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 - 1دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 - 2دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 - 3دانشجوی دکترای تغذیه دام ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 - 4گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
 - 5استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز
* نویسنده

مسئولhoseinkhani2000@yahoo.com :

(دریافت مقاله 96/3/7 :پذیرش نهایی) 97/6/28 :

چکیده
تاثیر مثبت پروبیوتیکها بر عملکرد و سالمتی گوسالههای شیرخوار از دیرباز مورد توجه بوده است .پروبیوتیککهکا گروهکی از
میکروارگانیسم های زنده هستند که در تغ ذیه دام استفاده می شوند .این افزودنیها نه تنها هیچگونه زیانی برای موجودات زنکده
ندارند ،بلکه آنزیم های مختلفی ترشح میکنند که باعث شکسته شدن زنجیره های کربنی آلی و تولید موادی چون قنده ای ساده تر،
الکلها ،ویتامین ها و سایر مواد مغذی می شوند .برای انجام این مطالعه از  24ر أ س گوساله نر و ماده بکا میکان ین وزنکی 50±3
کیلوگرم و سن  40±3روزه و به مدت  45روز استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل )1 :گروه شاهد )2 ،گروه دریافکتکننکده
الکتوباسیلوس کازئی و  )3گروه دریافتکننده الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بودند .پروبیوتیکها به همراه سرم فیزیو لوژی به مصرف
گوسالهها رسید .ا ستفاده از الکتوباسیلها تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک نداشته ،اما استفاده از الکتوباسیلها باعث افزایش وزن
گوسالهها در کل دوره شد ( .)p<0/05از طرفی تیمارهای حاوی پروبیوتیک باعث بهبود معنیدار بازده غذایی در دورههکای از
شیرگیری و در کل دوره پرورش گردید ( .)p<0/05همچنین افزودن پروبیوتیکها در جیره گوسالهها ،گلوکز خون را بهطور معنی -
داری افزایش داده ولی نیتروژن اورهای خون را کاهش داد ( ،)p<0/05اما تاثیر معنی داری بر میزان پروتئین کل ،آ لبومین ،تکری -
گلیسیرید و کلسترول خون نداشت .در کل ،استفاده از مکملهای پروبیوتیکی باعث بهبود شاخصهای سالمتی شد ،اگرچکه از
لحاظ عددی معنی دار نبود .با توجه به نتایج میتوان گفت که افزودن پروبیوتیکها در جیره گوسالهها باعث بهبود عملکرد شد ه و
تاثیر مثبتی بر برخی فراسنجههای خونی دارد.
کلیدواژ هها :پرو بیوتیک ،عملکرد ،فراسنجههای خونی ،شاخصهای سالمتی ،گوسالههای شیرخوار.
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مقدمه

من تتتتور استتتتتااده از پروبیوتیتتتتک هتتتتا در تیتتتتره

امروزه استتااده از متواد افزودنتی ن یتر ترکیبتا
محتترر رشتتد در تغذیتته دام متتتداول شتتده استتت.

نشتتخوارکنندگان یتتک تتتایگزین مناستتب بتترای آنتتتی
بیوتیک هتا در کتاهش مشتکذ

کترشتده ،متیباشتد

پروبیوتیک ها افزودنی های زنده میکروبی هستند کته بتا

( .)Duff et al., 2000از ویژگىهاى مهم پپروبیوتیک -

ایجتتاد تدتتادل در ت دیتتت فلتتور میکروبتتی روده ،از

ها زنتدهمتانى در مجتراى مدتدى-رودهاى ،بتا وتتود

عاونتتت هتتای گوارشتتی پیشتتگیری کتترده و بتتر بهبتتود

pHپایین ،مقاومت به غل ت های مختلف کلرور ستدیم

ع لکرد حیوان و تقویت سیستم ای نی اثر مثبت دارنتد

( ،)NaClمقاومتتت در برابتتر آنتتتیبیوتیتتکهتتا و دامن ت

( .)Isolauri et al., 2001; Anderson, 2002واژه
پروبیوتیک از دو کل ه یونتانی "پترو" و "بیوتیتک" بته

