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چکیده
تاثیر مثبت پروبیوتیکها بر عملکرد و سالمتی گوسالههای شیرخوار از دیرباز مورد توجه بووده اسوت .پروبیوتیوکهوا گروهوی از
میکروارگانیسمهای زنده هستند که در تغذیه دام استفاده میشوند .این افزودنیها نه تنها هیچگونه زیوانی بورای موجوودان زنوده
ندارند ،بلکه آنزیمهای مختلفی ترشح میکنند که باعث شکستهشدن زنجیرههای کربنی آلی و تولید موادی چون قندهای سوادهتور،
الکلها ،ویتامینها و سایر مواد مغذی میشوند .برای انجام این مطالعه از  24رأس گوساله نور و مواده بوا میوانوین وزنوی 50±3
کیلوگرم و سن  40±3روزه و به مدن  45روز استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل )1 :گروه شواهد )2 ،گوروه دریافوتکننوده
الکتوباسیلوس کازئی و  )3گروه دریافتکننده الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بودند .پروبیوتیکها به همراه سرم فیزیولوژی به مصرف
گوسالهها رسید .استفاده از الکتوباسیلها تاثیر معنیداری 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 معنویدار بوازده غوذایی در دورههوای از
شیرگیری و در کل دوره پرورش گردید ( .)p<0/05همچنین افزودن پروبیوتیکها در جیره گوسالههوا ،گلووکز خوون را بوهطوور
معنیداری افزایش داده ولی نیتروژن اورهای خون را کاهش داد ( ،)p<0/05اما تاثیر معنیداری بر میوزان پوروت ین کول ،آلبوومین،
تریگلیسیرید و کلسترول خون نداشت .در کل ،استفاده از مکملهای پروبیوتیکی باعث بهبود شاخصهای سالمتی شد ،اگرچوه از
لحاظ عددی معنیدار نبود .با توجه به نتایج میتوان گفت که افزودن پروبیوتیکها در جیره گوسالهها باعث بهبود عملکرد شوده و
تاثیر مثبتی بر برخی فراسنجههای خونی دارد.
کلیدواژهها :پروبیوتیک ،عملکرد ،فراسنجههای خونی ،شاخصهای سالمتی ،گوسالههای شیرخوار.
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 .)Gshida, 1986بووورای ایووون منروووور اسوووتفاده از

مقدمه
امروزه استفاده از موواد افزودنوی نریور ترکیبوا

پروبیوتیکها در تیره نش وارکنندگان یک توایگزین

محوورر رشوود در تغذیووه دام متووداول شووده اسووت.

