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ی و پاســخ نهــاي خــوبر عملکرد، متابولیــتآلی پروبیوتیک و اسیدبررسی اثر سطوح مختلف پژوهش هدف از این  :چکیده

  36±2زنــی بــا میــانگین وراس گوســاله هلشــتاین  36از  تفادهســبــا ا آزمــایشایــن  .بود هلشتاین هايایمنی در گوساله

-1تیمــار امل: شــ. تیمارهــا انجام گردیــدروز  75تکرار به مدت  4تیمار و  9کیلوگرم در قالب یک طرح کامال تصادفی با 

روز بــه ازاء هــر رأس  گــرم در 2جیره پایه حــاوي افزودنــی پروبیوتیــک (-2ار تیم(جیره پایه)،  جیره شاهد بدون افزودنی

یــره پایــه ج -4تیمــار گرم در روز بــه ازاء هــر رأس گوســاله)،  3یره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک (ج-3 تیمارگوساله)، 

گــرم در روز بــه ازاء هــر  5/4(جیره پایه حاوي اسیدآلی -5تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3حاوي اسیدآلی (

تیمــار هــر رأس گوســاله)،  گرم اســیدآلی در روز بــه ازاء 3گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (-6تیمار رأس گوساله)، 

جیــره پایــه حــاوي -8تیمــار آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)، گرم اسید 5/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (-7

 گــرم پروبیوتیــک و 3وي (جیره پایه حــا-9تیمار گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله) و  3و  گرم پروبیوتیک 3(

گین میــان بــر اري داثــر معنــی هاي آزمایشــی. نتایج نشان داد که جیرهدر روز به ازاء هر رأس گوساله)گرم اسید آلی  5/4

) 2 شــماره گرم پروبیوتیک (تیمــار 2طوري که سطح  هب )>05/0pخوراك مصرفی و میانگین افزایش وزن روزانه داشت (

ســطوح مختلــف  نتــایج نشــان داد کــه .نداشــتندتاثیري بر وزن نهــایی هاي آزمایشی جیره ولیکن، را داشت تاثیربهترین 

هــاي راســنجهفنتــایج مربــوط بــه ). <05/0pنداشــت ( مواد مغذي داري بر قابلیت هضمپروبیوتیک و اسیدآلی تاثیر معنی

هــاي یــرههــاي تغذیــه شــده بــا جخــون در گوســاله و کلســترول داري در مقادیر گلــوکزنشان داد که تفاوت معنیخونی 

کــل و ازت  پــروتئین ،آلبــومین ،گلیســریدداري بر غلظــت تــريهاي آزمایشی اثر معنیآزمایشی داشت در صورتیکه جیره
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  مقدمه - 1-1

  

باشد. تغذیه از مهمترین ارکان پرورش دام و یکی از ابزارهاي مهم اقتصادي نمودن سیستم تولید می

شود به عنوان یکی از طور کامل براي از شیرگیري آماده میه تا هنگامی که گوساله ب دوره زمانی از تولد

). زیرا در این دوره 1383شود (صفا مهر و همکاران، گرفته میها در نظر زا در پرورش گوسالهمراحل تنش

و (ناصریان باشد ها حداکثر بوده و هزینه خوراك و کارگر نیز باال میزمانی مرگ و میر و شیوع بیماري

 گرو در شده ذکر اهداف به نیل هاگوساله در خاص غذایی جیره گرفتن نظر با در ).1385همکاران، 

 به میکروبی ترکیبات غذایی، هايافزودنی انواع مختلف بین در .باشدمی غذایی هاينیافزود از استفاده

 رسندمی نظر به آل موادي ایده بدن مختلف هايدستگاه روي بر جانبه چند اثرات و آسان استفاده دلیل

ها یکی از یکبیوتها و کاهش استفاده از آنتیبه حداقل رساندن تلفات ناشی از بیماري). 2005، 1من(فري

هاي شیرخوار به گوساله ).1987و همکاران،  2(آندرسون باشدپیش نیازهاي موفقیت در صنعت دام می

گیرند. به همین هاي محیطی قرار میعلت عدم تکمیل سیستم ایمنی اکتسابی، بیشتر تحت تاثیر پاتوژن

باشند هاي مسري و متابولیک میهاي اول زندگی مساعد براي بیماريهاي شیرخوار در هفتهجهت گوساله

خوار مبتال به هاي شیردرصد از گوساله 50هاي مدیریتی بیش از به طوري که در صورت عدم رعایت اهرم

شود در صورت شیوع این نوع ها میاسهال متابولیکی و یا باکتریایی کشتار شده و موجب تلفات در گوساله

وساله ماده جایگزین به علت تحت درمان قرار گرفتن با انواع درصد گ 10ها عالوه بر تلفات بااليبیماري

ها در ها، نه تنها بنیه خوبی در جهت انتخاب گله جایگزین نخواهند داشت بلکه تولیدات آنبیوتیکآنتی

                                                
1 Freeman 
2 Anderson   
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 و 3کویگلی( گیردها بیشتر تحت تاثیر مدیریت دوره شیرخوارگی قرار میهاي تولید و ماندگاري آندوره

به همین دلیل پرورش دهندگان برانند که با تغییر متابولیسم شکمبه، افزایش بازدهی  .)1991 همکاران،

هاي هش هزینهخوراك و در نهایت افزایش وزن، از یک طرف به تکامل شکمبه و از طرف دیگر به کا

 ،4هنریچز( است نیافته توسعه و فعال غیر شکمبه شده، متولد تازه گوساله در پرورشی کمک کنند.

