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 ّای اعید الکتیکی بز پزٍبیَتیک بز پایِ باکتزی هصزف دیٌبسهاىاثز 
 یکزدًضاد ّای ًز  ّای خًَی گَعالِ علَل فعالیت ضد هیکزٍبیعولکزد ٍ 

 
 3یداهلل چاشٌی دل ٍ 2حویدرضا علی اکبزپَر، 1هحود ّوداًی پَر

 ىایشا ،تاتل ،اػالهی آصاد داًـگاُ ،تاتل ٍاحذ ،داًؾ آهَختِ گشٍُ داهپضؿکی -1
 (aliakbarpour@hotmail.com: ٍلَ)ًَیؼٌذُ هؼ ،ىایشا ،تاتل ،اػالهی آصاد داًـگاُ ،ٍاحذ تاتل ،گشٍُ داهپضؿکی -2

 داًـگاُ علَم کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ػاسیگشٍُ علَم داهی،  ،داًـیاس -3
 3/4/97 تاسیخ پزیشؽ:                25/12/96 تاسیخ دسیافت:

 
 

 چکیدُ
 ٍ فعالیتّای اعید الکتیکی ٍ بز عولکزد رشد  هصزف پزٍبیَتیک بزپایِ باکتزی سهاى بٌدی تأثیزّدف اس ایي آسهایش بزرعی      

 ٍ کیلَگزم 195 ±10 ٍسى هیاًگیي ًز با گَعالِ راط 12تعداد بَد. اس ایي رٍ  ًز کزدی ّای گَعالِ عفید ّای گلبَلضد هیکزٍبی 
. شدًد تقغین تکزار چْار با آسهایشی گزٍُ عِ بِ تصادفی طَربِ یکغاى شزایط ٍ پذیزی عادت دٍرُ اس پظ رٍس 240±10 عي

 ّایی گَعالِ( 2. شدًد )کٌتزل( تغذیِ پزٍبیَتیک اس اعتفادُ بدٍى رایج جیزُ ّایی کِ اس گَعالِ (1تیوار  شاهل آسهایشی ّای گزٍُ
 105را طی دٍرُ  پزٍبیَتیک هیاى در رٍس دٍ ٍ کٌتزل جیزُ کِ ّایی گَعالِ( 3 .ًوَدًد اعتفادُ پزٍبیَتیک با ٍ کٌتزل جیزُ اس کِ

 عاعت 14 اس پظ آسهایش 105 ٍ 52 رٍس در ،خَراک تبدیل ضزیب ٍ رشد عولکزد بزرعی هصزف ًوَدًد. بزای آسهایش رٍسُ
عٌَاى شاخص بِ خَى عفید ّای علَل فعال اکغیضى هیشاى آسهایش اًتْای تَسیي ٍ رکَردگیزی ٍسى اًجام شد. در ،گزعٌگی

آسهایش ًغبت بِ ّن  دٍرُ پایاى در 3 ٍ 2 تیوار ٍ ضزیب تبدیل خَراک ٍسى افشایش .شد گیزیاًداسُفعالیت ضد هیکزٍبی 
طی ایي هدت  .(p<05/0) ٍ کوتز بَد بیشتز تیوار کٌتزل بِ تزتیب بِ ًغبت داری هعٌی طَر ٍلی بِ ًداشت داری تفاٍت هعٌی

 تیوارّای هیاى فعال اکغیضى هیاًگیي تفاٍت  .(p;0424/0)کوتز بَد ًیش  2ًغبت بِ تیوار  3هیاًگیي هصزف خَراک تیوار
پزٍبیَتیک ٍاقع ًشد  تأثیزّای خًَی تحت  فعالیت ضد هیکزٍبی علَلاگز چِ ًشاى داد کِ   ًتایج ایي ًبَد. دار هعٌی آسهایشی

تَاى  هی در ًتیجِ ٍ شتّای ًضاد کزدی دا د رشد ٍ ضزیب تبدیل خَراک گَعالِهثبتی بز بْبَ تأثیزاعتفادُ اس پزٍبیَتیک  ٍلی
 تغییز داد. هیاى  در رٍس دٍبیَتیک را بِ اعتفادُ ٍرٍساًِ پز اعتفادُ بزًاهِ

