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 :چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر پروبیوتیک ایرانی الکتوفید و مقایسه اثرات آن با پروبیوتیک خارجی پروتکسین بر 

نژاد راس گوساله ماده  30این تحقیق با استفاده از  .هاي ماده شیرخوار هلشتاین بودهمصرف خوراك و عملکرد گوسال

آذربایجان  ـخسروشهر (کشت و صنعت آذر نگین کیلوگرم در واحد دامپروري مجتمع 38هلشتاین با میانگین وزن اولیه 

این . روز مورد آزمایش قرار گرفتند 75هاي ماده از بدو تولد تا زمان از شیر گیري به مدت گوساله. انجام گرفت) شرقی

تک . تکرار بود 10اراي تیمار و هر تیمار د 3که طرح داراي بطوريالب طرح کامال تصادفی انجام گرفت؛ آزمایش در ق

، بهداشتی و تغذیه اي یکسان نگهداري و در مجاورت هم در شرایط مدیریتیهاي انفرادي ها در جایگاهتک گوساله

شرکت پروبیوتیک  (گرم پروبیوتیک پروتکسین 2جیره حاوي  جیره شاهد،: ترتیب شامل آزمایشی به تیمارهاي. شدند

به ازاي هر ) ایران- شرکت تک ژن(گرم پروبیوتیک الکتوفید  2وي به ازاي هر راس دام و جیره حا )اینترنشنال، انگلستان

از روز سوم آب و  .شدندصبح و بعد از ظهر تغذیه و وعده لیتر شیر در د 2ها روزانه با گوساله .بود در روز راس دام

نتایج  .ها قرار گرفتهمچنین علوفه یونجه از ماه اول به بعد در اختیار گوساله .ها قرار گرفتسالهاستارتر در اختیار گو

ها در هها در ماه اول و همچنین وزن گوسالمیانگین افزایش وزن روزانه گوساله بدست آمده از این آزمایش نشان داد

که اثر تیمارهاي آزمایشی بر در حالی). >0P /05( افزایش یافت شاهداي ماه اول و ماه دوم آزمایش نسبت به گروه انته

 .نبودمیانگین افزایش وزن روزانه در ماه دوم، مصرف خوراك در دو هفتگی و ضریب تبدیل غذایی خوراك معنی دار 

آنالیز آماري  .ندتشداري نداتاثیر معنی زن روزانه در کل دوره آزمایشه ومیانگین اضاف تیمارهاي آزمایشی برهمچنین 

 ).>0P/ 01(ها در سن یک ماهگی و دو ماهگی تحت تاثیر عوامل آزمایشی قرار گرفت مصرف خوراك گوساله نشان داد

نتایج مربوط  .داشتندهاي تغذیه شده در گروه پروبیوتیک پروتکسین و الکتوفید مصرف خوراك باالتري بطوریکه گوساله

نیتروژن اوره اي  اثر تیمارهاي آزمایشی بر غلظت پالسمایی بتاهیدروکسی بوتیرات،که  هاي خونی نشان دادهبه فراسنج

بطوریکه  ).>0P/ 05( و غلظت آلبومین خون در ماه دوم تاثیر معنی داري داشتاول گلوکز وپروتئین کل در ماه  خون،

غلظت همچنین  .ها بودندهاي باالتري از این فراسنجهکمل پروبیوتیکی داراي غلظتهاي دریافت کننده مگوساله

منابع  ).>0P/ 05(هاي اول و دوم تحت تاثیر جیره هاي آزمایشی قرار گرفت کلسترول و تري گلیسیرید در طی ماه

رسد بدست آمده بنظر میبر اساس نتایج . پروبیوتیکی تاثیر معنی داري بر غلظت ایمنوگلوبولین هاي خون نداشتند

داري بین دو تفاوت معنی .گرددهاي متابولیکی میمکمل پروبیوتیکی با بهبود هضم و جذب غذا موجب افزایش شاخص
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  مقدمه - 1- 1

 

هـاي جـایگزین   آینده هر واحد پرورش گاو شیري بستگی به موفقیت آن در پرورش گوساله و تلیسه

هاي پرورش گوسالهاقتصادي ترین روش تامین تلیسه مورد نیاز گله،  ،در صورت فراهم بودن امکانات.دارد

دهنـد بزرگتـرین سـرمایه پـرورش     ر که نسل آینده گله را تشـکیل مـی  هاي شیرخواگوساله. شیري است

داشـتن   به همین دلیل براي داشتن گاوهاي با رانـدمان بـاال در آینـده،    .دهندگان گاوهاي شیري هستند

باشـد کـه   هـا مـی  داراي وزن ایده آل و کاهش دادن تلفات از ضروریات پرورش گوساله هاي سالم،گوساله

ها در گلـه بـه   عمده دلیل مرگ و میر گوساله ).1391پاکار و همکاران، (دنبال دارد  مدیریت صحیح را به

از دست دادن گوساله  .عفونت سیستم ایمنی را بدنبال داردباشد که دلیل عدم مدیریت و تغذیه سالم می

ده طـوالنی  استفا .ها در درمان اسهال افزایش یافته استدر گاوهاي شیري در اثر استفاده از آنتی بیوتیک

هـا را بـه برخـی    اسـیت گوسـاله  تعـادل میکروبـی روده را ضـعیف کـرده و حس    هـا  مدت از آنتی بیوتیـک 