حرارتى رشد میباشتد ( .)Klein et al., 1998از مهتم -
ترین مزایای ا ین فرآوردهها این است کته پت

از وارد

منشتتأ گرفتتته استتت ( Afshar

شدن به سیستم گوارشی دام و طیور در بافتهتای بتدن

 .)Mazandaran and Rajabi, 1381پروبیوتیتکهتا از

بتاقی ن انتتده و بترخذ آنتتتیبیوتیتتکهتا هتتی گونتته

ش ار افزودنیهای زنده میکروبی هستند کته قادرنتد بتا

از مصر آنها ایجتاد ن تیشتود.

مدنتتی بتترای حیتتا

مقاومت میکروبی پ

ایجاد یک تدتادل میکروبتی ،در ت دیتت فلتور روده از

هد

عاونتهای گوارشی تلوگیری کترده و اثتر مثبتتی بتر

فدالیت میکروبتی دستتگاه گوارشتی استت .بته عبتار

بهبتتود ع لکتترد و افتتزایش رشتتد دام داشتتته باشتتند

دیگر بهبود وضدیت سذمتی ،رشتد و ع لکترد حیتوان

) .(Fuller, 1977طی بررسی های انجام گرفتته ،گتزارش

میباشد ( .)Abe et al., 1995بنابراین ،مطالدته حاضتر

ضتد میکتروب بته

بررسی تاثیر دو مک ل پروبیوتیکی بر ع لکترد

گردیده است که استااده از ترکیبا
عنوان محرر رشد ،اغلب باعت

کتاهش پتاتوژنهتای

روده ای ،کاهش اسهال و در نتیجه سبب بهبود ع لکترد

با هد

از استااده کردن از ایتن فترآوردههتا ،متتاثرکردن

رشتتد ،پارامترهتتای بیوشتتی یایی ستترم و شتتاخ

هتتای

سذمتی گوسالهها انجام پذیرفت.

حیوانها شدهانتد ( .)Franklinj et al., 2006بتا توتته
به مشکل مطرحشده برای استااده از آنتیبیوتیتکهتای
محرر رشد ،تحقیقا

مواد و روشها

و آزمایش های زیتادی در زمینته

این آزمایش از اوایل به ن ماه تا اواسط استاندمتاه

یافتن تایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیتک هتای محترر

سال  1394به مد  45روز انجام گردیتد .بترای انجتام

گرفته است .پروبیوتیک ها ،پریبیوتیتک -

این مطالده از  24ر أس گوساله ( 12رأس گوستاله نتر و

تجتتاری کتته

 12رأس گوستتاله متتاده) بتتا میتتانگین وزنتتی 50± 3

مخلوط پیچیده ای از اتزای شی یایی مختلف میباشتند

کیلتتوگرم و ستتن  40±3روزه یدنتتی  20روز قبتتل از

به عنوان تانشین مناسب برای آنتیبیوتیتکهتا شتناخته

شتتیرگیری و  25روز بدتتد از شتتیرگیری استتتااده شتتد.

و ه چنتین

گوساله ها در تایگتاه اناترادی نگتهداری شتدند .تیتره

سطو ح مناسب استتااده از آنهتا بایستتی متورد بررستی

غذایی گوساله هتا بتا استتااده از تتدول  ،NRCنستخه

قرار گیرد ( .)Fukuyasu and Gshida, 1986برای ایتن

 2001تن یم شد .تی ارهای آزمایشتی شتامل - 1 :گتروه

رشد صور

هتا ،استتیدهای آلتی و برختتی از ترکیبتا

شده انتد ،امتا میتزان تتاثیر نتین ترکیبتا
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شاهد (دریافت سرم فیزیولتوژی) - 2 ،گتروه دریافتت -