مناسب بورای آنتوی بیوتیوکهوا در کواهش مشوک

پروبیوتیکها افزودنیهای زنده میکروبی هستند که بوا

ذکرشده ،میباشد ( .)Duff et al., 2000از ویژگىهاى

ایجوواد تدووادل در ت دیووت فلووور میکروبووی روده ،از

مهووم پپروبیوتیووکهووا زنوودهمووانى در مجووراى مدوودى-

عفونووتهووای گوارشووی پیشووگیری کوورده و بوور بهبووود

رودهاى ،با وتود  pHپایین ،مقاومت بوه غلروتهوای

ع لکرد حیوان و تقویت سیستم ای نی اثر مثبت دارند

م تلووف کلوورور سوودیم ( ،)NaClمقاومووت در برابوور

( .)Isolauri et al., 2001; Anderson, 2002واژه

آنتیبیوتیکها و دامنة حرارتى رشد مویباشود ( Klein

پروبیوتیک از دو کل ه یونانی "پرو" و "بیوتیوک" بوه

 .)et al., 1998از مهمترین مزایای این فرآوردهها ایون

منشووأ گرفتووه اسووت ( Afshar

است که پس از وارد شدن به سیسوتم گوارشوی دام و

مدنووی بوورای حیووا

آنتوی-

 .)Mazandaran and Rajabi, 2002پروبیوتیوکهوا از

طیور در بافتهای بدن باقی ن انده و بورخ

ش ار افزودنیهای زنده میکروبی هستند که قادرند بوا

بیوتیکها هیچگونه مقاومت میکروبی پوس از مصور

ایجاد یک تدادل میکروبی ،در ت دیوت فلوور روده از

آنها ایجاد ن یشوود .هود

عفونتهای گوارشی تلوگیری کرده و اثور مثبتوی بور

فوورآوردههووا ،متوواثرکردن فدالیووت میکروبووی دسووتگاه

بهبووود ع لکوورد و افووزایش رشوود دام داشووته باشووند

گوارشووی اسووت .ب وه عبووار

دیگوور بهبووود وضوودیت

( .)Fuller, 1977طی بررسیهای انجامگرفته ،گوزارش

س متی ،رشد و ع لکرد حیوان میباشد ( Abe et al.,

بوه

بررسوی تواثیر

گردیده است که استفاده از ترکیبا

ضد میکورو

از اسوتفاده کوردن از ایون

 .)1995بنابراین ،مطالده حاضر با هد

عنوان محرر رشد ،اغلب باعث کواهش پواتوژنهوای

دو مک ل پروبیوتیکی بور ع لکورد رشود ،پارامترهوای

رودهای ،کاهش اسهال و در نتیجه سبب بهبود ع لکرد

بیوشی یایی سرم و شاخصهوای سو متی گوسوالههوا

حیوانها شدهاند ( .)Franklinj et al., 2006بوا توتوه

انجام پذیرفت.

به مشکل مطرحشده برای استفاده از آنتیبیوتیوکهوای
محرر رشد ،تحقیقا

و آزمایشهای زیادی در زمینوه

مواد و روشها

یافتن تایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکهوای محورر

این آزمایش از اوایل به نماه تا اواسط اسفندمواه

گرفتوووه اسوووت .پروبیوتیوووکهوووا،

 45روز انجام گردید .برای انجوام

رشووود توووور

سال  1394به مد

پریبیوتیکهووا ،اسوویدهای آلووی و برخووی از ترکیبووا

این مطالده از  24رأس گوساله ( 12رأس گوساله نر و

تجوواری کووه م لووود پی یوودهای از اتووزای شووی یایی

 12رأس گوسوواله موواده) بووا میووانگین وزنووی 50± 3

م تلف میباشند بهعنوان تانشین مناسب برای آنتوی-

کیلوووگرم و سوون  40±3روزه یدنووی  20روز قبوول از

بیوتیکهوا شوناخته شودهانود ،اموا میوزان تواثیر نوین

شیرگیری و  25روز بدود از شویرگیری اسوتفاده شود.

نوین سوطوح مناسوب اسوتفاده از آنهوا

گوسالهها در تایگاه انفورادی نگوهداری شودند .تیوره

بایسوتی موورد بررسوی قورار گیورد ( Fukuyasu and

غذایی گوسالهها بوا اسوتفاده از تودول  ،NRCنسو ه

ترکیبا
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 2001تنریم شد .تی ارهای آزمایشی شامل -1 :گوروه

مصرفی در تدول  1گزارش شده است کوه مقودار 10

شووواهد (دریافوووت سووورم فیزیولووووژی) -2 ،گوووروه

درتد یونجه (در اندازه  2تا  3سانتیمترخردشوده) بوا

دریافتکننووده الکتوباسوویل کوواز ی ( Lactobacillus

سبوس و خورار گلووتن ذر

توایگزین شوده و بوه

 )caseiو  -3گوووروه دریافوووتکننوووده الکتوباسووویل

خورار آغازین اضافه شد .خورار مصرفی بهتوور

اسوویدوفیلوس ( )Lactobacillus acidophilusبووود.