 
 گَعالِ  ،رشد ،اکغیضى فعال ،: پزٍبیَتیکّای کلیدی ٍاصُ

 
 هقدهِ

 ّضن ٍ جزبکِ دس  یدػتگاُ گَاسؽ عالٍُ تش ًقـ     
اتی تذى ًیض رؼتن ایوٌی تخـی اص ػی تِ عْذُ داسد خَساک

وی اص ّای هفیذ سٍدُ جضء هْ تاکتشیگشدد.  هحؼَب هی
طَس ؿًَذ. ٍظایفی کِ تِ ػیؼتن ایوٌی سٍدُ هحؼَب هی

عاهل  تعادل هیاى ػِ تأثیشسٍدُ تِ عْذُ داسد تحت طثیعی 
ؿًَذگی سٍدُ دس تشاتش جزب تشؿح ٍ ظشفیت هاًع  ،جزب

تاؿذ.  اص اپیتلیال سٍدُ هی هضش یّا یا هاکشٍهَلکَلّا  پاتَطى
تَاًذ  اهل سا تش ّن صًذ هیعاهلی کِ تعادل هیاى ایي عَ ّش

کاّؾ  ،ّا تشخی تیواسی ،اػْال ،التْاب هضهي سٍدُّای  صهیٌِ
ّا سا فشاّن ًوایذ  ٍیظُ دس گَػالِ ساًذهاى تَلیذ ٍ حتی هشگ تِ

ّای خَساکی هحؼَب  افضٍدًیتشیي ّا اص هْن . پشٍتیَتیک(4)
ٍظایف ؿًَذ کِ قادسًذ ؿشایط اکَلَطیک ٍ عولکشد  هی

( ٍ ّوچٌیي کاسایی 1)دػتگاُ گَاسؽ سا تْثَد دادُ 
افضایؾ دٌّذ ًیض ّای ایوٌی تذى هاًٌذ هاکشٍفاطّا سا  ػلَل

تش اػاع تعشیف اسائِ ؿذُ تَػط ػاصهاى غزا ٍ داسٍ ٍ  (.6)
ّا تِ  پشٍتیَتیک ،ّوچٌیي ػاصهاى تْذاؿت جْاًی

ؿَد کِ اگش تِ هقذاس  ای اتالق هی ّای صًذُ هیکشٍاسگاًیؼن
 هؤثشهت حیَاى هیضتاى الصم هلشف ؿًَذ قادسًذ دس حفظ ػال

ّا  پشٍتیَتیک ،ّای هَجَد گضاسؽاػاع تش (. 22،9)ٍاقع ؿًَذ 
(. 12،3)ّضن هیکشٍتی ؿکوثِ سا تْثَد دٌّذ قادسًذ قاتلیت 

تا  پشٍتیَتیک اص اػتفادُ کِ دّذ هی ًـاى هحققیي ّای تشسػی
( یا 24کاّؾ عَاهل پاتَطى ) ،(13تعذیل اػیذیتِ ؿکوثِ )

 ( 10ّای ػفیذ خَى ) ػلَلضذ هیکشٍتی ثش ًوَدى فعالیت هتأ
 

 ّای تیواسی یا ٍ اختالالت کاّؾ ،تذى ایوٌی تْثَد دس
ؿاخلی اص عٌَاى اًفجاس تٌفؼی تِ .اػت هؤثش ًـخَاسکٌٌذگاى

 ؿذُ اػتّای ایوٌی تذى هعشفی  هیکشٍتی ػلَلفعالیت ضذ 
تَاًذ تحت  ًـاى دادًذ کِ ایي ؿاخق هی گشاىپظٍّؾٍ 

هلشف پشٍتیَتیک تحت یا ای  عَاهل هحیطی ٍ تغزیِ تأثیش
 ایوٌی ػیؼتن اص تخـی 1تٌفؼی اًفجاس .(18،6) گیشدقشاس  تأثیش
 ؿَد هی داساى هحؼَب هْشُ هاکشٍفاطػفیذ  ّای ػلَل راتی

 اکؼیذ ػَپش آًیَى ؿاهل 2فعال ّای اکؼیظى آىعول  طی کِ
(O - )پشاکؼیذ ّیذسٍطى یا (H O  )ذ کِ داسای ًؿَ هی تَلیذ

 اص اػتفادُ تا. (20)اػت ات ػوی تشای عَاهل پاتَطى تأثیش
 کِ تِ ًام  3اػتات دی ّیذسٍفلَسٍػیي کلشٍ دی 7 ،2 هعشف

