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چكيده
اثر یط ح پروبی تیک بر عملکرز و پایف ایمنی ج جههای گ نی تحت تنس گرمایی زر آزمایشی زر قالب طارح کاامالً تاااز ی باا
این از از  144قطعه ج جۀ نر یکروز ی یۀ راس برریی د ج جهها تا 25روزگی با جیرۀ تجاری مطابق با راهنمای راس تغذیه و
یپ

بهط ر تااز ی به کهار تیمار امل کهار یطح پروبی تیک (ص ر ،0/1 ،0/05 ،و 0/2زرصد جیر ) با کهار تکرار حاوی نه پرند

اخنااص یا نند از 25روزگی پرند ها بهمدت هشت یاعت زر روز زر معرض زمای  34±2زرجۀ یاننیگراز قرار گر نند ننایج نشان

زاز که اثر یط ح من اوت پروبی تیک بر مارف خ راس معنیزار ن ز پرندگانی که جیرۀ حاوی  0/05و 0/1زرصد پروبی تیک زریا ت
کرزند ،ا زایس وزن بیشنری زر مقایته با پرندگان اهد زا نند ( )P>0/05ضریب ت دیل زر پرندگانی که با جیرۀ حااوی 0/1زرصاد

پروبی تیک تغذیه دند ،بهنر از پرندگان اهد ب ز ( )P>0/05با ا زایس مارف پروبی تیک وزن نت ی ال اه و یاینه ا ازایس یا ات
( )P<0/05اثر یط ح گ ناگ ن پروبی تیک بر وزن نت ی اندامهای زاخلی معنیزار ن ز ،اما پرندگانی کاه باا جیارۀ حااوی 0/2زرصاد
پروبی تیک تغذیه دند ،ک د بزرگنری زا نند ( )P<0/05با ا زایس یطح پروبی تیک زر جیر کلتنرول خ ن کاهس یا ت ()P<0/05
مارف یط ح گ ناگ ن پروبی تیک ،راوانی هنرو یلها ،و همچنین نت ت هنرو یل به لن ییت را کااهس و میازان آنازیم گل تااتی ن
پراکتیداز را ا زایس زاز ( )P<0/05بنابراین زر رایط تنس گرمایی ا زوزن پروبی تیک کل ینات به میزان 0/1زرصاد جیار عملکارز
ر د و پایف ایمنی پرند را به ز میزهد
كلیدواژهها :پروبی تیک ،تنس گرمایی ،گل تاتی ن پراکتیداز ،لن ییت ،هنرو یل
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مقدمه