 از انتقال است. نیاز مورد دانه و علوفه مانند جامد خوراك از استفاده ،شکمبه توسعه براي اما، .)2003

 و هنریچز(است  کافی اندازه به شکمبه توسعه مستلزم کامل نشخوارکننده به نشخوارکننده پیش یک

 است ممکن که اییهمتابولیت در جوان، تغییرات هايگوساله در شکمبه سریع رشد )2005 ،5میسترلیس

- به همین دلیل آنتی ).1991 همکاران، و کویگلی(کند می باشند را تسهیل داشته رشد بر افزاییهم تاثیر

هاي مضر ها قبل در بسیاري از کشورها به دلیل داشتن اثر مهارکنندگی بر باکتريها از مدتبیوتیک

اما با افزایش نگرانی عمومی از  اند،ار گرفتهدستگاه گوارش به عنوان افزایش دهنده رشد مورد استفاده قر

استفاده از این ترکیبات به عنوان محرك رشد به وسیله اتحادیه  ایجاد مقاومت و حضور در محصوالت،

بیوتیک هایی که در طی این چند سال اخیر براي آنتیجایگزین ).2009 ،6(استاینر اروپا ممنوع شد

مناسب  آلی هستند که به عنوان جایگزیناسیدهاي ها ووبیوتیکمورد تحقیق قرار گرفته پرمحرك رشد 

 ).7،2000اند (ملوراي در تغذیه دام مورد استفاده قرار گرفتهبه طور گسترده هابیوتیکبراي آنتی

شوند می گرفته نظر در شکمبه رشد اصلی محرك پروپیونیک، اسید و بوتیریک مانند آلی،اسیدهاي

 ممکن پروپیونات و بوتیرات حاوي افزودنی مواد که اندکرده اعالم محققین ).0920 همکاران، و 8گورکا(

 شده پذیرفته کلی طور به .)2011 ، 9بیتار و فریرا(بگذارد  تاثیر  گرفتن شیر از روزهايتعداد  بر است

 ن،همکارا و 10مارتین(است  شکمبه رشد براي موثر هايزمینه از یکی فرار چرب اسیدهاي حضور که است

                                                
Quigley  1 

 Heinrichs 2 
Heinrichs & Lesmeister 3  
Steiner 

4 
5 Mellor 
6 Gorka   

Ferreira & Bittar 7 
Martin 8 



4 
 

 تحریک را اپیتلیال هايسلول تکثیر بوتیریک اسید که شد داده نشان ).2011 همکاران، و گورکا ؛1959

 افزایش را شکمبه دیواره ضخامت و پاپیال، عرض پاپیال، طول خود نوبه به شکمبه اپیتلیوم رشد کرده و

 اسید کامل، نشخوارکننده به نشخوارکننده پیش از انتقال در .)2005 میستر،لیس و هنرینچز(دهد می

 سودمندي اثرات که بوده شکمبه اپیتلیال هايسلول و بزرگ روده براي حیاتی انرژي منبع یک بوتیریک

 ).2008 همکاران، و 1موذونی(دارد  خوراك تبدیل راندمان و هضم قابلیت خوراك، مصرف و رشد بر

 دنشومی استفاده بوتیریک اسید جاي به کلسیم بوتیرات و سدیم مانند بوتیریک اسید هاينمکالبته 

که  ترکیبی آلیست اسیدآلی ).2009 همکاران، و2گولتییو(هستند  بوتر کم و ترثبات با جامد، هاآن چون

 هاهاي غذایی نیز در کنترل باکتريآلی در جیره مصرف اسیدهاي. باشدمی اسیدي خاصیت داراي

 ،3(وولفند موثر است شکمبه pHدر پیشگیري از تغییرات و  زا)زا و غیر بیماريهاي بیماري(باکتري

خطر در تغذیه دام شناخته شده هایی عموما بیها به عنوان افزودنیهاي آنآلی و نمک اسیدهاي .)2007

(پاتن و  ها پذیرفته شده استبیوتیکها به عنوان جایگزینی مناسب براي آنتیو اثرات محرك رشد آن

   ).1988 ،4والدروپ

 جیره به مستقیما که اشندبمخمر می و قارچ انواع باکتري، شامل ايزنده هايمیکروارگانیسم هاکپروبیوتی

 طریق از هاپروبیوتیک ).2004، 5(موور دارند سالمت و عملکرد بر مطلوبى بسیار اثر و شده اضافه مدا

 و بهبود عملکرد اي،روده يهاکاهش عفونت مانند مثبتی تاثیرات ایجاد باعث روده میکروبی تعادل ایجاد