ؿَد  ًیض خَاًذُ هی 4اػتات دی ٍفلَسٍػیي کلشٍ دی 7 ،2
 تشکیة گیشی اػت. ایي هعشف اًذاصُهیضاى اکؼیظى فعال قاتل 

 داخل تِ ًفَر قاتل ٍ فلَسػٌت غیش ،پایذاس قطثی غیش ؿیویایی
 ّای آًضین تَػط ػلَل تِ ٍسٍد اص پغ کِ تاؿذ هی ػلَل
  ًام تِ قطثی ؿذُ ٍ تِ تشکیثی ّیذسٍلیض ػلَلی داخل اػتشاص

 چٌذ تا کِ ؿَد هی  تثذیل  ّیذسٍفلَسٍػیي کلشٍ دی 7 ،2
 تأثیش تحت حاكل تشکیة. هاًذ هی تاقی ػلَل دس ػاعت

 فلَسػٌت قاتلیت تا تشکیثی ػلَل دس هَجَد فعال اکؼیظى
اگش  .(6ؿَد ) هی تثذیل فلَسٍػیي کلشٍ دی 7 ،2 ًام تِ ؿذیذ
 اص اػتفادُ اّویت خلَف دس صیادی تحقیقات تاکٌَىچِ 

اػت  آهذُ عول تِ ًـخَاسکٌٌذگاى تغزیِ دس ّا پشٍتیَتیک
ّا ًتایج ضذ ٍ ًقیضی دس ساتطِ  ( ٍلی تشخی اص گضاسؽ22،8)

 کِ دس طَسی ّا هٌتـش ًوَدًذ تِ هلشف پشٍتیَتیکتا کاسآیی 
 

1- Oxygen brust                                                                                                                       2- Reactive oxygen species 

3- Dichlorodihydrofluorescein diacetate (DCFH-DA)                                                            4- Dichloro fluorescin diacetate 

 دانشگاه علىم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 پژوهشهای تىليدات دامی
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 59 عملکرد و .................................................................................................................... های اسید الکتیکی بر بندی مرر  پروبیوتیک بر پایه باکتریاثر زمان

گردد که میزان عملکرد دام  ها مشاهده می برخی از گزارش
( ولی وجود 25،2مرر  پروبیوتیک بهبود یافت ) تأثیرتحت 

دارند تحقیقاتی که با استفاده از پروبیوتیک تغییری در عملکرد 
ر اساس ب .(29،11یولوژیک حیوان مشاهده ننمودند )یا صفات ب
دوره زمانی  الگوییا و  مرر برنامه  ،های موجود گزارش

 تعداد واستفاده پروبیوتیک یکی از عوامل مهمی است که 
های مفید در کانال گوارش حیوان  ماندگاری باکتریمیزان 

 (25،4،1) نماید ثر میرا متأها  گذاری پروبیوتیکتأثیرمیزبان و 
 پروبیوتیکی های باکتری اگر که نمود استناط توان و می

 به نیاز الزاما باشند داشته را گوارشی کانال در الزم ماندگاری
ولی با این وجود متاسفانه  (22،1) نیست ها آن روزانه مرر 
خروص الگوی زمانی دوره استفاده از های اندکی در  گزارش

باشد.  میخوارکنندگان در دسترس تغذیه نشبرای  پروبیوتیک
مرر  پروبیوتیک  تأثیراز این رو هد  از این آزمایش بررسی 

استفاده  یهای اسید الکتیکی و تغییر برنامه زمان برپایه باکتری
زان اکسیژن فعال حاصل از شاخص آن بر عملکرد رشد و می از

های سفید خون  فسی برای فعالیت ضد پاتوژنی سلولجار تنانف
 باشد. کردی ایران مینژاد های  لهگوسا

 
 ها روش مواد و 

به انجام  این پژوهش در یک گاوداری واقع در ورامین     
طور انفرادی با استفاده از  ها به گوسالهرسید. در شروع آزمایش 

 کردینژاد راس گوساله نر  12ترازوی دیجیتال وزن شدند و 
سن  و کیلوگرم 135 ±11با میانگین وزن  منطقه نقده

روزه  91پذیری  پس از گذراندن یک دوره عادت روز 11±241
به طور  ،آزمایش در شرایط یکسان محیط و خوراک به

تکرار تقسیم شدند. همه  4با گروه آزمایشی  9ترادفی به 
در طول دوره پرورش از طور مشابه  بههای آزمایشی  گروه
 بر پایه کنسانتره  ،رشد برایهای خوراکی مرسوم  جیره

افزار نرم با استفاده ازجیره آزمایشی  .و علوفه تغذیه شدند
(NRC (2000 نشان داده  1که در جدول  (19) تنظیم گردید

 شده است.
 