در ). 1989، 1فولر( ها مقاوم هستند افزایش می دهدي پاتوژن که نسبت به آنتی بیوتیکهامیکروارگانیسم

ولیدات دامی بدلیل ظهور بقایاي در ت هااستفاده بی رویه از آنتی بیوتیک هاي عمومیاخیر نگرانیسالهاي 

آنتـی  ها و انتقال از دام به انسان افزایش یافتـه و اسـتفاده از   شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی باکتريها و آن

از اینــرو متخصصــین تغذیــه  .یرش اجتمــاعی روبــرو گشــته اســتهــاي مختلــف بــا کــاهش پــذبیوتیــک

تا بتوانند تغییرات مطلـوبی را در متابولیسـم    هاي جایگزین مناسبی هستندنشخوارکنندگان بدنبال روش

بـا در  ). 1393خرمی و همکاران، ( و سودمندي حیوان را افزایش دهند شکمبه ایجاد کرده و بازده غذایی

هاي غـذایی  ر شده در گرو استفاده از افزودنیبه اهداف ذک زها نیرگرفتن رژیم غذایی خاص در گوسالهنظ

ترکیبات میکروبی به دلیل استفاده آسان و اثرات چنـد   هاي غذایی،افزودنی در بین انواع مختلف .باشدمی
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صـنایع غـذایی    ).2005، 1فري من( رسندموادي ایده آل بنظر می هاي مختلف بدننبه بر روي دستگاهجا

واژه عمـومی تغذیـه مسـتقیم    ورزي ایاالت متحـده رو و گروه کشابه همراه اتحادیه غذا و داایاالت متحده 

یی میکروبی تصویب کرده هاي غذاشود را براي تشریح افزودنیخوانده می DFM2ب که به اختصار میکرو

 ها ازکیوتیپروب .ها بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته انددر این میان پروبیوتیک). 1390نوروزي، ( است

-سمیکروارگانیم یعیطب طیشرا و با الهام از یخیمثبت محققان بوده که باتوجه به سوابق تار يهادستاورد

مـواد   ریهـا و سـا  کیوتیبیانت نیگزیبه عنوان جا و هیته عتیدستگاه گوارش و تعادل موجود در طب ها در

 تیــجمع شیبــا افــزا بــاتیترک نیــا .انــدبــه صــنعت عرضــه شــده وریــدام و ط يمحــرك رشــد در غــذا

 هـا و وزن زنده در گوساله شیل و افزاها سبب ممانعت از بروز اسهاو استقرار آن دیمف يهاسمیکروارگانیم

مصرف خـوراك و توسـعه شـکمبه     شیافزا يرا برا طیشکمبه شرا يکروفلورایبا توسعه م زیها شده و نبره

افـزودن   ).1393کوهسـار و همکـاران،   اتیـ ب(بخشـند   یرا سـرعت مـ   يریرگیفراهم کرده و زمـان از شـ  

. شـود صـرف خـوراك شـروع کننـده مـی     حیوان به مها باعث ترغیب ها به جیره غذایی گوسالهپروبیوتیک

هاي گاوداري تواند هزینهکند و میها را فراهم میشیرگیري گوساله در مصرف استارتر امکان زود ازع تسری

بـا محـدود کـردن رشـد     هـا در دسـتگاه گـوارش    پروبیوتیـک  ).1389نعمتی و همکاران، ( را کاهش دهد

همچنـین بـا   . ننـد کبات مغذي خوراك مصرفی را فـراهم مـی  هاي مضر امکان هضم و جذب ترکیباکتري

هاي نوزاد یکـی  هال گوسالهاس. آورندغذا بصورت هضم نشده را پایین می زمینه خروج کاهش وقوع اسهال

هـاي اقتصـادي فراوانـی    هاي صنعت گاوداري شیري بوده که سالیانه موجب بروز زیانترین بیمارياز مهم

. باشـد هاي نوزاد گله همراه مـی درصد در  گوساله 15تا  10وز موال با میزان بررخداد بیماري مع. شودمی

. گـردد ها موجب دهیدراتاسیون، عدم توازن الکترولیت و اسـیدوز مـی  ابتال به فرم شدید اسهال در گوساله

هـاي درمـان بـر    مرگ، اختالل در کارایی، به تاخیر افتادن رشد و افـزوده شـدن زمـان مراقبـت و هزینـه     

 يهـا ياز بـاکتر  ياریبسـ  ).1389محمـدي و همکـاران،   ( افزایـد ضررهاي اقتصادي ناشی از بیماري مـی 

اشـتها و   کیتحر قیو پروتئاز بوده و از طر پازیل الز،یاز جمله آم یخارج سلول يهامیآنز يدارا یکیوتیپروب

                                                
1-Freeman 
2-Direct Feed Microorganisem 
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هضـم و   تیـ قابل شیاشده و بـا افـز   زبانیتوسط م هیسطح تغذ يموجب ارتقا یکروبیم سمیمتابول شیافزا

و  ينـور ( شـوند یم شتریو موجب رشد ب هیتغذ ییکارا شیخورده شده موجب افزا ییجذب بهتر مواد غذا

هاي خونی پروبیوتیک باکتریایی بر عملکرد، وضعیت سالمت و فراسنجه اثرات استفاده از ).1389،همکاران

به دلیل نـوع پروبیوتیـک مصـرفی، نـوع     د توانتفاوت در نتایج می. زارش شده استو شکمبه اي متفاوت گ

و همکـاران،   1آگـاروال ( رف پروبیوتیک و شرایط محیطی باشـد نحوه مص دیریت،سطح مخوراك مصرفی، 

2002(.  