درصد یونجه (در اندازه  2تا  3ستانتیمترخردشتده) بتا

کننده الکتوباسیل کازئی ( )Lactobacillus caseiو - 3

سبوس و ختورار گلتوتن ر

تتایگزین شتده و بته

گتتتروه دریافتتتتکننتتتده الکت وباستتتیل استتتیدوفیلوس

خورار آغازین اضافه شد .خورار مصرفی بتهصتور

(  )Lactobacillus acidophilusبود .برای بته دستت

آزاد و در حتتد اشتتتها بتتهصتتور

آوردن کشتتت تتتازه ،ابتتتدا الکتوباستتیلوس در محتتیط

گوساله هتا قترار گرفتته و میتزان مصتر

نوترینت براث در دمای  37درتته ستانتی گتراد تکثیتر

روزانه محاسبه می گردید ،به طوری کته صتبخ ختورار

داده شد و در ه ان دما به مد  20ساعت گترمخانته -

در آختتور ریختتته شتتده و در پایتتان روز بتتاقیمانتتده آن

از ش ارش ،محیطهتای کشتت بته

ت عآوری و وزن میشد .گوستاله هتا ه تواره بتهطتور

میتتزان الزم رقیتت گردیدنتتد ،بتتهطتتوریکتته تدتتداد

مجزا به آب ت یز دسترسی داشتند .برای محاستبه قتوام

باکتری  108 CFU/mlاز هتر  2گونته باکتریتایی بترای

متتدفو در ستته نوبتتت ،در اول دوره 20 ،روز پتت

از

تغذیه گوساله ها در دستترس باشتد .ایتن مک تلهتا بته

شرو آزمایش (از شتیرگیری) و آختر دوره از رکتتوم،

آشامیدنی بته ه تراه سترم فیزیولتوژی در هتر

متتدفو برداشتتته شتتد و بتتر استتاس روش پیشتتنهادی

روز به گوساله ها خورانده شدند ،در حالیکه بته گتروه

محققین دانشگاه ویسکانسین و بتا استتااده از تار -

شاهد تنها سرم فیزیولوژی صور آشتامیدنی خورانتده

های مربوطه قوام آن تدیین شد .ه چنتین انتدازه گیتری

میشد .گوساله ها عذوه بر شیر بته صتور آزادانته بته

دمای بدن هتمزمتان بتا ن ونته بترداری متدفو توستط

تیره کامذً مخلوط دسترسی داشتند .فرمتول کنستانتره

دماسنج اتوماتیک انجام گرفت.

گذاری گردید .پ

صور

اناتترادی در اختیتتار
بته صتور

مصرفی در تدول  1گزارش شتده استت کته مقتدار10
تدول  - 1ترکیب تیره استارتر گوسالههای شیرخوار
نام مواد خوراکی

مقدار (بر حسب درصد)

تو

13/8

ر

40

سبوس

5

سویا

30
5

خورار گلوتن ر
توش شیرین

0/5

مک ل مددنی  -ویتامینی

5

کربنا کلسیم

0/5

ن ک

0/2
ترکیب شی یایی تیره

ماده خشک

93/1

انرژی

2/70

پروتئین

21/15

دیواره سلولی

14/74

خاکستر

5/2
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ه چنتتین وزن کشتتی و تدیتتین ضتتریب تبتتدیل

است .نتایج بهدست آمده نشتان متیدهنتد کته افتزودن

هاتگی انجام متیگرفتت.