 و 7اویتا ؛1995 همکاران، و 6(آبه شوندمی هاایمیونوگلوبولین جمله از مغذي مواد جذب میزان افزایش

 از هاهمچنین پروبیوتیک )2002 ،همکاران و 9کائور ؛1999 همکاران، و 8کریاکیس ؛1995 همکاران،

 با دیگر سوي از و سو یک از هانوتروفیل کشندگی فعالیت و تعداد ها،غلظت گلوبولین افزایش طریق

                                                
Mazzoni 1 

2 Guilloteau 
3 Wolfenden 
4 Patten  & Waldroup 
5 Moore 

Abe 6 
Avita 7 
Kyriakis 8 

9 Kaur 
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 بدن و جلوگیري دفاعی سیستم تقویت باعث فرمها کولی قبیل از گوارش دستگاه مضر فلور کاهش میکرو

- می افزودنی مواد از این و استفاده شده عفونی و متابولیکی مختلفهاي بیماري به هاگوساله ابتالي از

 و گالواو( گردد مغذي مواد قابلیت هضم افزایش نتیجه در دستگاه گوارش (شکمبه) و توسعه باعث توانند

باشند  هابیوتیکآنتی موثري براي و مناسب جایگزین توانندمی طریق این که از ).2005 ،همکاران

  .)2002 ، 1بالم (شیفرین و

 

   هاي پژوهشؤالس - 2- 1

 

رشد  و يعملکرد پارامتریک برآلی اسید به همراهپروبیوتیک  سطوح مختلف استفاده ازآیا  )1

  ثیر خواهد گذاشت؟خوار تاهاي شیرگوسالهاسکلتی 

هاي وسالهگهاي خونی بر متابولیتآلی اسیدبه همراه پروبیوتیک سطوح مختلف آیا استفاده از  )2

  خوار تاثیر خواهد گذاشت؟شیر

-گوساله تو سالم بر سیستم ایمنیاسیدآلی به همراه پروبیوتیک سطوح مختلف آیا استفاده از  )3

 هاي شیرخوار تاثیر خواهد گذاشت؟

  

  

   ت پژوهشفرضیا - 3- 1

 يهاوسالهگدر عه داري بر پارامترهاي مورد مطالاستفاده از پروبیوتیک و اسیدآلی تاثیر معنی : 0H فرض

  شیرخوار ندارد.

 يهاوسالهگدر لعه داري بر پارامترهاي مورد مطاآلی تاثیر معنیاستفاده از پروبیوتیک و اسید : 1Hفرض 

  شیرخوار دارد.

  

 

                                                
1 Chiffrin & Blum 



6 
 

  

   اهداف پژوهش - 4- 1

یه تغذی در پروبیوتیک و اسیدآلسطوح مختلف بررسی اثر استفاده از  وهشی فوق،ژاز اجراي پهدف 

  باشد.می هلشتاین شیرخوارهاي گوساله

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش  - 5- 1

هبود بازده ها در بها، بواسطه تاثیر آنک در جیره دامبیوتیاستفاده ار آنتی هاي پرورشی،در سیستم

رژي و تالف انزیرا این مواد در کاهش ا ها عاملی رایج بوده است.ز برخی بیماريغذایی و پیشگیري ا

ها دام ير تغذیهدها بیوتیکنگرانی در مورد استفاده از آنتیولیکن اند. پروتئین در شکمبه موثر بوده

در  ایاجود بقوها نسبت به این مواد مقاوم شده و بدلیل پس از مدتی باکتريکه زیرا  یافته. شافزای

اتحادیه  ،2006ي سال از ژانویهلذا  تواند خطري براي سالمتی انسان محسوب شوند.محصوالت دامی می

ه دنبال ب دام متخصصین تغذیه به همین دلیل، اروپا استفاده از این مواد را ممنوع اعالم کرده است.

 هايدها و اسید. پروبیوتیکهستن ايشکمبه عملکردها براي بهبود بیوتیکجایگزین مناسبی براي آنتی

کروبی می ی ضدویژگ اقابلیت استفاده به عنوان افزودنی خوراکی را دارند زیرآلی از جمله این مواد هستند 

 ملکرد بهترهاي میکروبی شکمبه شده که منجر به عداشته و موجب تغییر فعالیت pHگی و تنظیم کنند

  شوند.ها میدام
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  هاي خوراکیافزودنی -2-1

از مواد   بهینه کردن استفادهاز جمله  موادي هستند که با اهداف مختلفی1هاي خوراکیافزودنی

ي روده به انجام هاي دیوارهمغذي به مصرف دام و طیور رسیده و این عمل را از طریق اثر بر روده یا سلول

گذاري این مواد افزودنی در دست بوده اما به دلیل ماهیت تاثیر تأیید در زیادي نند. دالیلرسامی

 ياین اثرات در عمل بسیار دشوار است (نویدشاد و جعفر دادنفیزیولوژیکی دینامیک روده، اغلب نشان 