آزاد و در حوود اشووتها بووهتووور

برای به دست آوردن کشت تازه ،ابتودا الکتوباسویلوس

گوسالهها قورار گرفتوه و میوزان مصور

در محیط نوترینت براث در دمای  37درته سانتیگراد

روزانه محاسبه میگردید ،به طوریکه توب خوورار

 20سواعت

در آخور ری توه شوده و در پایوان روز بواقیمانوده آن

گرمخانهگذاری گردید .پس از شو ارش ،محویطهوای

ت عآوری و وزن میشد .گوسالههوا ه وواره بوهطوور

کشت به میزان الزم رقیق گردیدند ،بهطوریکوه تدوداد

مجزا به آ

ت یز دسترسی داشتند .برای محاسبه قووام

باکتری  108 CFU/mlاز هور  2گونوه باکتریوایی بورای

موودفو در سووه نوبووت ،در اول دوره 20 ،روز پووس از

تغذیه گوسالهها در دسترس باشد .ایون مک ولهوا بوه

شرو آزمایش (از شیرگیری) و آخور دوره از رکتووم،

آشامیدنی به ه وراه سورم فیزیولووژی در هور

موودفو برداشووته شوود و بوور اسوواس روش پیشوونهادی

روز به گوسالهها خورانده شدند ،در حالیکه به گوروه

محققوووین دانشوووگاه ویسکانسوووین و بوووا اسوووتفاده از

آشامیدنی خورانوده

نووین

تکثیر داده شد و در ه وان دموا بوه مود

تور

شاهد تنها سرم فیزیولوژی تور

میشد .گوسالهها ع وه بر شیر بهتوور

آزادانوه بوه

تیره کام ً م لود دسترسی داشتند .فرموول کنسوانتره

انفوورادی در اختیووار
بوه توور

ار هووای مربوطووه قوووام آن تدیووین شوود .ه

اندازهگیری دمای بدن همزمان با ن ونهبرداری مودفو
توسط دماسنج اتوماتیک انجام گرفت.

تدول  -1ترکیب تیره استارتر گوسالههای شیرخوار
نام مواد خوراکی

مقدار (بر حسب درتد)

تو

13/8

ذر

40

سبوس

5

سویا

30
5

خورار گلوتن ذر
توش شیرین

0/5

مک ل مددنی -ویتامینی

5

کربنا

0/5

کلسیم

0/2

ن ک
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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نووین وزنکشووی و تدیووین ضووریب تبوودیل

خورار گوسالهها به تور

هفتگی انجام میگرفوت.

مصر کننوده الکتوباسویلوس اسویدوفیلوس بیشوترین
مصر

خورار را بین گروههای آزمایشی داشتند.

برای اندازهگیری پارامترهوای بیوشوی یایی خوون ،سوه

 -افزایش وزن :استفاده از الکتوباسیلها باعث افزایش

نوبت خونگیری در اول دوره 20 ،روز پوس از شورو

وزن گوسالهها شد (تودول  .)2ایون افوزایش وزن در

آزمووایش (از شوویرگیری) و آخوور دوره از وریوود ودا

مرحله قبل از شیرگیری تفاوتی با گروه شاهد نداشت،

15

امووووا در کوووول دوره مدنوووویدار بووووود (.)p<0/05

انجام شد .ن ونهها با سرعت  3000دور بوه مود

دقیقه سانتریفیوژ شدند .سرمهای تدا شوده در دموای

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با  1071گرم افزایش وزن

 -20درته سلسیوس نگهداری و برای انجام آزمایشوا

روزانه باالترین میزان را در بین حیوانا

نهایی به آزمایشگاه انتقوال داده شوده و بوا اسوتفاده از

بود.

کیتهای پارس آزمون اندازگیری شدند.

 -بازده غذایی :گوسالههایی که با پروبیوتیکها تغذیه

آزمایشی دارا

 -تحلیل آماری دادهها :در ایون مطالدوه بورای آنوالیز

شده بودند در دوره از شویرگیری و ه

دادهها ،از طرح کام ً تصادفی  CRDاستفاده شد .مدل

دوره بازده غذایی باالیی داشتند ( .)p<0/05استفاده از

آماری طرح به تور

زیر است:

yij = μ + Ai + eij
که در آن  =yijمقدار هر مشاهده =μ ،میانگین تامدوه،

 =Aiاثور مک ول بواکتری و  =eijاثور خطوای آزمایشووی
میباشد .دادهها با استفاده از رویه مدل خطی ()GLM
نوورمافووزار آموواری  )1998( SASمووورد تحلیوول قوورار
گرفتند .مقایسه اخت فا

مدنیدار در سوط  5درتود

با استفاده از آزمون دانکن تور

گرفت.