  هاي پژوهشسوال - 1-1-1

  :ر تالش دارد به سواالت ذیل پاسخ دهدضبر این اساس تحقیق حا

  ها دارد؟ملکرد رشد و سالمت دامبر ع يدار یمعن ریتاث کیوتیپروب يحاو يهاخوراك ایآ: 1

تبدیل خوراك مصرفی، افزایش وزن و ضریب  پارامترهاي عملکردي همانند هاآیا مصرف پروبیوتیک :2

  دهد؟تحت تأثیر قرار می هاي شیريخوراك را در گوساله

  مؤثر است؟ هاي شیريگوسالهبر سیستم ایمنی هاي حاوي پروبیوتیک جیرهآیا مصرف : 3

  هاي شیري موثر خواهد بود ؟هاي خونی گوسالهها بر فراسنجهتفاده از پروبیوتیکآیا اس :4

  وجود دارد؟ نیپروتکس یخارج کیوتیو پروب دیالکتوف کیوتیپروب نیب يداریتفاوت معن ایآ :5

  فرضیات پژوهش - 2-1-1

  .دها ندارنبر عملکرد رشد وسالمت دام يداریمعن ریتاث کیوتیپروب يحاو يهاخوراك -1

  .وجود ندارد نیپروتکس یخارج کیوتیو پروب دیالکتوف کیوتیپروب نیب يداریتفاوت معن -2

  

 

 

 

  

  

                                                
Agarwal -1 
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  حاهمیت و ضرورت انجام طر - 3- 1- 1

سالمت ر مشکل مهم د کیتواند یم ها کیوتیبیمقاوم به آنت يهايغذاهاي انسانی با باکتر یآلودگ

 موجود در دستگاه يهاباکتري به تواندیها مکیوتیببرابر آنتی در مقاومت که چرا .جامعه باشد یعموم

از  هیرو یبه استفاده ب ،هادر پاتوژن یمقاومت داروی وعیمهمترین دلیل ش. گوارش انسان نیز منتقل شود

این ترکیبات در  استفاده ازکه ربط داده شده است  یاهل واناتیهاي محرك رشد در جیرة حکیوتیبیآنت

 ییزهرا( سط اتحادیه اروپا و بسیاري از کشورهاي جهان ممنوع اعالم شده استتغذیه دام و طیور تو

هاي محرك رشد با هدف کیوتیبیتآن يبه جا يمتعدد يها جایگزین ).2005و همکاران،  1یصالح

و تحریک رشد آن مورد مطالعه قرار گرفته که  وانیح یبهبود سالمت ،یخوراك مصرف یبازده افزایش

 يهاو گیاهان دارویی و اسانس یآنزیم يها ها، مکمل ها، پروبیوتیک بیوتیکيهاي آلی، پر به اسید توان یم

 براي اولین بار توسطها در مبحث سالمت اي از باکترينقش مثبت عدیده .آنها اشاره نمود یروغن

رن اوایل قدر 2کوفینچنوین و برنده جایزه نوبل بنام مت دانشمند روسی معروف به پدر ایمنی شناسی

هاي او معتقد بود که این امکان وجود دارد که فلور میکروبی روده با تجویز میکروب. بیستم مطرح گردید

در این ). 3،1989فولر( هاي مضر، تقویت و مورد حمایت قرار گیردشناخته شده مفید در مقابل میکروب

ایی هستند که هاي جیره غذزودنیاند و از جمله افیش از بقیه مورد توجه قرار گرفتهها بمیان پروبیوتیک

هایی هستند که از طریق ها ارگانیسمپروبیوتیک. توسط کشورهاي اروپایی به رسمیت شناخته شده اند

 هاي مضر اثرهاي مفید و ایجاد اثرات آنتاگونیستی در برابر باکتريبهبود شرایط روده براي رشد باکتري

محیط دستگاه گوارش، تولید اسید  pH ی به صورت کاهشاین اثر آنتاگونیست .کنندخود را اعمال می

 هاستهاي مضر و ترشحات سمی آنالکتیک، اسید استیک و دیگر ترکیبات بازدارنده رشد باکتري

 ستمیبهبود س .دهندیم شیرا افزا يماریها سطح مقاومت به بکیوتیپروب ).2001و سینس بوري،  4گرین(

و  يماکروفاژ تیفعال شیافزا ،یعموم يهايباد یآنت شیافزا قیسه طرها از کیوتیپروب ریتحت تاث یمنیا

                                                
Zahraei Salehi -1  
Metchinkoof -2 
Fuller -3  
Green -4 
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 مصرف. شودیروده انجام م وارهیمثل د ییهابافت یدر سطح مخاط یموضع يهايباد یآنت دیتول شیافزا

 يهاسمیکروارگانیم بیو تخر یشده و باعث حذف رقابت دیمف يهاسمیارگان ریها موجب تکثکیوتپروبی

 ستمیس کیتحر باعث زايماریمرده ب يهايژن آزاد شده از باکتریجذب آنت قیاز طر ایمهاجم شده و 

 ).1391، و همکاران يلنگرود ییربابایم(د شونیم یمنیا

-کنندگان محصوالت دامی در ارتباط با میکروببه دلیل احساس خطري که در مصرف هاي اخیردر سال

مناسب براي  هايهاي زیادي به منظور یافتن جایگزینبیوتیک دیده شده، پژوهشهاي مقاوم به آنتی

