ارتفاع پرز به عمق كریپت شييود  

(2015., et al Lei.) 
 

 بزرگکوچک و  روده هیستوپاتولوژی

  سييه هر در( لئومیمختلف روده )دئودونوم، ژژنوم و ا یهابخش در
 یاتههس  تک یالتهاب یهاسلول  نفوذ شکل به روده مخاط التهاب ماریت

س  از اعم سل    ت،یلنفو سما ش  لینوفیائوز متفاوت درجات با ،پال اهده  م
نکروز  ،یزیخونر ،یپرخون شييکلبه کیپاتولوژ راتییتغ ،عالوهبه .دشيي
ش  هاپرز دنیچسب  بهم و پرزها  یابالته یهاسلول  نفوذ و التهاب از ینا

 ترشگس  و نفوذ زانیم هیپا بر التهاب شدت  طور كلی،به .دش  مشاهده 
 . بودند هیشب هم به هاماریت در یالتهاب یهاسلول

 
 

 
 

 با D1& D2. مخاط نیدر مخاط و پار هالینوفیو ائوز یاتک هسته یالتهاب یهانفوذ سلول ها،یلیرأس و دنیبه هم چسب :D1, D2&D3 -(D) دئودنوم -1 شکل

 نیائوز -نیهماتوكسل یزیآمرنگ. ۸00 ییزرگنماببا  D3و  20یی بزرگنما

Figure 1- Duodenum (D)- D1, D2 & D3: Sticking the heads of villuse together, Infiltration of mononuclear inflammatory cells 

and eosinophils in mucosa and submucosa. D1& D2: X40 and D3: X100. Hematoxylin-Eosin staining 

 

 

  

D1 D2 

D3 
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. ۸00 یینمازرگب J3:و  20 یینمابزرگ :J1& J2. مخاط نیپار و مخاط در هالینوفیائوز و یاهسته تک یالتهاب یهاسلول نفوذ :J1, J2&J3: (J) ژژنوم -2 شکل

 نیائوز -نیهماتوكسل یزیآمرنگ
Figure 2- Jejunum (J): J1, J2 & J3: Infiltration of mononuclear inflammatory cells and eosinophils in mucosa and submucosa. 

J1& J2: X40 and J3: X100. Hematoxylin-Eosin staining 
 

  

 

 

 وجودو  لینوفیفراوان ائوز حضور :I3. 20نمایی ، بزرگدر مخاط هالینوفیو ائوز یاتک هسته یالتهاب یهانفوذ سلول ها،یلیو دنیچسب هم به: I1&I2 :(I) ایلئوم -3 شکل

 ینائوز -هماتوكسلین آمیزیرنگ. 200نمایی ها، بزرگفلش محل در ایدیكوكس یهااووسیست

Figure 3- Ileum (I): I1& I2: Sticking villuse together, Infiltration of mononuclear inflammatory cells and eosinophils in mucosa, 

X40. I3: Abundant presence of eosinophils, Arrows: Existence of coccidial oocysts, X400. Hematoxylin-Eosin staining 
 
 

I1 I2 

J1 J2 

J3 

I3 
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ها پال       مار مام تی  Peyer’s)یر په  های در بخش ایلئوم در ت

patches) در ایلئوم در شييياهد  .بودند مشييياهده قابل مخاط زیر در
سیدیا  انگل از یمقاطع شد كه تا    روده مخاط در( هافلش) كوك شاهد  م

  مقاطع در را هافراوان ائوزینوفیل تعداد حضييور تواندمیحدود زیادی 

هر چند در  .كند توجیه بزرگ روده و كوچک روده از اعم روده مختلف
ها هیچ مقطعی از انگل   های روده در هیچ كدام از نمونه   سيييایر بخش
 مشاهده نشد.

 

 
  

 

 

 غدد یدر مخاط و در البال یاتک هسته یالتهاب یهاسلول : نکروز رأس پرزها و نفوذC2. 20نمایی نمایی كلی از مقطع روده بزرگ، بزرگ ::C1(C) كولون -4 شکل

 ینائوز -هماتوكسلین آمیزیرنگ. 200نمایی ای در مخاط و البالی غدد لیبركوهن، بزرگهای التهابی تک هسته: حضور سلولC3 .۸00، بزرگنمایی بركوهنیل