، بلکه شدهخوراك نه تنها محرك رشد و بهبود دهنده بازده خوراك  در). مواد افزودنی 1386صیادي، 

هاي جدید غذایی اگر به صورت مناسبی به کار یابد. افزودنیواسطه این مواد بهبود می سالمتی دام نیز به

هاي گیري از مواد خوراکی دارند. مطالعات متعددي در بکارگیري از افزودنیروند اثرات مثبتی در بهره

هاي محرك رشد بیوتیکتوان به آنتیمحرك رشد در جیره دام و طیور صورت گرفته است که می

هاي )، مکمل2007و همکاران،  4ویک؛ له2003و همکاران،  3آلی (دنلیهاي)، اسید2005، 2(گریکس

                                                
1 Feed  additive 
2 Griggs 
3 Denli 
4 Levic 
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و  6؛ گارسیا2004و همکاران،  5ها (لیهاي ضروري آن)، گیاهان دارویی و روغن1379آنزیمی (شکوري، 

؛ 2010 ،و همکاران 7ها (گاجیاسینبیوتیک ها وبیوتیکها، پري) و پروبیوتیک2007همکاران، 

  ) اشاره نمود.2010و همکاران،  8مونتزوریس

  

  بیوتیک محرك رشد در دام و طیوراستفاده از آنتی محدودیت - 2-2

هاي محرك رشد، تولیدکنندگان بیوتیکآنتی خصوص به و هابیوتیکآنتی مخاطرات و مضراتبدلیل 

محرك هاي بیوتیکفاده آنتیکشوري که است نخستین. درصدد حذف این مواد از تولیدات خود برآمدند

 دولت). 2003 همکاران، و9آرستروپ( بود 1986 طیور را حذف کرد، سوئد در سال خوراك دام و رشد در

 1997 سال در کرد. ممنوع طیور و دام خوراك در را اواپارسین استفاده 1995درسال  دانمارك

 کرد. درسال اعالم ممنوع اروپا اتحادیه کشورهاي همه در را اواپارسین اروپا، استفاده اتحادیه کمیسیون

 و تایلوزین اسپیرامایسین، ویرجینیامایسین، رشد محرك بیوتیکآنتی 4 اتحادیه اروپا 1999

 کرد. ممنوع طیور درخوراك گیرند،می قرار استفاده مورد نیز انسانی درمان در که را باسیتراسینروي

 هر است. شده ممنوع اروپا اتحادیه طرف از 2006 ژانویه در رشد محرك هايبیوتیکآنتی سایر از استفاده

 و است نشده ممنوع رشد محرك هايبیوتیکآنتی مصرف قانونی نظر از هنوز هاکشور از خیلی در چند

است (نویدشاد و همکاران،  شده متوقف تولیدکنندگان توسط اختیاري صورت به بیشتر آن از استفاده

1376.(  

  

 رشد محرك بیوتیکآنتی حذف براي ن مناسبجایگزی انتخاب  - 2-3

                                                
5 Lee 
6 Garcia 
7 Gaggia 
8 Mountzouris 

Aarestrup 1 
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 منفــی اثــر کــردن حــداقل بــراي حیــوان ســالمت وضــعیت و بهداشــتی محیطــی، مــدیریت بهبــود

ح مطــر محــدودیتتوجــه بــه  بــا لــذا .باشــدمــی ضــروري خــوراك، در رشــد محــرك بیوتیــکآنتی حذف

ایگزین ه یــافتن جــهــاي محــرك رشــد، تحقیقــات زیــادي در زمینــبیوتیــکشــده بــراي اســتفاده از آنتــی

ضــوع بیوتیــک محــرك رشــد صــورت گرفتــه اســت و ترکیبــات زیــادي بــراي ایــن مومناسبی براي آنتــی

شــد، ربیوتیــک محــرك هــاي معرفــی شــده بــراي آنتــیمورد آزمــایش قــرار گرفتــه اســت. اکثرجــایگزین

ــور میکرو ــر فل ــاثیر ب ــا بهبــود عملکــرد دام و طیــور از طریــق ت ــی دســعمــل خــود را در ارتبــاط ب ه تگاب

کانیســم بیوتیــک محــرك رشــد، بایــد بــراي میــک جــایگزین موفــق بــراي آنتــی. کننــدگوارش اعمال می

د مغــذي باکتریــایی آن توانــا باشــد و منجــر بــه بهبــود هضــم، متابولیســم و جــذب مــوا ضــد عمــل اثــر

ــی .شــوند ــایگزین آنت ــک ج ــن، ی ــر ای ــالوه ب ــه صــرفه باشــدع ــه ب ــد از نظــر هزین ــهاز بیوتیــک بای  جمل

 رارقــ تحقیــق مــورد رشــد محــرك بیوتیــکآنتــی بــراي اخیــر ســال چنــد ایــن طی در که هایینجایگزی

ــوانمــی اســت، گرفتــه ــی، هــاياســید پروبیوتیــک، ت ــزیم آل ــی هــا، گیاهــانآن هــا را نآ عصــاره و داروی