آننیاکتیدانی زارناد و ترکی اات پروبیا تیکی حااوی ایان

زینگا گ ارش پرندگان حاوی جمعیات میکروبای عاالی

ی یۀ باکنری اثر اینرس های اکتیداتی زر میزبان را کاهس

ایت که بهص رت همزیتنی با میزبان زندگی میکنند ایان

ماایزهنااد ( )14ا اازایس ت لیااد آنناایبااازی علیااه بیماااری

همزیتنی برای تغذیه ،مناب لیتم ،و ایمنای میزباان اهمیات

نی کایل و کاهس ع نت ب رس با پروبی تیکهاای یا یۀ

زیااازی زارز زر پرناادگان بااالب اک ل ا ژی میکروباای روز

الکن باییل زر رایط تنس گرماایی مشااهد

اد ایات

پایداری باالیی زارز ،اما تحت تأثیر تغذیه ،ان اع بیماریهاا،

( )23کاهس نت ت هنرو یل به لن ییت زر خ ن پرندگان

و ع امل تنس زا مانند ا زایس تراکم گله ،تغذیاۀ نامنایاب،

تغذیه د با پروبی تیاک مشااهد

اد ایات کاه بیاانگر

زمای پایین و باال ،و حملونقل قرار میگیرز ()23

کاهس تنس زر آنهایت ()2

تنس گرمایی از مشاکالت عمادۀ منااطق گرمتایری و

تأثیر ما ت ا زوزن مکمالهاای پروبیا تیکی باه جیارۀ

نیمهگرمتیری ایت که اثر من ی بر عملکرز ت لیدات طیا ر

حی انات تحت تنس گزارش د ایت ( )21این مکملها

زارز ننیجۀ تنس گرمایی ،تعازل من ای باین مقادار انارژی

با تأثیر بر جمعیت میکروبی باعث به ز جذب م از مغذی

خالص م ج ز زر بدن حیا ان باا محایط پیراما ن خا ز و

از روز و عملکرز طی ر می ز ( )23اثار پروبی تیاکهاا

مقدار انرژی گرمایی ت لید د ت یط حی انات ایات ایان

برای کاهس تأثیرات تنس گرمایی زر طیا ر برریای اد

عدم تعازل ممکن ایت بهعلت ترکی ی از تغییارات ع امال

ایت ( )24زر هماین زمیناه ط اق زیگار گازارشهاا ،اثار

محیطی همچ ن ن ر خ ر ید ،تابس حرارتی ،زماای ها ا،

پروبی تیک ها بار به ا ز ایمنای طیا ر زر ارایط ایانرس

رط بت و حرکت ،و ویژگایهاای حی اناات مانناد گ ناه،

آ کارتر ایت ( )26کل ینات ( )PB6ی یهای پروبی تیکی

یرعت ی ختویاز ،و یازوکارهای تنظیم حرارت با اد

(گ نۀ  )6737ATCC PTAاخنااصای علیاه بااکنریهاای

زر پرناادگانی کااه زر معاارض زمااا و رط باات زیاااز قاارار

گرم ما ت با ت انایی ت لید هاگ ایت که حاوی ایاپ رهای

میگیرند ،تغییرات یزی ل ژیکی و ر ناری اامل باازکرزن

( )106 cfu/gو ناقال

عال باکنریهای باییل س ی بنیلی

بالها ،لهلهززن ،و آلکال ز تن تی مشااهد مای ا ز تانس

ینگ آهک و مالن زکتنرین ایت مالن زکتنرین زر نقاس

گرمااایی همچنااین یاا ب ا اازایس زمااای باادن ،ا اازایس

پرو بی تیک برای ا زایس زناد ماانی بااکنریهاا و ا ازایس

مرگومیر ،کاهس مارف خ راس و ر د بدن ،و همچناین

مقاومت به حرارت به این محا ل اضا ه د ایات ()7

تمعیف ییتنم ایمنی طی ر می ز ()17

تاکن ن تأثیر ایان از از ایان پروبی تیاک زر ارایط تانس

تحقیقات اخیر بر اهمیت نقس پروبی تیکها برای ایجاز

گرمایی زر طی ر مطالعاه نشاد ایات بناابراین ،هادف از

تغییاارات مطلاا ب باار جمعیاات میکروباای روز و به اا ز

پژوهس حاضر ،برریی تأثیر ا زایس یطح این پروبی تیاک

عملکرز طی ر منمرکاز اد اناد ( 8و  )18پروبی تیاکهاا

بر عملکرز و پایف ایمنی ج جه هاای گ انی زر ارایط

مکملهای میکروبی زناد ای هتانند کاه باا به ا ز تعاازل

تنس گرمایی زر زورۀ پایانی ب ز

جمعیت میکروبی میزبان ،تاأثیرات م یادی بار یاالمت آن
می گذارناد ( )8به ا ز عملکارز ،ا ازایس وزن ،و کااهس

مواد و روشها

ضریب ت دیل غاذایی زر ج جاههاای گ انی باا تغذیاۀ

زر این آزمایس ،از تعاداز  144قطعاه ج جاۀ گ انی نار

پروبی تیکها مشاهد

د ( 5و  )9الکن باییل ها خاصایت

یااکروزۀ ی ا یۀ رأس  308ایاان از
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24روزگی با رایط مشابه و با جیارۀ ایاناندارز مطاابق باا