ه امروز .بیش از بقیه مورد توجه قرارداردها ها صورت گرفته است که در این میان پروبیوتیکبیوتیکآنتی

 .ها و اسامی تجاري مختلف و تبلیغات گسترده در بازار کشور وجود داردتعداد زیادي پروبیوتیک با نشان

اما مصرف کننده را در انتخاب فراورده مناسب دچار گرچه پدیده مطلوبی است تنوع یک فراورده 

بروشورهاي  ها ، اطالعاتی غیر از آنجه درانحصاري بودن تولید این فراورده با توجه به .کندسردرگمی می

شاهده شده است که م بویژه گاهی. گیرددر اختیار مصرف کنندگان قرار نمی، مربوطه عنوان شده است

بندي یا ي بستهدر رو .در این فراورده ها با نتایج عملی بدست آمده در مزارع تطابق نداردطالعات مندرج ا

بل هاي قاسمارگانیگونه و حتی سویه و تعداد میکرو ،هاي موجود در بازار باید جنسبروشور پروبیوتیک

بر اقتصاد کشور داشته و  از طرفی واردات محصوالت پروبیوتیک خارجی بار ارزي زیادي .کشت ذکر شود

هاي گذشته در این بین، در طی سال. شودموجب وابستگی به کشورهاي تولید کننده این محصوالت می

هاي ایرانی از جمله شرکت تک ژن اقدام به تولید محصوالت پروبیوتیکی جهت مصرف در برخی شرکت

باشد که از طرف شرکت الکتوفید می یکی از این محصوالت با نام تجاري. صنعت دام و طیور نموده است

  .گرددهاي شیرخوار توصیه میسازنده جهت مصرف در طی پرورش گوساله

هاي اسید الکتیک و هاي زنده و مفید از باکتريالکتوفید محصول پروبیوتیکی حاوي میکروارگانیسم 

یلوس الکتوباسهاي هاي دستکاري شده ژنتیکی است که شامل باکتريعاري از ارگانیسم

  .دباشمی 3فاسیوم  و انتروکوکوس 2بیفیدوم بیفیدوباکتریوم ، 1الکتوباسیلوس کازئی،1اسیدوفیلوس

                                                
 Lactobacillus acidophilus -1 
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 صله بعد از تولد،تولد عاري از هر گونه باکتري است ولی بالفا ندستگاه گوارش همه حیوانات در زما

. شوندش مستقر میهاي مختلف در اثر مصرف خوراك و تماس با محیط در دستگاه گوارمیکروارگانیسم

این محصول . بدیهی است که هر ارگانیسمی ابتدا وارد دستگاه گوارش شود شانس استقرار بیشتري دارد

  هاي مفید دیگر وهاي مفید که منجر به افزایش جمعیت باکترينیز به خاطر دارا بودن میکروارگانیسم

عینالی هریس و (شود  ید از بدو تولد مصرفشود بازا میهاي بیمارينیز ممانعت از رشد و تکثیر باکتري 

 شیداشتن خواص افزا لیاز طرف شرکت سازنده به دل دیالکتوف کیوتیپروب نیبنابرا ).1393همکاران،

پاسخ  شیروزانه، افزا ریوزن چشمگ شیافزا موجود در دستگاه گوارش، دیمف يها سمیکروارگانیم تیجمع

دستگاه گوارش  یعیطب کروفلوریم يبازساز عیتسر ون،یناسیاکسپس از و ایو  يماریبه هنگام بروز ب یمنیا

کاهش  ها و تلفات، کاهش بروز اسهال در گوساله زانیکاهش م ،یکیوتیب یدرمان آنت به خصوص پس از

 از .شودیم هینشخوارکنندگان توص هیجهت مصرف در تغذ ریموجود در ش کیسومات يها سلول زانیم

آن با محصوالت  سهیو مقا کیوتیپروب نیدر خصوص اثرات ا یشیآزما چگونهیه نکهیباتوجه به ا یطرف

بر عملکرد،  دیالکتوف کیوتیپروب ریتاث یپژوهش بررس نیا يهدف از اجرا وجود ندارد، لذا یمشابه خارج

   .بود نیهلشتا رخواریش يهاگوساله یمنیا ستمیو س یخون يهافراسنجه

  هاپروبیوتیک- 2- 1

 تعریف وتاریخچه پروبیوتیک - 1-2-1

هاي تولیدکننده اسید الکتیک در غذا به ویژه باکتري هاي زندهتفاده از میکروارگانیسمتاریخچه اس

شکل  1900ر اوایل سال د هافرضیه پروبیوتیک .منظور حفظ و بهبود سالمت بسیار طوالنی استهب

ضیه را مطرح کرد که مصرف ماست حاوي این فر 4الی متچین کوف ،گرفت؛ زمانی که برنده جایزه نوبل

عث افزایش طول هاي تولید کننده سم در روده شده و در نتیجه باکتو باسیلوس منجر به کاهش باکتريال

                                                                                                                                              
1   -  Lactobacillus casei 
2   -  Bifidobacterium bifidom   
3-  Enterococcus faecium 

Eli Metchinkoof -4 
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به منظور  1965در سال  1لی و استیل وي واژه پروبیوتیک نخستین بار توسط لی .شودعمر میزبان می

، کندیکروارگانیسم دیگر را تحریک میرشد یک مکه  ارگانیسمضیح مواد مترشحی بوسیله یک میکروتو