 اجزاء مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره کنترل -1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical composition of control diet 

 )درصد( مواد خوراکی
 14 دانه جو
 11 دانه ذرت

 4/4 کنجاله سویا
 11 سبوس گندم

 94/1 مکمل معدنی و ویتامین 
 19/1 کربنات کلسیم

 2/1 نمک 
 21 کاه گندم
 99 یونجه

 ترکیب شیمیایی بر حسب ماده خشک
 4/13 )درصد(ماده خشک 

 19 پروتئین خام )درصد(
 3/41 الیا  نامحلول در شوینده خنثی )درصد(

 11/1 کلسیم )درصد(
 1/2 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در هر کیلوگرم(

 پروبیوتیک از هم متفاوت بودند.ها تنها در مرر  یا عدم مرر  پروبیوتیک و برنامه استفاده از ا جیره کنترل تغذیه شدند و گروهها بهمه گروه
 المللیبین واحد D3  ،111 ویتامین المللی بین واحد A ، 111111ویتامین  المللیبین واحد 511111 حاوی Vitaphoscalبا نام تجاری  ویتامینی و معدنی مکمل کیلوگرم هر

گرم سلنیوم  111/1گرم کبالت و  1/1 ،گرم مس 21/1 ،گرم منگنز 2 ،گرم روی 9 ،گرم آهن 9 ،گرم سدیم 55 ،گرم منیزیم 21 ،گرم فسفر 31 ،گرم کلسیم E، 135ویتامین 
 بود.
 

 و پروبیوتیک مرر  در ،آزمایشی های گروه تفاوت تنها     
 های گروه رو این از. بود پروبیوتیک مرر  زمانی برنامه یا

 در که های گوساله( کنترل یا 1 گروه: از بودند عبارت آزمایشی
 پروبیوتیک از استفاده بدون مرسوم جیره از آزمایش دوره طول
 و کنترل جیره از که هایی گوساله( 2 گروه. شدند تغذیه

 صورت به پروبیوتیک گروه این در. نمودند استفاده پروبیوتیک
 هایی گوساله( 9 گروه. گرفت قرار ها گوساله اختیار در روزانه
 میان در روز دو مرر  با ای دوره طور به و کنترل جیره از که

 در. نمودند طی را آزمایش روزه 115 دوره طول پروبیوتیک
 ,.StarLabs Inc) سازنده شرکت توصیه مطابق بررسی این

Clarksdale, MO, USA)  تجاری نام با پروبیوتیک گرمسه 
 خوراندهکنسانتره با خوراک  همراه( Primalac) ماالک پری
 هر ،تولیدکننده شرکت توسط شده ارائه آنالیز اساس بر .شد
.C.F.U شامل پروبیوتیک از گرم

 مولد های باکتری  1×111 1

 این. باشد میباکتریایی  بدون پوششو الکتیک  اسید
 ,Lactobacilluse acidophilouse: شامل ها باکتری

Lactobacilluse casei, Bifidobacterium 
thrmophilum, Enterococcuse  faecium طی که بود 

 کانال در پروبیوتیک عنوانبه ها آن تأثیر نیز اخیر سال چند
در این بررسی  (.1) است شده داده نشان حیوانات گوارشی
به صورت گروهی نگهداری شدند و در شرایط مشابه تیمارها 

 ،بستر انتقال و آزمایشی های گروه تماس از جلوگیری منظوربه
 هر درون به ورود برای و بوده جدا هم از کامال ها گروه جایگاه
 جداگانه های دستکش و اختراصی های چکمه از جایگاه
 از پیش نگهداری محل عفونی ضد عملیات .(21) شد استفاده
 های خوراک مقدار. آمد عمل به نیز آزمایش انجام آغاز

 وعده 9 طی مخلوط کامال صورت به یکسان و کامال مررفی
  در ساعته 24 دوره هر 13 ،14 ،1 های در ساعت مساوی
مرر  گیری  برای اندازه(. 11) شد گرفته قرار حیوانات اختیار