 مصوورف خوووراک :توواثیر تی ارهووای آزمایشووی بوورع لکرد رشد گوسالهها در تودول  2نشوان داده شوده
است .نتایج بهدست آمده نشان مویدهنود کوه افوزودن
الکتوباسیلهوا در تیوره غوذایی تواثیر مدنویداری بور
خووورار نداشووت .گووروه مصوور کننووده

الکتوباسیلوس کاز ی هم در دوره قبل از شویرگیری و
هم در کل دوره آزمایش ک تورین و در مقابول ،گوروه
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الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس باالترین بوازده غوذایی را
داشت هر ند که تفاو

مدنیداری بوین گوروههوای

استفادهکننده از الکتوباسیل مشاهده نگردید.
 گلوکز :تدول  3نشان میدهد که تغذیه گوسوالههوابا مک ل پروبیوتیکی میزان گلوکز خون را افوزایش داد
( .)p<0/05در بوووین تی ارهوووای آزمایشوووی افوووزودن
الکتوباسیل اسیدوفیلوس با  82میلیگرم در دسویلیتور
منجر به بیشترین میزان افزایش در گلوکز خون گردیود
(.)p<0/05

یافتهها

مصوور

نوین در کول

 پووروت ین و آلبووومین :اسووتفاده از مک وولهووایپروبیوتیکی تاثیر مدنیداری بر میوزان پوروتئین کول و
آلبومین نداشت ،اما گوسالههایی کوه بوا تی وار حواوی
الکتوباسیلوس کاز ی تغذیه شده بودند ،میزان پروتئین
کل و آلبومین خون آنها بیشتر از سایر گوسالههوا بوود
(تدول .)3
 تریگلیسرید ،کلسترول و نیتروژن اورهای :افزودنپروبیوتیکها تاثیری بر میزان تریگلیسرید و کلسترول
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خون نداشت (تودول  .)3اموا نیتوروژن اورهای خوون

 -شاخصهای سالمتی :تدول  4نشان مویدهود کوه

گوسالهها تحت تاثیر مک ل پروبیوتیکی قورار گرفوت،

افزودن پروبیوتیکها باعث کواهش ضوریب مودفو و

بهطوریکه افزودن پروبیوتیکها در تیره باعث کاهش

بهبود دمای بدن گردید ،اما این کاهش از لحاظ عددی

مدنیدار ( )p<0/05میزان نیتوروژن اورهای خوون شود

مدنیدار نبود.

(تدول .)3

تدول  -2تاثیر پروبیوتیکها بر مصر

تیمارهای آزمایشی

فاکتورهای عملکرد

مصر

خورار ،افزایش وزن و بازده غذایی گوسالهها

شاهد

الکتوباسیلوس کازئی

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

SEM

p-value

خورار روزانه تا از شیرگیری (گرم)

1626/9

1618

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

افزایش وزن روزانه در کل دوره (گرم)

928b

1023a

1071a

7/95

0/013

میانگین بازده غذایی تا از شیرگیری (گرم)

b

0/45

a

0/55

a

0/52

0/23

میانگین بازده غذایی در کل دوره (گرم)

b

0/44

a

0/50

a

0/51

مصر

 :a,bمیانگینهای دارای حرو

التین غیرمشابه در هر ردیف ،در سط  0/05دارای اخت

0/24

0/002
0/04

مدنیدار میباشند.

تدول  -3تاثیر پروبیوتیکها بر برخی فراسنجههای خونی گوسالهها (میلی گرم در دسیلیتر)
تی ارهای آزمایشی
فاکتورهای ع لکرد

شاهد

الکتوباسیلوس کاز ی

الکتوباسیلوس

SEM

p-value

اسیدوفیلوس

گلوکز

76/37c

79/25b

82a

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
 :a,bمیانگینهای دارای حرو

a

22/25

b

20

التین غیرمشابه در هر ردیف ،در سط  0/05دارای اخت

b

18/5

6/80

0/036

مدنیدار میباشند.
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تدول  -4تاثیر پروبیوتیکها بر شاخصهای س متی گوسالهها
تیرههای آزمایشی
تفا