 .گیرندزیست قرار میها یا مواد پادیبات کامال در مقابل آنتی بیوتیک، این ترکبنابراین .استفاده شد

ن قدرت یا بدو زایی کم وهاي متعلق به فلور طبیعی بوده و با قدرت بیماريها میکروارگانیسمپروبیوتیک

نقش دفاعی در مقابل سایر  هاي مختلف در محیط زندهتوانند با مکانیسمبان، میزایی در میزبیماري

 کیوتیاز پروب یمختلف فیتعار اگرچه ).1382وجدانی و زالی، ( هاي بیماریزا ایفا کنندمیکروارگانیسم

ه ب هاکیوتیباشد که پروبیصورت م نیمورد استفاده و معتبر به ا فیتعر نیشتریشده است اما ب شنهادیپ

- یروده م یکروبیمنجر به اصالح در تعادل م زبانیهستند که به نفع م یکروبیم ییغذا يهاعنوان مکمل

 .باشدمی »براي زندگی« اي یونانی است که به معنايپروبیوتیک واژه. )1999، 2گیبسون کولینز و( شوند

با این وجود واژه . است براي زندگی به معنی بیوتیکو حمایت به معنی پرو  این واژه تشکیل شده از

این عبارت براي توصیف  .)1995و همکاران،  3چائوچیراس( وتیک به ماهیت درمانی اشاره داردپروبی

یکروبی در جمعیت فلور رود که قادرند با ایجاد یک تعادل مي زنده میکروبی به خوراك بکار میهاافزودنی

 رد و افزایش رشد دام داشته باشندهبود عملکهاي گوارشی اثر مثبتی بر بعفونت گیري ازروده و پیش

  ).1392و همکاران،  آباديحسین (

  

  هاویژگی پروبیوتیک-2-2-1

 توان بصورت؛ها را میهاي پروبیوتیکویژگی

  ها در محیط زندهزنده بودن عوامل پروبیوتیک و تاثیر آن

 هاآسانی تهیه و تکثیر آن

  هااستعمال آسان آن

                                                
1-Lilly & Still Well 

Collins & Gibson -2 
Chaucheryras -3 



   
 

٩ 
 

  ن عوامل در شرایط داخلی موجود زندهقابلیت زیست و بقاي ای

  جانبیها و نداشتن عوارض سوء ن استفاده آنبی خطر بود

  ).1382رنجبر، (ذکر کرد  انی تهیه این عواملارزو 

  

  :هامکانیسم عمل پروبیوتیک - 3-2-1

 کننده از یک روش اثر خود را اعمال میها بر خالف عوامل ضد میکروبی سنتتیک کپروبیوتیک

ها ممکن است از مکانیسم اثر پروبیوتیک). 1382،رنجبر( باشندازکارهاي مختلف و متنوعی میداراي س

  :إعمال شود حاالت زیرطریقی از 

هاي کنند که هم بر روي باکتريها مواد مختلفی را تولید می؛ پروبیوتیکنندهکتولید ترکیبات مهار -1

این ترکیبات مهار کننده شامل . ر کننده دارندهاي گرم مثبت اثر مهاگرم منفی و هم بر روي باکتري

این مواد نه . ستا ترکیبات باکتریوسیناسیدهاي چرب کوتاه زنجیر نظیر استات ، پروپیونات و بوتیرات و 

آنها ها یا تولید سموم بلکه ممکن است متابولیسم باکتري کنندهاي زنده پاتوژن را کم میتنها تعداد سلول

  ).1،2001کوپ هولیان(ار دهند را نیز تحت تاثیر قر

هاي اتصال باکتریایی بر روي سطوح اپی تلیال روده، ؛ مهار رقابتی جایگاههاي اتصالرقابت براي جایگاه-2

  ).1995 و همکاران،2پردیگان( هاستمکانیسم دیگر اثر بخشی پروبیوتیکیک 

، امالح هاها مثل ویتامینبراي پاتوژنیاتی ها با مصرف مواد غذایی حپروبیوتیک؛ ذاییرقابت براي مواد غ-3

  .)1382،و زالی وجدانی(کنند براي رشد و تکثیر عوامل بیماریزا تنگ می عرصه رااسیدها، و آمینو

گذارند که از دي بر روي سیستم ایمنی تاثیر میها  در سطوح متعد؛ پروبیوتیکتقویت سیستم ایمنی-4

فعال  ،هاي مونو نوکلئاز، افزایش تکثیر سلولهایمیونو گلوبولینها و اافزایش سطح سیتوکینتوان جمله می

                                                
Koop-Hoolihan -1 
Perdigon -2 
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 و همکاران، 1سیمون دي( درا نام بریش فعالیت سلول هاي کشنده طبیعی کردن ماکروفاژ ها و افزا

1992(.  