الکتوباستیل هتتا در تیتتره غتذایی تتتاثیر مدنتتیداری بتتر

برای اندازه گیتری پارامترهتای بیوشتی یایی ختون ،سته

مصتتر ختتورار نداشتتتت .گتتروه مصتتر کننتتتده

خورار گوساله ها به صور

از شترو

الکتوباسیلوس کازئی هتم در دوره قبتل از شتیرگیری و

آزمتتایش (از شتتیرگیری) و آختتر دوره از وریتتد ودا

هم در کتل دوره آزمتایش ک تترین و در مقابتل ،گتروه

انجام شد .ن ونه ها بتا سترعت  3000دور بته متد 15

مصتر کننتده الکتوباستتیلوس استیدوفیلوس بیشتتترین

ن وبت ختونگیری در اول دوره 20 ،روز پت

دقیقه سانتریایوژ شدند .سرم هتای تتدا شتده در دمتای

مصر

 - 20درته سلسیوس نگه داری و برای انجام آزمایشتا

 -افزایش وزن :استااده از الکتوباسیل ها باع

نهایی بته آزمایشتگاه انتقتال داده شتده و بتا استتااده از

وزن گوسالههتا شتد (تتدول  .)2ایتن افتزایش وزن در

کیتهای پارس آزمون اندازگیری شدند.

مرحله قبل از شیر گیری تااوتی با گروه شاهد نداشتت،

 -تحلیل آماری دادههکا :در ایتن مطالدته بترای آنتالیز

امتتتتا در کتتتتل دوره مدنتتتتیدار بتتتتود (.)p<0/05

داده ها ،از طرح کامذً تصادفی  CRDاستااده شد .متدل

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با  1071گرم افتزایش وزن

زیر است:

روزانه باالترین میزان را در بین حیوانا آزمایشتی دارا

آماری طرح به صور

yij = μ + Ai + eij
که در آن  =yijمقدار هر مشاهده =μ ،میتانگین تامدته،

 =Aiاثر مک ل باکتری و  =eijاثر خطای آزمایشتی متی -
باشد .دادهها بتا استتااده از رویته متدل خطتی ()GLM
نتترم افتتزار آمتتاری  )1998( SASمتتورد تحلیتتل قتترار
گرفتند .مقایسه اختذفا

مدنتیدار در ستطخ  5درصتد

با استااده از آزمون دانکن صور

گرفت.

خورار را بین گروه های آزمایشی داشتند.
افتزایش

بود.
 بازده غذایی :گوساله هایی که با پروبیوتیکها تغذیتهشتده بودنتد در دوره از شتتیرگیری و ه چنتین در کتتل
دوره بازده غذایی باالیی داشتتند ( .)p<0/05استتااده از
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بتاالترین بتازده غتذایی را
داشت هر ند که تاتاو

مدنتیداری بتین گتروههتای

استاادهکننده از الکتوباسیل مشاهده نگردید.

یافتهها
 مصککرف خککوراک :تتتاثیر تی ار هتتای آزمایشتتی بتترع لکرد رشد گوسالههتا در تتدول  2نشتان داده شتده
تدول  - 2تاثیر پروبیوتیکها بر مصر
فاکتورهای ع لکرد
مصر

خورار ،افزایش وزن و بازده غذایی گوسالهها
تی ارهای آزمایشی

SEM

شاهد

الکتوباسیلوس کازئی

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

p- value

خورار روزانه تا از شیرگیری (گرم)

1626 /9

1 618

1697

306/8

0 /79

خورار روزانه در کل دوره (گرم)

2075

2050

2125

14/76

0 /279

افزایش وزن روزانه تا از شیرگیری (گرم)

857

1000

1000

83/11

0 /26

مصر
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افزایش وزن روزانه در کل دوره (گرم)

928 b

1023 a

1071 a

7 /95

میانگین بازده غذایی تا از شیرگیری (گرم)

0 /45 b

0 /55 a

0 /52 a

0 /23

میانگی ن بازده غذایی در کل دوره (گرم)

0 /44 b

0 /50 a

0 /51 a

0 /24

0 /013
0 /002
0 /04

 :a,bمیانگینهای دارای حرو التین غیرمشابه در هر ردیف ،در سطخ  0/05دارای اختذ مدنیدار میباشند.