1- Colony-forming unit 
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 نایلون دراز روز قبل  مانده باقی خوراک مقدارروزانه خوراک 
 صبحگاهی دهی خوراک شروع از قبل ،خود به مخروص
  دیجیتال تمام ترازوی وسیله به و آوری جمع کامال
( gr5 ± 9511 )منظور به. گردید گیری اندازه محک شرکت 

 انتهای) آزمایش 115 و 52 ،ابتدا روز در ،افزایش وزن بررسی
 تمام از ترازوی استفاده با گرسنگی ساعت 14 از پس( دوره

 کرذ قابل گیری شد اندازه ها انفرادی گوساله دیجیتال وزن
. داشتند دسترسی آب به گرسنگی مدت طی ها گوساله است
 میانگین خوراک مررفی تقسیم ازنیز  خوراک تبدیل ضریب
در طول دوره آزمایش  تیمار زنده هر وزن افزایش میانگین به

 فعالیت بر پروبیوتیک مرر  اثر بررسی منظوربه .شد محاسبه
 سیستم از بخشی عنوانبه خون سفید های سلول متابولیک
 میزان ،گیریخون از پس آزمایش انتهای در ،ذاتی ایمنی
 میکروبی ضد فعالیت از شاخری عنوانبه فعال اکسیژن
دی  کلرو دی 1 ،2 معر  از استفاده خون با سفید های سلول

 BDفلوسایتومتری تکنیک و استات دی هیدروفلوروسین

FACSCaliburtm Flow) Cytometer- BD 
Biosciences Co  )همکاران و فلو استرینگ روش مطابق 

 میانگین نتایج. شد گیری اندازه( 9) همکاران و فارنل و( 21)
 دقیقه 45 پس از فلوروسین کلرو دی  1 ،2 فلورسنت بازتابش
 درجه 91 دمای در خون های نمونه با معر  شدن ادغام
 باشد می سلولی درون فعال اکسیژن دهنده نشان ،گراد سانتی

( مورد CRDاین تحقیق در قالب طرح کامال ترادفی ) .(15)
ماری قرار داده شد. مدل آماری به صورت تجزیه و تحلیل آ

 زیر است:
εij + σj + Yij = μ 

Yij: مقدار هر مشاهده 
μ: میانگین کل 

σj: پروبیوتیک اثر 
εij: ناشناخته عوامل اثر 
برای آنالیز   SAS(13)   (9.1)افزاراین پژوهش از نرمدر 
ها نیز از آزمون  استفاده شد. برای مقایسه میانگینها  داده

 استفاده شد. 15/1دانکن در سطح احتمال  
 

 نتایج و بحث

 میزان مصرف و ضریب تبدیل خوراک ،افزایش وزن
نتایج مربوط به عملکرد رشد و ضریب تبدیل خوراک در      

 بدن وزن میانگین نشان داده شده است. تفاوت 2جدول 
 آماری نظر از رکوردگیری های زمان در آزمایشی های گروه
 افزایش میانگین چه اگر که است حالی در این نیست. دار معنی
( 115 روز) آزمایش روز آخرین تا  59 روزهای طی بدن وزن
 بودند نموده مرر  پروبیوتیک درمیان روز دو که 9 گروه در

 ولی ندارد داری معنی آماری تفاوت کنترل گروه به نسبت
 طور به که 2 آزمایشی گروه و گروه این وزن افزایش میزان
 روز 115 طول طی ،بود نموده مرر  پروبیوتیک روزانه
است  بیشتر کنترل گروه به نسبت داری معنی طور به آزمایش

(1139/1=p .)آزمایشی گروه وزن افزایش میانگین همچنین 
 بیشتر کنترل به تمام روزهای رکوردگیری نسبت نیز در 2

 .ندارد داری معنی آماری تفاوت 9 گروه با ( ولی˂15/1p) است
 در خوراک مرر  میانگین رکوردگیری های در همه دوره

(. ˂15/1pباشد ) می 9 گروه از بیشتر داری معنی طور به 2 گروه
 خوراک مرر  میان داری معنی آماری در این بررسی تفاوت