  سم زدایی از روده ها-5

درشت ملکول را  توانند مواد آلیها با فعالیت بیولوژیک خود میمک به جذب مواد غذایی؛ پروبیوتیکک-6

هاي پروبیوتیک .تر کنندزبان آسانبه اجزاي سازنده آنها تبدیل کرده و هضم و جذب آنها را توسط می

ها در هضم ها و ساکاریداززها، لیپازتئاهاي مختلف از جمله پروممستقر در دستگاه گوارش با دارا بودن آنزی

  .)1382وجدانی و زالی،( ندکننیاز میزبان نقش بسزایی ایفا می مواد غذایی مورد

 

  :ها گروه بندي پروبیوتیک -2-1-4

شوند که شامل یگروه عمده تقسیم بندي م 3استفاده در تغذیه حیوان به هاي مورد پروبیوتیک

  .)٢٠٠١، 2داوسون( باشدها میقارچهاي حاوي ، مخمرها و پروبیوتیکتریاییهاي باکپروبیوتیک

  

  :یاییهاي باکترپروبیوتیک-1- 4- 2- 1

لید هاي توباکتريتلف مورد مطالعه قرار گرفته است، هاي مخوبیوتیکی که بیش از همه در زمینهپر

این دو جنس باکتریایی . است هاي الکتوباسیلوس و بیفیدو باکتریاکننده اسید الکتیک شامل گونه

طور مشخص  ها بهاین باکتري. )٢٠٠١، 3و دي ورس شرزنمیر( هیچگونه توانایی التهاب ندارند

 .باشدا، اسید الکتیک میکموارگانوتروفیک بوده و کربوهیدرات را تخمیر کرده و محصول نهایی اصلی آنه

هاي الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس کازئی در مطالعات گذشته به عنوان عوامل برخی سویه

سلطان دالل و ( اندشناخته شده هاي تجربی حیوانیموثر در ممانعت از رشد تومورهاي پیوندي در مدل

هاي انجام شده روي حیوانات نشان داده است که الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بررسی ).1389همکاران، 

                                                
 De Simone -1 
Dawson -2 
Scherezenmeir & De Verse -3 
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آز را که پیش لوکوزیداز اورهگهاي باکتریایی بتاگلوکو رونیداز و بتاها قادرند فعالیت آنزیمبیفیدو باکتریوم

، 1ز و همکارانسالمینن( کاهش دهند ،کنندرکیبات سرطان تبدیل میروده به ت زا را درسازهاي سرطان

1996(.  

هاي میزبان خود، مرحله اول عفونت یعنی اتصال عوامل لهاي باکتریایی با توان اتصال به سلوپروبیوتیک

اند تومی کازئیالکتوباسیلوس . )1382، رنجبر( نمایندی میزبان را مهار میهاي سلولزا به گیرندهبیماري

باکتري ها ، از اتصال این کالي انتروتوکسیژن روي انتروسیت هاي مشترك با اشریشیابا اتصال به گیرنده

  ).1995، 2بنگ مارکس( مولد اسهال جلوگیري کند

اسید الکتیک تبدیل میها را به وسیله عمل تخمیر به الکتیک اسید انواع مشخصی از قند هايباکتري

مزوفیل، کاتاالز منفی و فاقد اسپور  اسیلوس کازئی یک باکتري گرم مثبت،تو بالک .)٢٠١٣، 3ازما( کنند

جمله مقاومت به اسید  در مطالعات متعدد اثرات سودمند آن از. بده و ظرفیت باالیی در تولید اسید دارد

ها و تولید ه ، مهار فعالیت باکتريهاي مخاط روداي صفراوي، قدرت چسبندگی به سلولهمعده و نمک

بر پتانسیل  هاي اسید الکتیکباکتري ).2005، 4و پرساد میشرا( مواد ضد میکروبی به اثبات رسیده است

و  مک گیلیارد. ها تاثیر داردگذارند که بر شرایط زنده سایر میکرو ارگانیسماحیا اثر می–اکسیداسیون

هاي اسید الکتیک با تولید ريکه باکت انددر مطالعات خود بیان کرده) 1382(رنجبر ؛)1998(، 5استالینگز

  .باشندهاي پاتوژن در محیط اطرافشان میبین بردن سایر باکتري هیدروژن پراکسید قادر به از

  

  هاي باسیلوساسپور - 2- 4- 2- 1

هستند که بطور طبیعی در خاك یافت هاي گرم مثبت و میله اي شکل گونه باسیلوس شامل باکتري

  ).1370هاشمی، ( شوندشامل میهاي هوازي را هوازي و باکتريهاي بیاین گونه باکتري. شوندمی

                                                
Saminen -1 
Bengmarks -2 
Ezema -3 
Mishra &Parsad -4  
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شرایط زیستی را براي رشد ي مخمري با حذف اکسیژن از شکمبه، هاگزارش شده است که قارچ

و همکاران، 1روگر( کنندهاي شکمبه فراهم میهوازي در شکمبه و از جمله قارچیهاي بمیکروارگانیسم

و تا پنجاه زا نظیر اي کالي بوده هاي بیماريآنتاگونیستی علیه ارگانیسماثرات راي داْ رهامخم). 1990

دهد که مخمر اثر عالوه بر این مطالعات نشان می .اهدکهاي داخل سلولی را نیز میدرصد باکتري

صالحی و ( دهدهاي مخاطی را افزایش میمینوگلوبولینهاي اپیتلیوم داشته و سطح ایحفاظتی روي سلول

دهد که مخمر ساکارومایسز بعد از مصرف به یک اطالعات یافت شده نشان می ).1389ریف آباد، مروتی ش

حالت پایدار رسیده و بعد از قطع دارو نیز از طریق مدفوع دفع شده و هیچگونه باقیمانده دارویی در بدن 

ور محلول ضد نشان داد که این مخمر با تولید فاکت 2006در سال  2ئونیدسو سیمسوجیولنتیس. ندارد

 .شود جلوگیري نمایدب التهاب روده و فرایند اسهال میالتهابی قادر است از بیان ژن سالمونال که سب

معتقد است که مکانیسم مستقیم عملکرد مخمرهاي خانواده  2011در سال  3و بري نوهمچنین گالیا