 -گلوکز :تدول  3نشان میدهد که تغذیته گوستالههتا

 -تری گلیسرید ،کلسترول و نیتروژن اورهای :افتزودن

با مک ل پروبیوتیکی میزان گلوکز خون را افتزایش داد

پروبیوتیک ها تاثیری بر میزان تری گلیسرید و کلسترول

( .)p<0/05در بتتتین تی ارهتتتای آزمایشتتتی افتتتزودن

ختون نداشتت (تتدول  .)3امتا نیتتروژن اورهای ختون

الکتوباسیل اسیدوفیلوس با  82میلتی گترم در دستیلیتتر

گوساله ها تحت تاثیر مک ل پروبیتوتیکی قترار گرفتت،

منجر به بیشترین میزان افزایش در گلوکز خون گردیتد

بهطوری که افزودن پروبیوتیک ها در تیره باع

کاهش

(.)p<0/05

مدنتیدار ( )p<0/05میتزان نیتتروژن اورهای ختون شتد

 -پکککروتئین و آلبکککومین :استتتتااده از مک تتتلهتتتای

(تدول .)3

پروبیوتیکی تاثیر مدنی داری بتر میتزان پتروتئین کتل و
آلبومین نداشت ،اما گوساله هتایی کته بتا تی تار حتاوی
الکتوباسیلوس کازئی تغذیه شده بودند ،میزان پتروتئین
کل و آلبومین خون آنها بیشتر از سایر گوستالههتا بتود
(تدول .)3
تدول  - 3تاثیر پروبیوتیکها بر برخی فراسنجههای خونی گوسالهها (میلی گرم در دسیلیتر)
تی ارهای آزمایشی
فاکتورهای ع لکرد

شاهد

الکتوباسیلوس کازئی

الکتوباسیلوس

SEM

p- value

اسیدوفیلوس

گلوکز

76 /37 c

79 /25 b

82 a

5 /68

0 /0005

پروتئین کل

8 /25

9 /22

8 /12

1 /41

0 /157

آلبومین

6 /72

7 /07

6 /47

0 /30

0 /140

تریگلیسرید

55 /25

55 /50

55 /00

45 /60

0 /989

کلسترول

154 /75

155 /50

154 /30

13 /40

0 /824

نیتروژن اورهای

22 /25 a

20 b

18 /5 b

6 /80

0 /036

 :a,bمیانگینهای دارای حرو التین غیرمشابه در هر ردیف ،در سطخ  0/05دارای اختذ مدنیدار میباشند.
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بهبود دمای بدن گردید ،اما این کاهش از لحاظ عتددی

 شاخصهای سالمتی :تدول  4نشتان متیدهتد کتهافزودن پروبیوتیک ها باع

مدنیدار نبود.

کتاهش ضتریب متدفو و

تدول  - 4تاثیر پروبیوتیکها بر شاخ

های سذمتی گوسالهها

تیرههای آزمایشی
صاا

شاهد

الکتوباسیلوس

الکتوباسیلوس

کازئی

اسیدوفیلوس

SEM

p-value

قوام مدفو

1 /62

1 /37

1 /5

0 /55

0 /8

دمای بدن (درته سانتیگراد)