Figure 4- Colon: C1: Complete cross section of the large intestine, X40. C2: Villi necrosis and infiltration of mononuclear 

inflammatory cells in the mucosa and among of the lieberkuhn glands, X100. Infiltration of mononuclear inflammatory cells in 

the mucosa and among of the lieberkuhn glands, X400. Hematoxylin-Eosin staining 
 

 یشیآزما هاییرهشده با ج تغذیه هایبره درشکمبه  یعما pH -3 جدول

Tables 3- Rumen fluid pH of lambs fed with diets 

ریمتغ  
Variable 

مارهایت  
Treatment SEM P-value 

Control1 Buffer2 Me + Sc3 

pH4 6.54b 6.87a 6.80a 0.0654 0.0257 

a,b باشندمی دارمعنی اختالف دارای غیرمشتر  حروف با ردیف هر هایمیانگین (50/5P<). 
 یافزودن گونه هر فاقد= شاهد۸
 (روزانه رهیج درصد کی) كربنات یب میسد= بافر ۲
 هر دام( ازایبه گرم دو) ساكارومایسیس سرویسیه+  (دام هر ازایبه لیترمیلی)سه  مگاسفرا السدنی ۳
 ساعت پس از تغذیه صبحگاهی ۳ 2

a,b Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
1 Control= without any supplementation 
2 Buffer= sodium bicarbonate supplementation (one percent daily ration(  
3 Me + Sc= Megasphaera elsdenii (three milliliters per animal)+ Saccharomyces cerevisiae (two grams per animal) 
43 hours after morning feeding 

 

C1 C2 

C3 
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 ت،یلنفوس یالتهاب یهانفوذ سلول ،یپرخون شاهددر  بزرگ روده در

دد غ یمخاط و البال نیبه تعداد كم در پار لینوفیپالسييماسييل و ائوز 
هده گرد   ها پرزنکروز رس  نیو همچن بركوهنیل  مار ی. در تدی مشيييا
  فوذن با  همراه بركوهنیل غدد پراكنده  اسيييیون كننده بافر دژنر  افت ی در

  و مخاط نیپار در هالینوفیو ائوز یاهسييته تک یالتهاب یهاسييلول
نکروز  مخمر -باكتری ماریت در. دشيي مشيياهد بركوهنیل غدد یالبال
 هالینوفیائوز تیغالب با یالتهاب یهاسلول  نفوذهمراه با  بركوهنیغدد ل

 .دشمشاهده 
 خصيييوص در مشييييابهی   هييایپژوهش   منييابع، تيياكنون      در

ستوپاتولوژی  شاهده  روده مختلف هایبخش هی شد  م  ،یكل طوربه. ن
 جادای هایالتهاب با مقابلهروده جهت  یهاشده در بافت یجادا ییراتتغ

ست؛ در   شده  س  واقعا ش    یهابافت به تواندیم شکمبه  دوزیا ش   یپو
س  روده و شکمبه  ساند  بیآ سئ  یهایباكتر انتقال به منجر و بر  ولم
et al Khorasani ;2006., et al Odongo ,.) شود یكبد یهاآبسه

 حیتلق زا استفاده  با یتجرب صورت به شکمبه  دوزیاس  یماریب در. (2021
 یهاسلول و هالینوتروف نفوذ برنج، شده خرد یهادانه یاشکمبه درون
سته  تک سته  و ردانیش  و هزارال ،ینگار شکمبه،  بافت به یاه  پو
 ,Rose) است  شده  مشاهده  شکمبه  وارهید یپوشش   بافت شدن  پوسته 

 نیكساندوتو و هایباكتر یبرا یپوشش بافت دوزیاس طیشرا  در (.1989
  ییجاهجاب از پس كه باشييدیم نفوذ قابل( LPS-دهایسيياكار یپوپلی)ل
et al Mashayekhi ,.) شود التهاب و یكبد یهاآبسه باعث تواندیم

2021., et al Khorasani ;2020). به منجر شکمبه  تهیدیاس  واقع در 
 هانیاندوتوكسيي انتشييار آن دنبال به و یمنف گرم یهایباكتر مرگ
(LPS )عملکرد بر یگذارتأثیر و یالتهاب یهاواسييطه كردن فعال و 
(. برخالف et al Garcia Diaz ,.2018) شييود یم واناتیح یدیتول

ضر،   سانتره شده با   هیتغذ یگاوها درنتایج آزمایش حا س  باال، كن  تفادها
 شاهد  به نسبت  را شکمبه  یالتهاب عاتیضا  مگاسفرا السدنی   یباكتر از

سانتره    رهیج در نیهمچن (et al DeClerck ,.2020) داد كاهش با كن
مگاسيييفرا  یمصيييرف بافر و مخلوط باكتر با یپروار یهابرهباال در 
سدنی  سیه     با مخمر  ال سروی سیس  سلول  زانیم از ساكارومای  یهانفوذ 
ست       نیدر پار یالتهاب شده ا سته   آرامش و یبهتر طیشرا  ومخاط كا
  مشاهده شد   pH كنندهمیتنظ عوامل كنندهمصرف  یهادام در یشتر یب
(Khorasani et al., 2021   دلیل اصيلی و مشيخ  عدم مشياهده .)  