ي باکتري براي چسبیدن به هایمنی میزبان از طریق مهار سیگنالساکارومایسز تاثیر بر روي سیستم ا

در سال  4مک کوالف .باشد و در نتیجه قادرند از فرایند التهابی روده بکاهندپی تلیال روده میهاي اسلول

-ات تولیدي حاصل از باکتري عمل میبیان کرد که مخمرها به عنوان آنتاگونیستی در برابر ترکیب 1998

  .  ندکه نقش حفاظتی مخمرها را اثبات مید کاکتري یا مرگ آن را بدنبال دارکنند که مهار ب

  

  هانحوه مصرف پروبیوتیک- 5- 2- 1

حسب نیازهاي مختلف ر حالت فیزیکی و نوع فرموالسیون آن برنظاز نوع محصول پروبیوتیک 

به شکل قرص، مایع،  ،ها با توجه به اقتضاي مصرفاز نظر حالت فیزیکی این فراورده .اشدبمتفاوت می

و یا حتی بصورت مستقیم از طریق دهان و یا همراه آب باشند اسپري قابل تهیه و عرضه میمیر و ، خپودر

نیز  تناسلی-تجویز موضعی به صورت پماد دستی و یا شیاف در دستگاه ادراري. اندغذا قابل مصرف و

                                                
Roger -1 
Sougioltzis &Simeonidis -2 
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حاوي یک سویه میکروبی یا دو یا چند سویه میکروبی  ممکن است هاهمچنین پروبیوتیک. ممکن است

هاي اسنجه، وضعیت سالمت و فرز پروبیوتیک باکتریایی بر عملکرداثرات استفاده ا ).1382رنجبر، ( باشند

اند به دلیل نوع پروبیوتیک مصرفی، توتفاوت در نتایج می. زارش شده استاي متفاوت گخونی و شکمبه

و همکاران،  1گاروالآ( رف پروبیوتیک و شرایط محیطی باشد، نحوه مصنوع خوراك مصرفی، سطح مدیریت

2002(.  

 

  میکروفلور دستگاه گوارش - 1-3

صله بعد از تولد، ستگاه گوارش حیوانات در زمان تولد عاري از هرگونه باکتري است ولی بالفاد

- ا محیط در دستگاه گوارش مستقر میهاي مختلف در اثر مصرف خوراك و تماس بارگانیسممیکرو

هی است که هر ارگانیسمی که ابتدا وارد دستگاه گوارش شود شانس بدی). 2000و همکاران،  2سارال(شوند

هاي پایینی دستگاه گوارش هاي مفید، قسمترگانیسم، میکرو اتحت شرایط طبیعی .ري دارداستقرار بیشت

  ).1987، 3ساواژ( کنندیستی با حیوان میزبان کلونیزه میرا به صورت همز

کوسیستم میکروبی شکمبه دستکاري اهاي مختلف با روش طهاي اخیر تحقیقات زیادي در ارتبادر سال

 کرد اصلی فلور میکروبی روده،عمل .کنندگان انجام گرفته استنشخوار بهبود بازده تولیديبه منظور 

وان به تهمچنین می .گرددانرژي و مواد غذایی قابل جذب می فعالیت متابولیک است که منجر به حفظ

اظت میزبان در برابر هجوم اي اپی تلیال روده و عملکرد ایمنی و حفهآثار مهم تروفیک روي سلول

هاي فلور طبیعی براي ییاز جمله توانا .)2003، 4و ماالژ لید گارنر( هاي بیگانه نیز اشاره کردمیکروب

-ومت در برابر کلونیزه شدن پاتوژن، مقاهازینی نامطلوب و ناخواسته پاتوژنمحافظت میزبان در برابر جایگ
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یک هدف مهم درمان با ترکیبات پروبیوتیک، . ها مختل بشودتواند با مصرف آنتی بیوتیکاست که میه

  ).1،1996امیر(دلور طبیعی دوباره مستقر شوهاست تا بدین ترتیب فمتوقف کردن تکثیر پاتوژن

عبور از د در حین یک پروبیوتیک ایده آل، پروبیوتیکی است کهبتوان )1382(و زالی به نقل از وجدانی

سالمت میزبان از  بصورت دائمی در روده جایگزین شده و اثرات مفیدي را بر ،زنده ماندهدستگاه گوارش 

کوتاه، اسید هاي ایمنی، ترشح و سنتز ترکیباتی مانند اسیدهاي چرب با زنجیر طریق تقویت پاسخ

  .ها اعمال نمایدالکتیک و باکتریوسن

  

  پروتکسین  - 4- 1

امروزه در بسیاري باشد که پروبیوتیک باکتریایی می یکی از انواع) 1-1شکل (ن پروتکسیپروبیوتیک 

  . یردگام و طیور مورد استفاده قرار میاز کشورها به عنوان یک افزودنی خوراکی در جیره د

 ه سفارش شرکتب probiotics Internationalشرکت مایش ساخت مورد استفاده در آز پروتکسین

هاي باکتریایی گونه .بود سویه قارچی و مخمري 2سویه باکتریایی و  7مخلوطی از  هنیکوتک تهران بود ک

، الکتو باسیلوس ، الکتو باسیلوس پالنتاریومدلبروکیشامل الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس 

ي هاو سویه سالیواریوس کوکوسبیفیدو باکتریوم بیفیدوم، انتروکوکوس فاسیوم و استرپتو ،رامنوسوس