 مرر  میانگین نشد ولی مشاهده 9 گروه و شاهد گروه
 طور به آزمایش اول روز 52 طی 2 آزمایشی گروه خوراک
 (. تفاوتp=1923/1بود ) شاهد گروه از بیشتر داری معنی
 های گروه خوراک تبدیل ضریب میانگین میان داری معنی
 مشاهده هم به نسبت( 9و 2 گروه) پروبیوتیک کننده مرر 
 9 و 2 گروه دو هر خوراک تبدیل ضریب میانگین ولی نگردید
 مرر  پروبیوتیک میان در روز دو و روزانه ترتیب به که

 مرر  پروبیوتیک از که کنترل گروه به نسبت بودند نموده
های متفاوت  در زمان داری معنی طوربه بودند نکرده
 های گزارش اساس بر (.˂15/1p) بود کمترگیری  رکورد

استفاده از ای  تغذیهعنوان یک استراتژی  موجود و به
 میکروبی جمعیت تعادلیا  اسیدیته بهبود با ها پروبیوتیک
 خوراک هضم قابلیتبهبود  روی مهمی نقش گوارش دستگاه

های  رسیبر. دارند عهده به( 1) حیوان سالمت و( 11،11)
های  باکتریمحققین نشان داد که مرر  پروبیوتیک بر پایه 

یا  Bifidobacteirumمانند مولد اسید الکتیک 
Enterococcuse های گرم مثبت نیز  که از گروه باکتری

اسیدیته  تعدیلترشح اسید الکتیک در بواسطه باشند  می
اکوسیستم  آن و در نتیجهداشته  تأثیر محیط دستگاه گوارش

تغییر نیز نشخوارکنندگان شکمبه در  خروصاًمیکروبی 
که این خود کارآیی هضم تخمیری شکمبه را . نماید می

مرر  این گونه بدون این که لذا (. 19افزایش خواهد داد )
ی روی میزان مرر  ماده خشک داشته تأثیرها  پروبیوتیک

فیبر  ،قابلیت هضم پروتئین خاممیزان قادر است  ،باشند
را در گاوهای هولشتاین  نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی

افزایش قابلیت هضم خوراک خود عامل  .(9) افزایش دهد
متاثر  خوراک تبدیل ضریب و رشد عملکرد مهمی برای بهبود

 در .(22،1) باشد نشخوارکنندگان می از مرر  پروبیوتیک در
 سبب داری معنی طور به پروبیوتیک مرر  نیز بررسی این

 این ولی شد خوراک تبدیل ضریب بهبود و بدن وزن افزایش
 طی که بود محققین دیگر از برخی نتایج با مغایر نتایج

 تأثیر پروبیوتیک از نمودند استفاده مشاهده خود آزمایشات
 است نداشته نشخوارکننده حیوان عملکرد روی داری معنی
 مورد های پروبیوتیک اگر که دادند نشان گرانپژوهش(. 29،1)

 از مناسب مقدار حاوی دام تغذیه در استفاده
 اکولوژیکی شرایط در ماندگاری به قادر های میکروارگانیسم

 تغییر یا و آنزیم ترشح بواسطه باشند گوارش دستگاه
 قابلیت شکمبه و کانال گوارش قادرند میکروبی اکوسیستم
 و رشد بهبود و دهند افزایش را مغذی مواد جذب و هضم
 این نتایج (.25،12،9) گردند سبب را خوراک تبدیل ضریب
 های باکتری پایه بر پروبیوتیک مرر  که داد نشان بررسی
 و رشد میزان نظر از میان در روز دو صورت به الکتیکی اسید
 همان روزانه مرر  با مشابه تأثیر خوراک تبدیل ضریب

 مرر  که نمود استنباط توان می لذا داشت پروبیوتیک
 در الزم گذاریتأثیر و ماندگاری آزمون مورد پروبیوتیک
 تا حداقل را بررسی مورد کرد نژاد های گوساله گوارش دستگاه
 ،است زیرا بوده دارا آزمایش این شرایط در ساعت 41 مدت
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 51 عملکرد و .................................................................................................................... های اسید الکتیکی بر بندی مرر  پروبیوتیک بر پایه باکتریاثر زمان

 عنوانبه که هایی میکروارگانیسمه شده است که نشان داد
 گیرند می قرار استفاده مورد پروبیوتیکی تجاری فرآوردهای

 محیطی شرایط برابر در تحمل قابلیت و ماندگاری است الزم
 حرکات و صفراوی اسیدهای ترشح مانند گوارش کانال
 و ها گلیکوپروتئین با بتوانند و داشته خوبی به را روده و شکمبه
 شوند تکثیر و نموده برقرار ارتباط گوارش کانال موکوس