39 /52

39 /23

39 /52

0 /17

0 /4

بحث و نتیجهگیری

داشتند .بهبود افزایش وزن هم در دوره قبل و هتم بدتد

 -مصرف خوراک :مطاب با یافتههای مطالدته حاضتر،

از شیرگیری مشاهده شد ،اما در دوره قبل از شتیرگیری

برختتی از محققتتین گتتزارش کردنتتد کتته متتاده خشتتک

علیرغم اینکه گتروه هتای مصتر کننتده الکتوباستیل

مصرفی گوسالههای تغذیهشده با پروبیوتیک باکتریتایی

حتدود  140گتترم افتتزایش وزن بیشتتری داشتتتند ولتتی

در مقایسته بتتا گتتروه شتاهد تحتتت تتتأثیر قرارنگرفتتت

تااو

مدنتی داری بتین آنهتا بتا گتروه شتاهد مشتاهده

( ;Mohamadi Roodposhti and Dabiri, 2012

نگردید .بهن ر میرستد انحترا

مدیتار میتانگین بتاال و

ختتورار در

پراکندگی باالی افتزایش وزن گوستاله هتا در ایتن دوره

گتروه مصتر کننتده الکتوباستیلوس استیدوفیلوس 70

مدنتیدار بتین تی تارهتا

 .)Riddell et al., 2010میتتزان مصتتر

علت اصلی عدم وتود تااو

گرم در روز (نزدیک به  4درصد) در مقایسته بتا تی تار

باشد .مصر

شاهد افزایش یافت .این افزایش اگر ه مدنیدار نبتود،

بتتته ویتتتژه گتتتروه مصتتتر کننتتتده الکتوباستتتیلوس

ایتن گتتروه

اسیدوفیلوس می تواند دلیل اصتلی افتزایش وزن بیشتتر

ولتی اثتترا آن در افتزایش وزن حیوانتتا

بیشتر خورار در این گروه از گوسالههتا

آزمایشی کامذً مشهود میباشد.

در این گروه باشد .به عذوه عاد پتذیری ستریع تتر بتا

 -افکزایش وزن :محققتتین گتزارش کردنتتد کته تغذیتته

خورار تامد یک نکته کلیدی در بهبتود افتزایش وزن

پروبیوتیک باع

بهبود افتزایش وزن روزانته گاوهتای

پتترواری شتتده و وزن الشتته را نیتتز  6تتتا  7کیلتتوگرم
افتزایش داد کته ایتن امتر احت تاالً در اثتر بهبتود فلتور
میکروبی و حداکثر استتااده دام از متواد مغتذی فیبتری
متتیباشتتد ( Khatibi Bardsiri and Abrahamid,

 .)1389گوسالههایی که پروبیوتیک مصر

کرده بودند،

افزایش وزن روزانته بیشتتری نستبت بته گتروه شتاهد
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نشخوارکنندگان توان بهش ار میرود .در گوستالههتای
توان عاد پذیری به خورار تامد با تسریع در ایجاد
فلتتتور میکروبتتتی شتتتک بهای و روده ای و احتتتتراز از
تایگزینی میکروارگانیسم های پاتوژن که غالباً منجر بته
بروز اسهال می گردند ،از اهدا

اولیه بهشت ار متیرود.

در گوستاله هتای تتازه متولتتد شتده و یتا تحتت تتتنش،
ت دیت میکروبی در دوره انتقال (از شتیرگیری) و طتی
تغییر ناگهتانی در تیتره یتا شترایط محیطتی متی توانتد
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گستترده ای داشتته باشتد .ایتن گونته بته ن تر

 -بازده غذایی :بهن ر میرسد یکتی از دالیتل افتزایش

میرستتد کتته مصتتر پروبیوتیتتک هتتا بتتا تستتریع

عددی بازده غتذایی در تی ار هتای حتاوی پروبیوتیتک،

عاد پذیری حیوان به مصر خورار تامتد در زمتان

بهبود وضدیت ستذمت حیتوان و بتهدنبتال آن کتاهش

از شیر گیری و کاهش باکتری های مولد استهال عاتونی

امتیاز قوام متدفو بتوده استت .بتا توتته بته ایتنکته

می تواند منجر به بهبود افزایش وزن روزانه آنها شتوند.