(جیر هایی با یط ح ص ر و  ،0/1 ،0/05و 0/2زرصد جیرۀ

کاتال گ رأس پارورش یا نناد آب و خا راس آزازاناه زر

پروبی تیک کل ینات) با کهار تکرار نهقطعاهای اخناااص

اخنیار ج جهها قرار گر ت ج جههاا باهمادت  3روز زر

اد

معرض  24یاعت رو نایی قرار زا نند و یپ

یا نند ترکیب جیر های آزمایشی زر جدول  1آورز

برنامۀ 23

ایت زر زورۀ آزمایس ،ج جاههاا روزاناه  8یااعت و از

یاعت ن ر و  1یاعت خام ی تا پایان آزمایس اعمال د

یاعت  9تاا  17زر زماای  34°C ±2قارار گر نناد ماابقی

زمای یالن پارورش زر زماان وروز ج جاههاا  32زرجاۀ

یاعات انه روز زمای یالن  22°C ± 2ب ز زمای یاالن

از  72یااعت هار ه ناه 2/5

ت یط یه عدز زماینج که زر ابندا ،ویط ،و اننهاای یاالن

زرجۀ یاننیگراز زمای یالن کااهس یا ات زر 25روزگای

ناب د ب زند ،مرتب (زر یاعات اینرس هر یااعت و

ج جااههااا وزنکشاای اادند و بااا میااانگین وزناای مشااابه

زر بقیۀ روز هر یه یاعت) کننرل د

یاننیگراز تنظیم اد و پا

( 926±15/97گاارم) بااهط ا ر تااااز ی بااه کهااار تیمااار
جدول  .1مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیرههای دورۀ آغازین ،رشد ،و پایانی

آغازین

ر د

پایانی

(  1تا 10روزگی)

( 11تا 24روزگی)

( 25تا 42روزگی)

یرت
کنجالۀ ی یا (44زرصد)

53/00
39/00

54/81
36/24

60/63
30/85

روغن ی یا

3/75

5/00

4/85

آهک

1/43

1/35

1/30

1/81

1/29

1/21

اجزای جیر (زرصد)

زیکلتیم ت ات
2

مکمل وینامینی 1و معدنی

0/50

0/50

0/50

نمک

0/32

0/29

0/29

الالیزین

0/32

0/23

0/13

زیاال منی نین

0/24

0/29

0/25

مقازیر محای ه د
3025

3150

3200

انرژی (کیل کالری بر کیل گرم)

22

21

19

لیزین (زرصد)

1/43

1/30

1/09

منی نین+ییتنئین (زرصد)

1/07

0/95

0/86

کلتیم

1/05

0/90

0/82

تر

0/52

0/45

0/42

پروتئین خام (زرصد)

 1هر کیل گرم مکمل وینامینی حاوی  ،215 ، 9000و  18واحد بینالمللی وینامینهای  ،D3 ،Aو  Eهمچنین ،0/15 ،0/015 ،1 ،3 ،4/8 ،10 ،6/6 ،18 ،2
 ،500و  1میلیگرم بهترتیب  ،H2 ،B12 ،B9 ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 ،B1 ،K3ک لین کلراید 60زرصد ،و آننیاکتیدان ب ز
 2هر کیل گرم مکمل معدنی حاوی  100میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 7/84 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم م  1 ،میلیگرم ید 2 ،میلیگرم یلنی م،
و  1گرم کربنات کلتیم ب ز.
پ از ترکیب جیر  ،به تیمارهای حاوی پروبی تیک ،یط ح  ،0/1 ،0/05و 0/2زرصد جیر  ،پروبی تیک کل ینات اضا ه د
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خطی عم می برای مدل  ،1تجزیه و میانگینهاا باا کماک

وزن ج جههای هر پن زر ابندا و اننهای آزمایس ( 25و

آزم ن ت کی مقایته دند

42روزگی) ،انداز گیری د مارف خ راس ،ا زایس وزن،
و ضریب ت دیل غاذایی محایا ه اد تل اات باهصا رت
روزانه جمعآوری و پ