 شامل ها آن از برخی که ،خود اتتأثیر بتوانند تا( 25،22)
 ،گوارشی کانال مفید های باکتری جمعیت افزایش در تحریک

 عملکردی صفات بهبود همچنین و ایمنی سیستم تقویت
ن رو فاصله زمانی از ای( 9،1) باشند داشته دنبال به را ،باشد می

ذاری گتأثیرمیزان  تأثیرتواند روی  ها می مرر  پروبیوتیک
 وجود اندکی های گزارش متاسفانه ولی( 4،1)ها مهم باشد آن

 روی را پروبیوتیک مرر  های دوره تغییر تأثیر که دارد
 داده قرار بررسی مورد نشخوارکنندگان بیولوژیک خروصیات

 .باشد

 
 های آزمایشی در گوساله مرر  و ضریب تبدیل خوراک ،عملکرد رشد -2جدول 

Table 2. Growth performance, feed intake and feed convertion rate of experimental calves 
  های آزمایشیگروه  

 سطح احتمال
انحرا  
استاندارد 
 میانگین

 زمان رکوردگیری 1 2 9

  میانگین وزن بدن )کیلوگرم(  

 آزمایش 52روز  15/291 15/299 11/292 119/1 1291/1

  (آزمایش انتهای) 115روز  15/299 25/219 511/211 151/1 1249/1

  میانگین افزایش وزن بدن )کیلوگرم(  

1191/1 912/1 51 /91 a 15/91 a 15/95 b  52شروع آزمایش تا روز 

1412/1 959/1 511/91 ab 511/93 a 11/95 b  115تا  59از روز 

1139/1 114/1 11/11 a 25/11 a 15/11 b 
انتهای ) 115شروع آزمایش تا روز 

  (آزمایش
  میانگین مرر  خوراک )کیلوگرم(  

1923/1 221/1 11/921 b 15/922 a 52/921 b  52شروع آزمایش تا روز 

1915/1 291/1 45/999 b 25/991 a 41/991 ab  115تا  59از روز 

1424/1 493/1 59/911 b 11/931 a 11/913 ab 
 انتهای) 115 روز تا آزمایش شروع
 (آزمایش

  ضریب تبدیل خوراک  

1139/1 111/1 95/1 b 92/1 b 11/3 a  52شروع آزمایش تا روز 

1451/1 114/1 54/3 b 99/3 b 59/11 a  115تا  59از روز 

1911/1 141/1 39/1 b 91/1 b 15/3 a 
 انتهای)115 روز تا آزمایش شروع
 (آزمایش

 (˂15/1p ) نددار هم با داریمعنی وتتفا باشندمی مشابه غیر و حر دارای که یفرد هر یهامیانگین
 روزانه مرر  و کنترل جیره از که هایی. گوساله2. ( کنترل گروه)  شدند تغذیه  پروبیوتیک از استفاده بدون تجاری مرسوم جیره از آزمایش دوره طول در که هایگوساله  .1 

 شدند تغذیه  پروبیوتیک درمیان روز 2 مرر  و کنترل جیره از که هایی. گوساله9. شدند تغذیه پروبیوتیک
 

 فعال اکسیژن میزان
یتوکندری های ایمنی فاگوسیتوز کننده دارای م ه سلولاگرچ   

عمده انرژی مورد نیاز این  ،هوازی هستند ولی متابولیسم بی
نماید. این در حالی است  ها را در شرایط عادی تامین می سلول

 شود که در حضور اکسیژن انجام می 1که گلیکولیز هوازی
ها برای از بین بردن  نقش مهمی در ایفای نقش این سلول

انفجار تنفسی عوامل پاتوژن در حیوان میزبان به عهده دارد. 
منظور تولید اکسیژن به ی و مرر  اکسیژن هواز گلیکولیزیا 

برخی عوامل به شدت  تأثیرتحت  ،های ایمنی فعال در سلول
 عنوانبه حاصل فعال های اکسیژن (.19،4)یابد  افزایش می

 و ها باکتری رفتن بین از موجب( 19) ذاتی ایمنی از بخشی
و همکاران های انجین  عنوان مثال بررسیبهشوند.  می ها انگل
نشان دادند که در شرایط استرس حمل و نقل شاخص  (5)