پروبیوتیک ها با بهبود روند تخ یر شک بهای می تواننتد

با در ن تر گترفتن امتیتاز قتوام متدفو بهتتر در گتروه

عرضه پروتئین میکروبی را بهبود بخشند ،لتذا افتزایش

مصر کننده الکتوباسیلوس کازئی و علیرغتم ایتنکته

راندمان غذایی در گروه های مصر کننتده پروبیوتیتک

این فراسنجه بین گروهها مدنتیدار نشتد ،ولتی

احت االً به این دلیل میباشد .پروبیوتیک هتا بتا تحریتک

اختذ

می توان گات که شتاید ستذمت بهتتر روده و دستتگاه

باکتریهای سلولزی و باکتریهای تولیدکننتده الکتتا

گوارش در این گروه منجر به افزایش وزن بتاالتر ایتن

شک بهای قابلیت هضم فیبر را افتزایش داده و موتتب

در مقایسه با گروه شاهد با وتتود برابتری در

افتتزایش عبتتور پتتروتئین میکروبتتی از شتتک به شتتده و

ختتورار ،گردیتتده استتت ( Savage,

عرضه پروتئین میکروبی را در روده باالتر میبرنتد کته

انجامشده ،گتزارش شتده استت

دسترستی د ام بته متواد مغتذی بیشتتر متیشتتود

حیوانا

میتتزان مصتتر

 .)1977طی آزمایشا

کتته گوستتاله هتتای تغذیتتهشتتده بتتا الکتوباستتیلوس
اسیدوفیلوس بهطور مدنیداری شاخ

باعت

(.)Wohlt et al., 1998; Williams et al., 1991

اسهال ( scour

 -گلوکز خون :ماده خشتک مصترفی یکتی از عوامتل

 )indexپتایین تتتری را طتتی هاتته هتتای پتتنجم ،هاتتتم و

تتاثیر گتذار در میتزان غل تتت گلتوکز ختون متیباشتتد.

هشتم در مقایسه با گروه شاهد نشان دادنتد کته حتاکی

بنابراین ،سطوح باالتر قند خون در گروه مصر کننتده

ماید الکتوباستیل در کتاهش وقتو استهال در

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را می توان به افزایش متاده

انجام گرفتته،

مربتتوط

از اثرا

گوساله های شیری بود .بر اساس تحقیقا

خشتتک مصتترفی در ایتتن گتتروه از حیوانتتا

کاهش وقو اسهال لزوماً بتا افتزایش وزن تتوام نبتوده

دانست هنگامی که نشاسته بتهوستیله میکروارگانیستم -

است .لذا ،نتایج مرتبط با ع لکرد در گوساله هتای تتازه

های شک به تخ یر میشود ،بخش قابتل تتوتهی از آن

کردنتد بستیار متغیتر

به اسید پرپیونیک تبدیل متیشتود .در کبتد ایتن استید

میباشد ( ،)Abu-Tarboush et al., 1996بهطتوریکته

ع دتاً به گلوگز تبدیل میشتود .ه چنتین ،عتذوه بتر

هی گونه بهبود ع لکردی هنگام استااده از الکتوباستیل

استید پروپیونیتتک حاصتتل از تخ یتتر ،استتکلت کربنتتی

مشتتاهده نگردیتتد (Ellinger et al., 1978; Abu-

اسیدهای آمینته دیآمینته شتده و گلیسترول حاصتل از

 .)Tarboush et al., 1996در مقابتتتل ،بهبتتتود 17

شکستن تتری گلیستریدها نیتز از سوبستتراهای اصتلی

درصتتتدی در افتتتزایش وزن گوستتتاله هتتتایی کتتته

برای سنتز گلوکز میباشند .لذا این احت ال وتتود دارد

 2/5×1011cfu/dالکتوباستتیلوس استتیدوفیلوس بتته

که با بهبود شرایط تخ یر شک به ای و عرضته پتروتئین

ه راه شتیر یتا تتایگزین شتیر دریافتت کترده بودنتد،

میکروبی بیشتر به روده ،بخشتی از استکلت کربنتی آن

گزارش گردید ).(Bechman et al., 1977

در روند گلو کونئوژنز مورد استتااده قترار گرفتته باشتد

متولدشده که پروبیوتیک مصتر
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( .)New bold et al., 1998شاید این امر بهترین گزینه