()1

از ت زین ،معدوم دند زر پایاان

زر ایاان رابطااه µ :میااانگین کاال مشاااهدات Ti ،اثاار

آزمایس ،یک ج جه از هر پن باا وزن مشاابه باا میاانگین
گرو اننخاب و پ

Yĳ =µ+Ti +eĳ

پروبی تیک ،و  eĳخطای آزمایشی ایت

از وزنکشی و خ نگیاری از رگباال
نتایج و بحث

کشنار د نم نۀ خ ن برای تهیاۀ یارم بال اصاله باا زور
یارم زر

اثر یط ح گ ناگ ن پروبی تیک بر مارف خ راس معنیزار

اد

ن اا ز (جاادول  )2پرناادگانی کااه جیاارۀ حاااوی  0/05و

غلظت مناب لیتهای خ نی امل تریگلیترید ،کلتانرول،

0/1زرصد پروبی تیک زریا ت کرزند ،ا ازایس وزن روزاناۀ

و لیپ پروتئین های با کگالی کم و زیاز با زینگا ات آناالیزر

بیشنری زر مقایته باا پرنادگان ااهد زا انند ()P>0/05

(ات ماتیک آناالیزر هیناکی مدل ژاپن) و با کیت مخا ص

ضریب ت دیل زر پرندگانی که با جیارۀ حااوی 0/1زرصاد

رکت زیتت یمی انداز گیری د بخشی از نم نه هاای

پروبی تیااک تغذیااه اادند ،بهناار از پرناادگان اااهد ب ا ز

خ ن برای انداز گیری تعداز یل لهای خ نی زر ل لههاای

( )P>0/05این ننایج باا گازارشهاای ق لای زرخاا ص

حاوی هپارین جماعآوری و پا

از همگانیاازی نم ناۀ

به ز عملکرز و ضریب ت دیل غذایی با مارف مکملهای

خ ن ،گتنرش آن تهیه د یاپ

یال لهاای خا نی باا

پروبیاا تیکی همخاا انی زارز ( ،9 ،5و  )24زر آزمایشاای

منان ل تا یت و با محل ل گیمتا رنگآمیزی ادند تعاداز

این از از ترکیب حاوی  12گ نه الکن بایایل س زر جیارۀ

یل لهاای هنرو یال و لن یایت امارش و باهصا رت

ج جههای گ انی باعاث ا ازایس وزن و به ا ز ضاریب

زرصد بیان دند گل ا لهاای یا ید ،گل ا لهاای قرماز،

ت دیل زر آنها د ( )11زر آزمایشی زیگر با ماارف یاه

هم گل بین ،و زرصد همات کریت باا زیانگا SysmexK-

یااطح  ،0/1 ،0/08و 0/16زرصااد پروبی تیااک باکن یاال،

 1000یاخت کش ر ژاپن انداز گیری د آنزیم گل تاتی ن

بهنرین وزن و ضریب ت دیل با یاطح 0/1زرصاد مشااهد

و

د که با ننایج این آزمایس مطابقت زارز ( )3این محققاان

بهوییلۀ زینگا ات ماتیاک آناالیزور هینااکی  912یااخت

بیان کرزند که ا زایس یطح پروبی تیک الزاماً عملکرز بهنار

از خروج امعا و

را تممین نمیکند زر مطالعه ای زیگر ،با ماارف یاط ح

روزۀ ک کاک (از ابنادای

گ ناااگ ن پروبی تیااک ( ،109 ،108و  cfu 1010زر کیلا گرم

زواززهه تا محل اتاال ایلئ م و یک م) جدا و ت زین اد

جیر ) بهنرین وزن و ضریب ت دیل غذایی با کمنرین یطح

وزن قتمت هاای گ نااگ ن ال اه و انادام هاای گ ار ای

پروبی تیک مشاهد

د ایان محققاان بیاان کرزناد کاه باا

انداز گیری و به عن ان زرصدی از وزن زند گازارش اد

ا زایس یاطح پروبی تیاک و تعاداز میکاروبهاای زناد ،

همچنین ط ل روزۀ ک کک برحتب یاننیمنر انداز گیاری

مارف انرژی و م از مغذی زر راینای ر د و تکایار آنهاا

و بهعن ان زرصادی از وزن زناد گازارش اد زاز هاای

ا زایس یا نه ایت و از طارف زیگار ،ا ازایس پروبی تیاک

حاصل با نرما ازار آمااری  )9/2( SASو رویاۀ مادلهاای

متنلزم صرف م از مغذی میزبان زر جهات ارح و بتاط

 5000باهمادت  3زقیقاه یااننری ی ژ اد یاپ

میکروتی پ جمعآوری و باه آزمایشاگا اننقاال زاز

پراکتیداز نیز با کیت راندوک

یاخت کشا ر انگلای

کش ر ژاپن انداز گیری د وزن ال ه پ
احشا اناداز گیاری اد یاپ
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اد