ــی در ــایج مختلف ــه نت ــامبرد ک ــده اســت ن ــت آم ــه بدس ــام گرفت ــات انج ــا تحقیق ــاد و همک ران، (نویدش

1376.(  

  

  بیوتیکپرو - 2-4

  تعریف پروبیوتیک - 2-4-1

به دست آمده و با » زیست یار«یا » حمایت از حیات«اصطالح پروبیوتیک از دو کلمه یونانی به معنی 

  .)1999، 10(ایکل باشد مغایرت داردمی» ضد حیات«بیوتیک که به معنی اصطالح آنتی

عوامل محرك رشد «اي توصیف بر 1965 در سال 11وللی و استیلتوسط لیاصطالح پروبیوتیک ابتدا 

در سال ارائه. بدنبال آن پارکر  »کندها را تحریک میها که رشد دیگر میکروبتولید شده توسط میکروب

                                                
10 Eckel 
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ل میکروبی ها و موادي که در تعادارگانیسم«براي اولین بار اصطالح پروبیوتیک را براي توصیف  ،1974

توانست حتی که این تعریف تا حد زیادي دقیق نبود و میبه دلیل این ».کنند به کار بردروده مشارکت می

 ارائه گردید ،1989 در سال ها توسط فولرها هم باشد. تعریف دیگري براي پروبیوتیکبیوتیکشامل آنتی

تعادي میکروبی به عنوان افزودنی غذایی میکروبی زنده هستند که با بهبود  هاپروبیوتیک« آنبر اساس  که

ها بر اهمیت گذارند. این تعریف تجدید نظر شده پروبیوتیکمیدمندي بر روي میزبان روده تاثیرات سو

به عنوان یک جزء ضروري یک پروبیوتیک موثر تاکید کرده است و اشتباه تعریف  »هاي زندهارگانیسم«

 .)1989، 12(فولر استفاده شده بود حذف کرد» مواد«قبلی را که در آن از کلمه 

(اصوال.  خاص هاي زندهکشتی از میکروارگانیسم را به عنوان پروبیوتیک ،1979 در سال کرافورد

Lactobacillus spp تعریف کرد که در غذاي حیوان استفاده گردیده و زمینه تثبیت موثر جمعیت (

 .)1979، 13کرافورد( کنندهاي مفید روده را فراهم میمیکروارگانیسم

هاي مکمل«توسط فولر به  هاپروبیوتیکف ارائه شده براي هاونار و همکارانش اشاره کردند که تعری

و بیان  ،سترش دادگها تعریف فولر را شود و آنمحدود می» ايمجاري روده«و » حیوانات« ،»غذایی

هایی از یک نوع میکروارگانیسم یا ترکیبی از میکروفلور داخلی به عنوان کشتی هاپروبیوتیک«کردند که 

  ).1992و همکاران، 14رهاوانا( »بخشند ا را بهبود میهتاثیر گذاشته و آن

از عبارت  پروبیوتیکهاي توزیع دارو و غذا در آمریکا به جاي اصطالح کارخانه ،1989در سال 

یی هاپروبیوتیکهمچنین براي  ند،استفاده کرد» 15شونداي که مستقیما به غذاوارد میهاي زندهمیکروب«

محصوالت حذفی «روند از اصطالح ي بیماریزا در دستگاه گوارش به کار میهاکه براي مقابله با میکروب

  .)1995و همکاران،  17استوارز( شودنیز استفاده می» 16رقابتی

  

                                                                                                                                              
11 Lilly & Still Well 
12 Fuller 
13 Crawford 
14 Havenaar  
15 Direct Feed Microbial 
16 Competitive Exclusion 
17 Stavric 



12 
 

  هابیوتیکآنتیبر  هایوتیکعوامل موثر برتري پروب - 2-4-2

یا  روزندین ها ممکن است چها در کوتاه مدت فعالند در حالیکه اثرات پرویوتیکبیوتیکآنتی )1

 هفته باقی بماند.

 نند.کیجاد نمیااي در محصوالت دامی ها هیچگونه باقیماندهها، پروبیوتیکبیوتیکبرخالف آنتی )2

 آید.وجود نمی ها بههاي مقاوم از باکتريها سویهها، با مصرف پروبیوتیکبیوتیکبرخالف آنتی )3

شند بایعی میکنندگی بر فلوراي طبها داراي اثرات تثبیت ها، پروبیوتیکبیوتیکبرخالف آنتی )4

 .)1388(حیدري، 

  

 دام تغذیه در هاپروبیوتیک از تفادهاس پروبیوتیک و تاریخچه - 2-4-3

 هاي تولیدکننده اسید الکتیک بههاي زنده در غذا به ویژه باکتريتاریخچه استفاده از میکروارگانیسم

ها، توسط برخی از محققین از پرویبوتیک استفادهمنظور حفظ و بهبود سالمت بسیار طوالنی است. 