در  pH كننده میعوامل تنظ  و تیمارهای حاوی    شييياهد  بین ها تفاوت 
س  شاید بتوان آن را به   امّا ،شد مشخ  ن  كوچک روده یپاتولوژ یبرر

سيين و تغذیه قبلی حیوان مرتبط دانسييت، به این معنی كه تغذیه قبلی 
باشيييد )نظیر التهاب        این بره بافت ایجاد كرده  ای  ه ها تغییراتی را در 

مشيياهده شييده( كه دیگر در مدت زمان كوتاه ترمیم نشييوند. تحقیقات 
شان می  سعه با ن شک دهد كه رژیم غذایی اولیه و تغذیه بر تو مبه و فتی 

مدت   تأثیر دارد و این  تأثیر میکروفلورای آن  ات ممکن اسيييت برای 
ند و در نتیجه        باشييي ته  مه داشييي بر عملکرد، طول عمر و  ،طوالنی ادا

شخواركنندگان بالغ     شد    تأثیرسالمت ن ساس بیان  ه بگذارند. بر این ا
ها با غذای با اسييت كه برای توسييعه شييکمبه بهتر اسييت كه گوسيياله

et al Diao ,.و غنی از مواد فعال بیولوژیکی تغذیه شوند )  كیفیت باال

شده كه رژیم   2019 شان داده  توانند فلور های غذایی می(. همچنین ن
ها را در طول از شيييیر گرفتن تغییر دهند كه این روند میکروبی در بره

ند می et al Ruiz-Yáñez ,.)مدت چهار تا پنج ماه ادامه یابد         به  توا

2015., et al De Barbieri ;2010)رسييد تغییرات . لذا، به نظر می
 یهابرهمربوط به  یهابافتشده در   مشاهده های پاتولوژیک و التهاب

شیمیایی و  ؛ و عدم توانایی تیمارهای حاوی افزودنیشاهد  های بافری 
شی از   میکروبی برای بر طرف كردن آن شتر نا ص تأثیرها، بی ل از ات حا

شت  دام یقبلسن و تغذیه   شند كه برگ ر بوده ناپذیهای مورد آزمایش با
شنهاد می     ساس پی ستند؛ بر این ا های شود كه افزودنی و قابل جبران نی

شیرگیری    در جیرهبیولوژیکی  سانتره باال از همان ابتدای از  های با كن
سعه بهتر بافت  سی     هاآنها و اثرات مثبت جهت تو ستفاده و مورد برر ا

بافت    یبرا عالوه،هب قرار گیرند.     یها رهیجها اثر  كه در آن  یمطالعات 
 ییهااز دام شييودیم شيينهادیپگیرند، مورد مطالعه قرار میپركنسييانتره 

شروع آزما     شود كه قبل از  ستفاده   هیغذعلوفه ت هیبر پا یارهیبا ج شیا
سترس  شده باشند كه ا   هیتغذ ییهارهیج اب تر،یطور كلبه ایشده باشند   

 د.ننکن جادیا را یاروده یهاسلول بیو آس بیتخر ،جهیو در نت دوزیاس
 

 گیری کلینتیجه

ستفاده  مایش در آز میکروبییا و  یمیاییش  یبافر هایافزودنیاز  ا
ضر اگر  ستومورفومتری تأثیرچه باعث حا شد. با  ایلئو ات مثبتی بر هی م 
حال،   مثبتی بر هیسيييتومورفومتری دئودنوم و ژژنوم و نیز  تأثیر این 

 مخاط التهابكوچک و بزرگ مشيياهده نشييد و  روده هیسييتوپاتولوژی
 یاهتیمار ی در همهاهسته  تک یالتهاب یهاسلول  نفوذ شکل به روده

مشيياهده شييد. در كل، بین عملکرد تیمار حاوی بافر بیکربنات با تیمار 
ابه مش  هاآنمخمر از این نظرها تفاوتی مشاهده نشد و نتایج    -باكتری

های  افزودنی تأثیر شيييود كه  ها، توصيييیه می  یافته   بود. برای تکمیل 
ویژه نوع میکروبی(، در همین سيييطوح یا مقادیر   )به  pH كننده تنظیم

سایر جیره    ضر در  سانتره و یا  متفاوت با آزمایش حا ها از نظر مقدار كن
شد كه   سایر دام  شرایط فیزیولوژیکی متفاوت بویژه مراحل اولیه ر ها با 

سی      به فلور میکروبی ست نیز مورد برر ستقرار پیدا نکرده ا طور كامل ا
 قرار گیرد.
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