یابد.  انایی ایمونولوژیک حیوان کاهش میانفجار تنفسی یا تو
های خود مشاهده  ( نیز طی بررسی11ارت و همکاران )ایند

ر نمودند که شاخص انفجار تنفسی با مرر  پروبیوتیک د
واند ت افزایش یافت و مرر  پروبیوتیک میها  یه گوسالهتغذ

طی  ها را افزایش دهد. فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیل
 های به عمل آمده محققین نتیجه گرفتند که مرر  پژوهش

 ها هتروفیل تنفسی انفجار میزان افزایش سبب پروبیوتیک
همانطور که نتایج این بررسی در نمودار ولی  (21،4گردد ) می
ت میانگین اکسیژن فعال میان تفاو نشان داده شده است 1

از نظر مرر  پروبیوتیک  تأثیرتحت های آزمایشی  گروه
این در حالی است که استفاده از  .نیست دار معنیآماری 

خوراک را در این  تبدیل ضریب و رشد پروبیوتیک میزان
 نشان موجود های گزارش(. 2بررسی متاثر نمود )جدول 

 ها آن گذاریتأثیر و ها مرر  پروبیوتیک کارآیی که دهد می
 نیست یکسان همیشه ،متفاوت بیولوژیک صفات با رابطه در
 باکتریایی های سویه و میزان ،نژاد مانند مختلفی عوامل(. 1)

 جمله از مرر  روش و ها پروبیوتیک توسط شده عرضه

1- Aerobic glycolysis 
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 شناحته ها پروبیوتیک گذاریتأثیر بر مؤثر عوامل مهمترین
 اگر کهکلی نتایج این بررسی نشان داد طور به (.14،1) اند شده
 مورد ای که در این آزمون به شیوه پروبیوتیک مرر  چه

 عملکردی صفات بهبود برای یمؤثر عامل گرفت قرار مرر 

توان به جای مرر  روزانه، دو روز در میان از  و می باشد می
 ضد پروبیوتیک استفاده نمود ولی تأثیری روی فعالیت

 ندارد. کرد نژاد های های سفید خون گوساله سلول میکروبی

 

 
 (p=1921/1) های مختلف آزمایشیهای سفید گروه( اکسیژن فعال در سلولSD±میانگین ) -1نمودار 

Figure 1. Reactive oxygen (mean ±SD) in white blood cell in different experimental group (p=0.1320) 
 مرر  و کنترل جیره از که هاییگوساله  -2.  (کنترل گروه)  شدند تغذیه  پروبیوتیک از استفاده بدون تجاری مرسوم جیره از آزمایش دوره طول در که هایگوساله  -1

 .شدند تغذیه  پروبیوتیک درمیان روز 2 مرر  و  کنترل جیره از که هاییگوساله - 9. شدند تغذیه پروبیوتیک روزانه
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Abstract 
     The aim of this study was to examine the effect of Lactic acid bacteria based probiotic and its 
use schedule on Kurd male calves’ growth performance and white blood cell antimicrobial 
activity. The experimental period was     days after calves adapted to new environmental 
conditions. This study was carried out by    calves with an average body weight of     ±    kg 
and age of        days in a completely randomized design with three treatments and three 
replicate. Experimental groups included:  ) the control group was fed on a commercial basal 
diet (without probiotic).  ) was fed on basal diet and daily usage probiotic  ) was fed on basal 
diet and probiotic usage a day then skip   days and repeated. Growth performance and feed 
conversion rate were determined by measuring calves weight and feed intake on day  ,    and 
    of experiment after    h feed deprivation. For measurement of reactive oxygen species as 
anitimicrobial activity index in white Blood Cells, blood samples were taken from all of the 
calves at the end of experiment. Although body weight gain and feed conversion rate was not 
significantly different among any of the treatments   and    but increased and  decreased 
respectively compared to control group in end of experiment (p< .  ). Feed intake significantly 
increased in treatment   compared   (p= .    ). No differences in reactive oxygen mean were 
observed in calves fed probiotic-supplemented diets and control group. According to this results 
dietary supplementation with probiotic did not affect white blood cell antimicrobial activity 
although improved Kurd calves growth performance and feed conversion rate, also daily usage 
of probiotic can be replaced by usage a day then skip   days and repeated schedule. 

 
Keywords: Calf, Growth, Probiotic, Reactive oxygen 
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