"افزایش طول در کتاب  شکل گرفت. 1900ها در اوایل سال فرضیه پروبیوتیک .بررسی و مرور شده است

باشد. او هاي زنده، در زندگی انسان مفید میشد که مصرف الکتوباسیلمیچنیکف، ابتدا فرض میعمر" 

تا حدودي به دلیل مصرف محصوالت لبنی تخمیر شده باشد  ها،کرد که طول عمر باالي بلغاريفرض می

هاي داخلی هاي حاصل از پاتوژنهاي موجود در محصوالت تخمیري مانع از بیماريو اینکه الکتوباسیل

توسط مردم محصوالت لبنی تخمیري مانند ماست  مصرف از طریق هاپروبیوتیک، هاست کهمدت شود.می

روبی که در ماست کهاي می) استفاده از کشتی1998هاي میچنیکف (هبر اساس یافت شوند.مصرف می

هاي مضر در مجاري بر اساس نظر وي، میکروب .تواند براي سالمت انسان مفید واقع شودوجود دارد می

هاي مفید موجود در ماست کنند که توسط میکروبگوارشی و روده، مواد مضري براي میزبان تولید می

به نام  1920ها در دهه هاي مفید جهت داماستفاده از ارگانیسم ).1998، 18نیکف(میچ شودخنثی می

                                                
Metchnicoff 

18  
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هاي غذایی باکتریایی در سطح تجاري توسط پارکر عملی گردید و از آن زمان تولید مکمل هاپروبیوتیک

 ها در مقیاس وسیع تنها در دو دهه اخیر رایج شده استولی استفاده عملی از پروبیوتیک .آغاز شد

  ).1995و همکاران،  ستوارزا(

 

 

  

  در جیره حیوانات  شدهاده ي استفهامیکروارگانیسم - 2-4-4

هایی از جنس الکتوباسیل، شوند عمدتا باکتريهایی که در جیره حیوانات استفاده میمیکروارگانیسم

 .)2002، 19(نایسبت باشندهایی مانند مخمرها میانتروکوکوس، و باسیلوس یا قارچ

هاي گرم مثبت نظیر الکتوباسیل، انتروکوکوس، ها شامل بیفیدوباکتر و برخی باکتريپروبیوتیک

باشد. در واقع الکتوباسیل (مخمر) می 20هایی از جنس ساکرومایسیسها، و قارچپدیوکوکوس و باسیلوس

تولید  توانند استقرار جمعیت باکتریایی پاتوژنیک را بواسطهو بیفیدوباکتر در حال تکثیر در روده، می

  ).2007، 21ترکیباتی ساده کاهش دهند (بورل

  

  آل            بیوتیک ایدهخصوصیات یک پرو - 2-4-5 

خوراك  کمل درد به عنوان منها باید خصوصیات زیر را داشته باشد تا بتوانطور کلی پروبیوتیکه ب

  ).2003دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد (پترسون و بورخولدر، 

 منشأ گرفته باشد.از میزبان  .1

 زا نباشد.بیماري .2

 گرم مثبت باشد. .3

                                                
19 Nisbet 
20 Saccharomyces cerevisiae 
21 Burel 
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 در مراحل فرآوري و ذخیره مواد غذایی پایدار باشد. .4

 هاي صفراوي پایدار باشد.در دستگاه گوارش، برابر اسید معده و نمک .5

 سبد.چبه بافت پوششی روده یا مخاط ب .6

 ترکیبات مهار کنندگی تولید کند. .7

 .هاي میکروبی را تغییر دهدفعالیت .8

 .هاي چرب کوتاه زنجیر را افزایش دهدتولید اسید .9

 .هضم و جذب مواد مغذي را بهبود بخشد  .10

از  نی پسهمچنین میکروارگانیسم پروبیوتیک بایستی در شرایط داخل بدن حیوان مقاوم باشد یع

ید با ها بایناشوند.  هاي دفاعی بدن میزبان نابودها نباید توسط مکانیسمتجویز پروبیوتیک میکروارگانیسم

ثال راي مبتوجه به محل تجویز، در برابر شرایط اختصاصی موجود در آن قسمت از بدن مقاوم باشد. 

هاي زیمرابر آنشوند باید در بهاي موجود در یک پروبیوتیک که بصورت خوراکی مصرف میمیکروارگانیسم

ادیر باالي اسید پایین (مق pH) و هاي معده (پپسین و لیپازموجود در بزاق (آمیالز و لیزوزیم)، آنزیم

د. بدین م باشن، شیره لوزالمعده و مخاط روده کوچک مقاوهاي موجود در صفراکلریدریک معده) و آنزیم

 ، مقاومتخوراکی هاي پروبیوتیکی با مصرفهاي میکروبی به کار گرفته شده در فرآوردهترتیب براي سویه

ن و پترسو(باشد مهمترین معیارهاي انتخاب و گزینش می در برابر شرایط نامساعد دستگاه گوارش از

  ).2003بورخولدر، 

  

  وارکننندگاننشخ تغذیه پروبیوتیک در - 2-4-6

  

  :عبارتند ازها در نشخوارکنندگان اهداف استفاده از پروبیوتیک

  ه)وبی رودهاي تغذیه شده با شیر (اثر ترکیبی در اکوسیستم میکردر گوساله جلوگیري از اسهال - 1