شاهد

الکتوباسیلوس

الکتوباسیلوس

کاز ی

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

علیرغم اینکه گروههوای مصور کننوده الکتوباسویل

 -مصرف خوراک :مطابق با یافتههای مطالده حاضور،

حدود  140گورم افوزایش وزن بیشوتری داشوتند ولوی

برخی از محققوین گوزارش کردنود کوه مواده خشوک

تفاو

مدنیداری بین آنهوا بوا گوروه شواهد مشواهده

مصرفی گوسالههای تغذیهشده با پروبیوتیک باکتریایی

نگردید .بهنرر میرسد انحرا

در مقایسه بوا گوروه شواهد تحوت توأثیر قرارنگرفوت

پراکندگی باالی افزایش وزن گوسوالههوا در ایون دوره

( ;Mohamadi Roodposhti and Dabiri, 2012

مدنیدار بوین تی وارهوا

 .)Riddell et al., 2010میووزان مصوور

خووورار در

علت اتلی عدم وتود تفاو
باشد .مصر

مدیوار میوانگین بواال و

بیشتر خورار در این گروه از گوسالهها

گروه مصور کننوده الکتوباسویلوس اسویدوفیلوس 70

بوووه ویوووژه گوووروه مصووور کننوووده الکتوباسووویلوس

گرم در روز (نزدیک به  4درتد) در مقایسه بوا تی وار

اسیدوفیلوس میتواند دلیل اتلی افوزایش وزن بیشوتر

شاهد افزایش یافت .این افزایش اگر ه مدنیدار نبوود،

در این گروه باشد .بهع وه عاد پذیری سوریعتور بوا

ایون گوروه

خورار تامد یک نکته کلیدی در بهبود افوزایش وزن

ولی اثورا

آن در افوزایش وزن حیوانوا

آزمایشی کام ً مشهود میباشد.

نش وارکنندگان توان بهش ار میرود .در گوسالههوای

 -افزایش وزن :محققوین گوزارش کردنود کوه تغذیوه

توان عاد پذیری به خورار تامد با تسریع در ایجاد

پروبیوتیک باعث بهبود افزایش وزن روزانوه گاوهوای
پوورواری شووده و وزن الشووه را نیووز  6تووا  7کیلوووگرم
افزایش داد که ایون امور احت واالً در اثور بهبوود فلوور
میکروبی و حداکثر استفاده دام از موواد مغوذی فیبوری
موویباشوود ( Khatibi Bardsiri and Abrahamid,

.)2010گوسالههایی که پروبیوتیک مصر

کرده بودند،

افزایش وزن روزانه بیشوتری نسوبت بوه گوروه شواهد
داشتند .بهبود افزایش وزن هم در دوره قبل و هم بدود
از شیرگیری مشاهده شد ،اما در دوره قبل از شیرگیری

128

فلووور میکروبووی شووک بهای و رودهای و احتووراز از
تایگزینی میکروارگانیسمهای پاتوژن که غالباً منجر به
بروز اسهال میگردند ،از اهدا

اولیه بهش ار مویرود.

در گوسالههای توازه متولود شوده و یوا تحوت تونش،
ت دیت میکروبی در دوره انتقال (از شیرگیری) و طی
تغییر ناگهانی در تیره یوا شورایط محیطوی مویتوانود
تغییرا

گسوتردهای داشوته باشود .ایونگونوه بوه نرور

میرسوود کووه مصوور

پروبیوتیووکهووا بووا تسووریع

عاد پذیری حیوان به مصر

خورار تامد در زموان

دوره  ،12شماره  ،2پیاپی  ،46تابستان 1397
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از شیرگیری و کاهش باکتریهای مولد اسهال عفوونی

بهبود وضدیت س مت حیووان و بوهدنبوال آن کواهش

میتواند منجر به بهبود افزایش وزن روزانه آنها شووند.

امتیاز قوام مودفو بووده اسوت .بوا توتوه بوه ایونکوه

با در نرر گورفتن امتیواز قووام مودفو بهتور در گوروه

پروبیوتیکها با بهبود روند ت

یر شک بهای میتواننود

مصر کننده الکتوباسیلوس کاز ی و علیرغم ایونکوه

عرضه پروتئین میکروبی را بهبود ب شند ،لوذا افوزایش

این فراسنجه بین گروهها مدنیدار نشود ،ولوی

راندمان غذایی در گروههای مصر کننوده پروبیوتیوک

میتوان گفت که شاید سو مت بهتور روده و دسوتگاه

احت االً به این دلیل میباشد .پروبیوتیکها بوا تحریوک

گوارش در این گروه منجر به افزایش وزن بواالتر ایون

باکتریهای سلولزی و باکتریهای تولیدکننده الکتوا

اخت

در مقایسه با گروه شاهد با وتود برابوری در

شک بهای قابلیت هضم فیبر را افزایش داده و موتوب

حیوانا

خووورار ،گردیووده اسووت ( Savage,

افووزایش عبووور پووروتئین میکروبووی از شووک به شووده و

انجامشده ،گزارش شوده اسوت

عرضه پروتئین میکروبی را در روده باالتر میبرنود کوه

کووه گوسووالههووای تغذیووهشووده بووا الکتوباسوویلوس

باعث دسترسی دام بوه موواد مغوذی بیشوتر مویشوود

اسیدوفیلوس بهطور مدنیداری شاخص اسهال ( scour

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

 )indexپایینتوری را طوی هفتوههوای پونجم ،هفوتم و

 -گلوکز خون :ماده خشک مصورفی یکوی از عوامول

هشتم در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند کوه حواکی

تاثیرگوذار در میوزان غلروت گلووکز خوون مویباشود.