میتتزان نیتتتروژن اورهای ختتون شتتد ( Fayed et al.,

برای بتاالتر بتودن قنتد ختون در گتروه مصتر کننتده

.)2005

الکتوباستتیلوس کتتازئی در مقایستته بتتا گتتروه شتتاهد

 -شاخصهای سالمتی :پروبیوتیکهتا بتا کتاهش pH

علیرغم برابری در میزان خورار مصرفی باشد.
 -پکروتئین و آلبکومین خککون :تاتاو

روده ای باعتت

از بتتین رفتتتن برختتی میکتتروبهتتای

مدنتتیداری در

بی تتتاریزا متتتیشتتتوند ( .)Fuller, 1977ه چنتتتین

میتزان آلبتتومین و پتتروتئین بتین گتتروه هتتای آزمایشتتی

پروبیوتیک ها توانایی سبیدن به بافت اپیتلیتوم روده و

مشاهده نشد .شتاید نکتته قابتل توتته مقتادیر عتددی

تکثیر را دارند که این امر باع

از بتین رفتتن بتاکتری -

بتتاالتر ایتتن متابولیتتت هتتا در گتتروه مصتتر کننتتده

های بی اریزا می گتردد ( .)Holzapfel et al., 1998در

الکتوباسیلوس کازئی باشد که می تواند تأییدی بر ستهم

مطالدته حاضتتر استتتااده از ستویههتتای الکتوباستتیلوس

بیشتر پروتئین میکروبی در روده این گروه از حیوانتا

اگر ه تاثیر مدنیداری بر قوام مدفو نداشت ،ولتی در

و در نتیجه تذب بیشتر پروتئین در آنهتا باشتد .برختی

هر دو گروه مصتر

محققین گزارش کردند که مک ل کردن پروبیوتیتکهتا

بهبتود یافتتت کتته متی توانتتد ناشتتی از ستتذمت روده و

افزایش میتزان آلبتومین ختون

حیوان باشد .مطاب نتایج این آزمتایش گتزارش کردنتد

شتد ( .)Nemati et al., 2010آلبتومین نقتش مهتم و

که افزودن پروبیوتیک باکتریتایی بته شتیر تتایگزین و

کلیدی در انتقال مواد از طری خون به کبتد و کلیتههتا

کتاهش

در تیره گوساله ها باع

دارد ،به طوریکه باع

انتقال ویتامینها ،مواد مدتدنی،

اسیدهای رب غیراشبا  ،هورمونها و سایر ترکیبتا

کننتده الکتوباستیل قتوام متدفو

خورار آغازین گوسالههتای شتیرخوار باعت

امتیاز قوام مدفو و بهبود وضدیت سذمت گوستالههتا
گردید (.)Aldana et al., 2009

با ارزش دیگر می گردد (.)Isolauri et al., 2001

بهطور کلی با توته به نتایج بهدست آمده میتوان

 -تریگلیسرید ،کلسترول و نیتکروژن اورهای خکون:

گات که افتزودن پروبیوتیتک هتا در تیتره گوستالههتا

نیتتتتتروژن اوره ای ختتتتون کتتتتاهش مدنتتتتیداری در

باعت

بهبتود ع لکترد شتده و تتاثیر مثبتتی بتر برختی

گوستالههای مصتتر کننتتده الکتوباستتیلوس نشتتان داد.

فراسنجه های خونی آنها داشتت .پیشتنهاد متی گتردد از

بررستتی هتتای انجتتامشتتده نشتتان داد کتته افتتتزودن

ه ان روزهای ابتدایی تولد ،پریبیوتیکها را در تیتره

پروبیوتیک هتتا در تیتتره باعتت

تغییتتر در ت دیتتت

گوساله ها افزود و نتایج آن را مورد بررسی قرار داد.

میکروبتتی شتتک به متتیشتتود ،بتتهطتتوریکتته پتتروتئین
میکروبتی افتزیش یافتته و مقتتدار اوره ختون ،بتهدلیتتل

سپاس زاری

ه بستگی باالیی کته بتا ستطخ آمونیتار متایع شتک به

نویسندگان از گاوداری بهشیر استتان یتزد بتهختاطر

دارد ،کتاهش متییابتد ( .)Harrison et al., 1988در

ه کاری در انجام هر ه بهتر این تحقی

قتدردانی متی

تواف با یافتتههتای تحقیت حاضتر ،محققتین گتزارش

ن ایند.

کردند که افزودن پروبیوتیک ها در تیره باعت
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