   هاها، اسیدها و باکتریوسینبیوتیکمثل آنتید باکتریایی ضتولید ترکیبات  - 2
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  اي نامطلوبهرقابت با میکروارگانیسم - 3

  هاي هضم کننده خوراکیولید آنزیمتولید یا تحریک ت - 4

  و تقویت سیستم ایمنی میزبان تحریک - 5

  تابولیسم و سم زدایی ترکیبات نامطلوبم - 6

  .)1388 (حیدري، گرهاي مفید دیو شرایط مناسب رشد سویهایجاد محیط  - 7

  

 اي باکتریایی در گوسالههاستفاده از پروبیوتیک - 2-4-7

ست. اشده  رسیها به طور وسیع برهاي باکتریایی روي گوسالهمؤثر بودن پروبیوتیک تا به امروز،

ه ها در تغذیيبیفیدوباکتر ها واسترپتوکوکوس ها،ها، انتروکوکوسچون الکتوباسیلوس هایی همگونه

کتریایی تیک باي پروبیوهاي جوان به عنوان پروبیوتیک استفاده شده است. در کل، اهمیت تغذیهگوساله

وده تا روبی رهاي تحت استرس، بیشتر مربوط به ثبات و حفظ میک(گونه هاي الکتوباسیلوس) در گوساله

- ر تغذیههدف اصلی د .افزایش وزن دانسته شده است هاي تولیدي همچونبه عنوان یک محرك در پاسخ

بات ثیق تسریع ها به خوراك جامد از طرپذیري سریع گوسالهها، عادتها به گوسالهي این پروبیوتیک

-ل میبه اسها هاي داخلی (که اغلب منجراي و جلوگیري از استقرار پاتوژناي و رودهمیکروبی شکمبه

  ).1991اران، (گویگلی و همک باشدشوند) می

زا، جمعیت میکروبی حالت گذار (انتقالی) و بسیار هاي نوزاد خصوصاً در شرایط تنشدر گوساله

تواند باعث تغییرات جمعیت میکروبی که تغییرات ناگهانی جیره یا محیط می وريه طب، حساسی دارد

هاي اسهال در گوساله دستگاه گوارش شود. به عنوان مثال تانوك گزارش داد استرس که اغلب منجر به

محققی گزارش داد که تعداد  شود با جمعیت الکتوباسیلوس در روده مرتبط است. عالوه بر این،نوزاد می

که این  طوريه ها بیشتر است بهاي سالم نسبت به تعداد کلی فرمها به طور طبیعی در دامالکتوباسیلوس

 ).2010،يزیخرم يدریح( باشدس میهاي مبتال به اسهال کامالً برعکقضیه در مورد دام
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  ها گروه بندي پروبیوتیک - 2-5

شوند که شامل گروه عمده تقسیم بندي می 3هاي مورد استفاده در تغذیه حیوان به پروبیوتیک

  ).2001، 22(داوسون باشدها میهاي حاوي قارچهاي باکتریایی، مخمرها و پروبیوتیکپروبیوتیک

  

  یباکتریای هايپروبیوتیک - 2-5-1

هاي تولید هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، باکتريپروبیوتیکی که بیش از همه در زمینه

هاي الکتوباسیلوس و بیفیدو باکتریااست. این دو جنس باکتریایی کننده اسید الکتیک شامل گونه

ا به طور مشخص ه. این باکتري)2001، 23ورسدي و (شرزنمیر هیچگونه توانایی التهاب ندارند

 باشد.ها، اسید الکتیک میکموارگانوتروفیک بوده و کربوهیدرات را تخمیر کرده و محصول نهایی اصلی آن

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

(سلطان دالل و  اندیوانی شناخته شدههاي تجربی حموثر در ممانعت از رشد تومورهاي پیوندي در مدل

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

آز را که پیش هاي باکتریایی بتاگلوکو رونیداز و بتاگلوکوزیداز اورهها قادرند فعالیت آنزیمبیفیدو باکتریوم

                                                
1 Dawson 
2 Scherezenmeir & De Verse 
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، 24(سالمیننز و همکاران کنند، کاهش دهندبه ترکیبات سرطان تبدیل می زا را در رودهسازهاي سرطان

1996.(  

هاي میزبان خود، مرحله اول عفونت یعنی اتصال هاي باکتریایی با توان اتصال به سلولپروبیوتیک

). الکتوباسیلوس کازئی 1382(رنجبر،  نمایندهاي سلولی میزبان را مهار میزا به گیرندهعوامل بیماري

ها ، از اتصال این هاي مشترك با اشریشیا کالي انتروتوکسیژن روي انتروسیتتواند با اتصال به گیرندهمی

  ).1995، 25(بنگ مارکس باکتري مولد اسهال جلوگیري کند

هاي الکتیک اسید انواع مشخصی از قندها را به وسیله عمل تخمیر به اسید الکتیک تبدیل باکتري

الکتو باسیلوس کازئی یک باکتري گرم مثبت، مزوفیل، کاتاالز منفی و فاقد  .)2013، 26(ازما کنندمی