مفید الکتوباسیل در کواهش وقوو اسوهال در

بنابراین ،سطوح باالتر قند خون در گروه مصر کننوده

میووزان مصوور

 .)1977طی آزمایشا

از اثرا

گوسالههای شیری بود.
بر اساس تحقیقا

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را میتوان به افزایش ماده

انجامگرفته ،کواهش وقوو اسوهال

خشووک مصوورفی در ایوون گووروه از حیوانووا

مربووود

لزوماً با افزایش وزن توام نبوده است .لذا ،نتایج مرتبط

دانسووووت هنگووووامی کووووه نشاسووووته بووووهوسوووویله

بووا ع لکوورد در گوسووالههووای تووازه متولدشووده کووه

یر میشود ،ب ش قابل

پروبیوتیک مصر

کردند بسیار متغیر میباشود (Abu-

 ،)Tarboush et al., 1996بهطوریکه هیچگونه بهبوود

میکروارگانیسمهای شک به ت

توتهی از آن به اسید پرپیونیک تبدیل میشود .در کبد
این اسید ع دتاً به گلوگز تبدیل مویشوود .ه

نوین،

ع لکووردی هنگووام اسووتفاده از الکتوباسوویل مشوواهده

ع وه بر اسید پروپیونیک حاتول از ت

نگردیود ( Ellinger et al., 1978; Abu-Tarboush et

کربنی اسیدهای آمینه دیآمینه شده و گلیسرول حاتل

 .)al., 1996در مقابل ،بهبود  17درتودی در افوزایش

از شکستن تریگلیسریدها نیز از سوبسوتراهای اتولی

2/5× 1011

برای سنتز گلوکز میباشند .لذا این احت ال وتود دارد

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به ه راه شیر یا تایگزین

که با بهبود شرایط ت

یر شک بهای و عرضه پوروتئین

شیر دریافت کرده بودند ،گزارش گردیود ( Bechman

میکروبی بیشتر به روده ،ب شی از اسوکلت کربنوی آن

.)et al., 1977

در روند گلوکونئوژنز مورد استفاده قورار گرفتوه باشود

 -بازده غذایی :بهنرر میرسد یکی از دالیول افوزایش

( .)New bold et al., 1998شاید این امر بهترین گزینه

عددی بازده غذایی در تی ارهوای حواوی پروبیوتیوک،

برای باالتر بوودن قنود خوون در گوروه مصور کننوده

وزن گوسووووالههووووایی کووووه cfu/d

یور ،اسوکلت
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الکتوباسوویلوس کوواز ی در مقایسووه بووا گووروه شوواهد

 -شاخصهای سالمتی :پروبیوتیکها بوا کواهش pH

علیرغم برابری در میزان خورار مصرفی باشد.