- این مجموعه از سویه. )2009، 2لیو( باشدمینتولوپسی یو کاندیدا  پ يقارچی شامل آسپرژیلوس اریزا

باال بردن ایمنی هاي سودمند، قارچ و مخمر براي بهبود کار دستگاه گوارش ، افزایش رشد و هاي باکتري

  .روندها بکار میدر برابر بیماري
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  پروبیوتیک پروتکسین1-1شکل 

  

  موارد مصرف براي گاو شیري - 1-4-1

  :مصرف دائمی - 

  براي هضم بهتر خوراك

  توازن اسیدیته شکمبه

  هاي متابولیسمی و اسهال گاويپیشگیري از بیماري

  افزایش ایمنی، رشد بهتر و تولید بیشتر شیر

  گرم مخلوط در هر تن کنسانتره 75: مقدار مصرف

 

  ):مقطعی(مصرف استراتژیک ـ 

  فته پس از زایمانه 4هفته پیش تا  3از 

  براي درمان اسیدوز

  ..)واکسیناسیون ، گرما (ها کنترل استرس
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  هاي اسهال گاوييبه هنگام بیمار

  روز 15-10گرم در هر تن کنسانتره به مدت  300-150: مقدار مصرف

  

  موارد مصرف براي گوساله- 2- 4- 1

  براي برقراري فلور سالم دستگاه گوارش

  پیشگیري از اسهال

  هامنی و مقابله با استرسافزایش ای

  هاافزایش وزن و شادابی گوساله

  هر گوساله نیم گرم در روز در شیر یا آب: مقدار مصرف

 

  

  الکتوفید  -5-1

 هايهاي زنده و مفید از باکتريل پروبیوتیکی حاوي میکروارگانیسممحصو) 1-2شکل ( الکتوفید

از این در صورت استفاده  .باشدنتیکی میهاي دست ورزي شده ژاسید الکتیک و عاري از ارگانیسم

زایش یافته هاي اسید الکتیک دستگاه گوارش افمحصول در مراحل اولیه رشد، جمعیت میکروبی باکتري

  .شودها کاسته میيدنبال دارد و خطر ابتال به بیمارهاي پاتوژن را بکه کاهش جمعیت باکتري

گاه گوارش با تولید اسید الکتیک به میزان زیادي از رشد ها پس از جایگزینی در دستاین میکروارگانسیم

ها و افزایش این باکتريروده کوچک توسط   pHکاهش .ممانعت به عمل می آورند عوامل بیماري زا 

معدنی از جمله ، عناصر ها، اسیدهاي آمینهها از ویتامینهاي گوارشی سبب جذب ریز مغذيفعالیت آنزیم

هاي از سوي دیگر باکتري .؛ از اینرو راندمان تغذیه را افزایش می دهندنز شدهفسفر و منگ،کلسیم و روي

هاشده و مصرف دفاع بدن حیوان در برابر بیماري این محصول با تحریک سیستم ایمنی سبب افزایش

  .دهدها را به شدت کاهش میآنتی بیوتیک
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  کتوفیدپروبیوتیک ال  1-2شکل                                     

  

  : پروبیوتیک الکتوفید ترکیبات - 1-5-1

  کتوباسیلوس اسیدوفیلوس ال

  الکتوباسیلوس کازئی 

  ترموفیلوم بیفیدوباکتریوم 

  انتروکوکوس فاسیوم 

  دکستروز

  

  : ارد مصرفمو 2-5-1- 

  مرغان تخمگذار و طیور گوشتی 

  )نشخوار کنندگان کوچک و بزرگ ( دام  
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  :ف زان و نحوه مصرمی - 1-5-2-1

  لیتر آب1000گرم درهر 50                                            روزگی 21طیور گوشتی تا 
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Abstract:  
The objective of this study was to investigate the effects ofLactofeed probiotic on 

performance, blood parameters and immune system of suckling Holstein calves. Thirty 

newborn female Holstein calves(averagebirthweight =38 kg) from a commercial dairy cow 

herd (Azarnegin agro-industry complex, Khosroshahr, East Azarbyjan) were used in a 

completely randomized design with 3 treatments and 10 calves per treatment for 75 days 

tilweaning.Experimental treatments were: 1) basal diet, 2) control diet + 2g 

Protexinprobiotic per calf per day in milk and 3) control diet + 2g Lactofeed probiotic per 

calf per day in milk.Probioticadditionincreased dry matter intake in first and second months 

(P<0.05) so, calves fed probiotics had higher starter intake. Inclusion of probiotic increased 

significantly average daily gain of calves in first month and live weight at first and second 

months compared to the control(P<0.05).Effect of experimental treatments was not 

significant on averagedairy gain in second month and feed conversion coefficient. Total 

average daily gain was not affected significantly by the treatments. There were  significant 

effects of experimental diets on serum glucose, blood urea nitroge, and beta hydroxy 

butyrate concentrations at first month andtotal protein concentration at second month 

(P<0.05) so, probiotic received calves had higher blood parameters. Significant effects of the 

diets were observed on cholesterol andtriglycerideconcentrations at first and second months 

(P< 0.05). Serum albumin concentration during pre-weaning period was not affected by 

experimental treatments, significantly. The results of this study showed that incorporation of 

probiotics in the diet can affect the calves growth performance. There is no significant 

difference between two probiotic sources. 

Keywords: probiotic, performance, blood parameters, lactofeed,suckling calves, feed intake. 
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