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

ها و هاي مخاط روده ، مهار فعالیت باکتريهاي صفراوي، قدرت چسبندگی به سلولاسید معده و نمک

هاي اسید الکتیک بر ). باکتري2005، 27(میشرا و پرساد ولید مواد ضد میکروبی به اثبات رسیده استت

ها تاثیر دارد. مک گذارند که بر شرایط زنده سایر میکرو ارگانیسماحیا اثر می–پتانسیل اکسیداسیون

هاي اسید باکتري اند که) در مطالعات خود بیان کرده1382( )؛ رنجبر1998( 28گیلیارد و استالینگز

- هاي پاتوژن در محیط اطرافشان میالکتیک با تولید هیدروژن پراکسید قادر به از بین بردن سایر باکتري

 باشند.

 
  

  اسپورهاي باسیلوس - 2- 5- 2

ت اك یافخهاي گرم مثبت و میله اي شکل هستند که بطور طبیعی در گونه باسیلوس شامل باکتري

  ).1370 (هاشمی، شوندهاي هوازي را شامل میهوازي و باکتريي بیهاشوند. این گونه باکتريمی

                                                
3 Saminenz 
1 Bengmarks 
2 Ezema 
3 Mishra &Parsad 
4 Mc Gilliard& Stallings 
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هاي مخمري با حذف اکسیژن از شکمبه، شرایط زیستی را براي رشد گزارش شده است که قارچ

و همکاران، 29(روگر کنندهاي شکمبه فراهم میهوازي در شکمبه و از جمله قارچهاي بیمیکروارگانیسم

زا نظیر اي کالي بوده و تا پنجاه هاي بیماريرات آنتاگونیستی علیه ارگانیسم). مخمرها داْراي اث1990

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

(صالحی و  دهدهاي مخاطی را افزایش میهاي اپیتلیوم داشته و سطح ایمینوگلوبولینحفاظتی روي سلول

دهد که مخمر ساکارومایسز بعد از مصرف به یک اطالعات یافت شده نشان می ).1389تی شریف آباد، مرو

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

فاکتور محلول ضد  نشان داد که این مخمر با تولید 2006در سال  30و سیمئونیدس سوجیولنتیس ندارد.

شود جلوگیري نماید. التهابی قادر است از بیان ژن سالمونال که سبب التهاب روده و فرایند اسهال می

معتقد است که مکانیسم مستقیم عملکرد مخمرهاي خانواده  2011در سال  31همچنین گالیانو و بري

هاي باکتري براي چسبیدن به الساکارومایسز تاثیر بر روي سیستم ایمنی میزبان از طریق مهار سیگن

در سال  32مک کوالف باشد و در نتیجه قادرند از فرایند التهابی روده بکاهند.هاي اپی تلیال روده میسلول

-بیان کرد که مخمرها به عنوان آنتاگونیستی در برابر ترکیبات تولیدي حاصل از باکتري عمل می 1998

  کند. ل دارد که نقش حفاظتی مخمرها را اثبات میکنند که مهار باکتري یا مرگ آن را بدنبا
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زا موجب برقراري یک محیط سالم در روده و برقراري هاي بیماريها با کنترل باکتريپروبیوتیک

 هاي پیشنهادي زیادي براي ). مکانیسم2010و همکاران، 33شوند (گاجیاتوازن در میکروفلور روده می
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Abstract:The aim of this study was to investigate the effects of various levels of probiotic and organic acid on 

the performance, blood metabolites and immune response of Holstein calves. In this experiment, thirty six 

Holstein calves were used with average weight of 36 ± 2 kg in a completely randomized design with 9 

treatments and 4 replicates for 75 days. Treatments included: 1. control diet without additive (basal diet), 2. 

base diet containing probiotic additive (2 g / day for each calf head), 3.basal diet containing probiotic 

additive (3 g / day) for each calf head), 4. base diet containing the organic acid (3 g day for each calf), 5. base 

diet containing organic acid (4.5 g day for each calf), 6. base diet containing 2 g of probiotic and 3 g of 

organic acid per day for each calf, 7. base diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic acid per day 

for each calf head), 8. base diet containing 3 g probiotics and 3 g of organic acid per day for each calf) and 9. 

base diet containing 3 g probiotic and 4.5 g organic acid per day for each calf. The results showed that the 

experimental diets had a significant effect on the average feed intake and average daily gain (p <0.05), so that 

treatment containing the 2 g probiotic level (treatment no. 2) had the best effect, howevre, experimental diets 

had no effect on the final weight. The results showed that different levels of probiotic and organic acid had 

no significant effect on nutrients digestibility (p> 0.05). Blood data analysis showed that there was a 

significant difference in glucose and cholesterol in calves fed with experimental diets, while the experimental 

diets had no significant effect on the concentration of triglycerides, albumin, total protein and urea nitrogen 

(p>0.05). this study showed that addition of probiotic, organic acid and combination of these additives to 

milk enhanced calf immune system and their health status. 

Keywords: blood parameters, Holstein Calves, immune response, organic acid, 
performance, probiotics. 
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