رودهای باعووث از بووین رفووتن برخووی میکوورو هووای

 -پروت ین و آلبوومین خوون :تفواو

مدنویداری در

بی ووواریزا مووویشووووند ( .)Fuller, 1977ه

نوووین

میزان آلبوومین و پوروتئین بوین گوروههوای آزمایشوی

پروبیوتیکها توانایی سبیدن به بافت اپیتلیوم روده و

مشاهده نشد .شاید نکتوه قابول توتوه مقوادیر عوددی

تکثیوور را دارنوود کووه ایوون اموور باعووث از بووین رفووتن

بوواالتر ایوون متابولیووتهووا در گووروه مصوور کننووده

باکتریهای بی واریزا مویگوردد ( Holzapfel et al.,

الکتوباسیلوس کاز ی باشد که میتواند تأییدی بر سهم

 .)1998در مطالدووه حاضوور اسووتفاده از سووویههووای

بیشتر پروتئین میکروبی در روده این گروه از حیوانا

الکتوباسیلوس اگر ه تاثیر مدنیداری بر قووام مودفو

و در نتیجه تذ

بیشتر پروتئین در آنها باشود .برخوی

نداشت ،ولی در هر دو گروه مصر

کننده الکتوباسیل

محققین گزارش کردند که مک ل کردن پروبیوتیوکهوا

قوام مدفو بهبود یافت که میتواند ناشوی از سو مت

در تیره گوسالهها باعث افزایش میزان آلبوومین خوون

روده و حیوان باشد .مطابق نتایج این آزمایش گوزارش

شود ( .)Nemati et al., 2010آلبوومین نقوش مهوم و

کردنوود کووه افووزودن پروبیوتیووک باکتریووایی بووه شوویر

کلیدی در انتقال مواد از طریق خون به کبد و کلیوههوا

تایگزین و خوورار آغوازین گوسوالههوای شویرخوار

دارد ،به طوریکه باعث انتقال ویتامینها ،مواد مددنی،

باعث کواهش امتیواز قووام مودفو و بهبوود وضودیت

اسیدهای ر

غیراشبا  ،هورمونها و سایر ترکیبوا

با ارزش دیگر میگردد (.)Isolauri et al., 2001

س مت گوسالهها گردید (.)Aldana et al., 2009
بهطور کلی با توته به نتایج بهدست آمده میتوان

 -تریگلیسرید ،کلسترول و نیتروژن اورهای خوون:

گفت که افزودن پروبیوتیوکهوا در تیوره گوسوالههوا

نیتوووروژن اورهای خوووون کووواهش مدنووویداری در

باعث بهبود ع لکورد شوده و تواثیر مثبتوی بور برخوی

گوسالههای مصور کننوده الکتوباسویلوس نشوان داد.

فراسنجههای خونی آنها داشت .پیشونهاد مویگوردد از

بررسوویهووای انجووامشووده نشووان داد کووه افووزودن

ه ان روزهای ابتدایی تولد ،پریبیوتیکها را در تیوره

پروبیوتیکهووا در تیووره باعووث تغییوور در ت دیووت

گوسالهها افزود و نتایج آن را مورد بررسی قرار داد.

میکروبووی شووک به موویشووود ،بووهطوووریکووه پووروتئین
میکروبی افوزیش یافتوه و مقودار اوره خوون ،بوهدلیول

سپاسوزاری

ه بستگی باالیی که بوا سوط آمونیوار موایع شوک به

نویسندگان از گاوداری بهشیر استان یوزد بوهخواطر

دارد ،کواهش موییابود ( .)Harrison et al., 1988در

ه کاری در انجام هر وه بهتور ایون تحقیوق قودردانی

توافق با یافتههوای تحقیوق حاضور ،محققوین گوزارش

مین ایند.

کردند که افزودن پروبیوتیکها در تیره باعث کواهش
میووزان نیتووروژن اورهای خووون شوود ( Fayed et al.,

.)2005
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Abstract
The positive effect of probiotics on performance and health status of suckling calves has long
been demonstrated. Probiotics are a group of living microorganisms used in livestock feeding,
These additives not only have no harmful effects to living organisms, but secrete various
enzymes which break down organic carbon chains and produce substances such as sugars,
alcohols, vitamins and other nutrients. In order to carry out the present study, 24 male and
female calves with an average weight of 50±3 kg and age of 40±3 days were selected for an
experimental period of 45 days. The treatments included consisted of, 1- control group, 2- the
group receiving Lactobacillus casei and 3- the group receiving Lactobacillus acidophilus. The
probiotics were given to calves along withphysiological saline solution. The use oflactobacilli
had no significant effect on feed intake although their supplementation increased the weight of
the calves during the entire period (p<0.05). Also, the results demonstrated that treatments
containing probiotics improved feed efficiency in the period of weaning as well as in the entire
period of the experiment (p<0.05). Moreover, supplementation of probiotics in the diet of calves
significantly increased blood glucose content and reduced blood urea nitrogen (p<0.05).
Inversely, no significant effect on the amount of total protein, albumin, triglycerides and blood
cholesterol was shown. Furthermore, the results showed that probiotic supplements improved
health indicators numerically but not statistically. According to the results, it can be concluded
that supplementation of probiotics in the diet of calves improves performance and has a
beneficial effect on some blood parameters.
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