یل لهای ایمنی بهجای ر اد مای ا ز ( )16بتایاری از

وزن ال ه با این از از پروبی تیک زر جیار مشااهد

مطالعات اخنالل زر عملکرز ر د زر ج جه هاای گ انی

ایت ( )10زر تحقیقی با این از از 0/1زرصد پروبی تیاک

پرورشیا نه زر رایط تنس گرمایی را گازارش کارز اناد

زر تغذیۀ ج جههای گ نی وزن ال ه ا زایس یا ات کاه

( 24و  )26زانشمندان مکانیتمهای اثار پروبی تیاکهاا زر

این اضا ه وزن به وزن زندۀ باالتر پرنادگان زریا اتکننادۀ

به ز عملکرز را ایجااز جمعیات میکروبای م یاد ازطریاق

پروبی تیک نت ت زاز

د ایت ( 5و  )9زر آزمایشای باا

حذف اننخابی جمعیات ممار ،به ا ز ماارف خا راس و

تیمارهااای اااهد ،پروبی تیااک پریماااالس (ایااپیروزیل س

قابلیت همم م از مغذی ،و تغییر زر مناب لیتم بااکنریهاا

اننروک ک س بی یدوباکنری م) ،پروبی تیاک یاکارومایتا

گزارش کرز اند ()5

یاارویزا ،و پروبی تیااک آیااپرژیل س اریاازا تحاات اارایط

با ا زایس مارف پروبی تیک وزن نت ی ال اه و یاینه

ط یعی و تنس گرمایی نشاان زازناد کاه تیماار پروبی تیاک

ا زایس یا ت (( )P<0/05جدول  )3تنس گرماایی مازمن،

پریماالس زارای بیشنرین تأثیر بر وزن ال ه زر رایط تنس

نت ت عملۀ یینه را کاهس زاز ،زرحالیکه نت ت عمالت

گرمایی زر مقایته با یایر تیمارهای آزمایشی ب ز ()1

ران زر ج جههای گ نی را ا زایس میزهد ( )26ا زایس
جدول  .2اثر سطوح گوناگون پروبیوتیک بر مصرف خوراک ،افزایش وزن ،و ضریب تبدیل غذایی در دورۀ پایانی ( 25تا 42روزگی)

یطح پروبی تیک
(زرصد جیر )

مارف خ راس

ا زایس وزن

(گرم)

(گرم)

ضریب ت دیل
a

0

2171/4

b

0/05

2254/0

1393/7a

1/62ab

0/1

2210/7

1399/7a

1/58b

0/2

2214/4

ab

ab

1301/6

1376/5

1/67

1/61

خطای ایناندارز میانگینها

31/65

19/91

0/02

یطح احنمال

0/37

0/02

0/04

 :a,bت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P<0/05
جدول  .3اثر سطوح گوناگون پروبیوتیک بر وزن نسبی (گرم بهازای  100گرم وزن زنده) الشه ،سینه ،و ران جوجههای گوشتی

یطح پروبی تیک (زرصد جیر )

ال ه (زرصد)

یینه (زرصد)

ران (زرصد)

0

87/1b

25/2b

19/3

0/05

ab

ab

25/7

19/7

0/1

89/5a

27/4a

19/9

0/2

a

89/4

a

27/1

19/8

خطای ایناندارز میانگینها

0/48

0/57

0/38

یطح احنمال

0/01

0/05

0/65

88/2

 :a,bت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P<0/05
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مهدیه سلطانی ،مژگان مظهری ،امیدعلی اسماعیلیپور

اثر یط ح گ ناگ ن پروبی تیک بر وزن نت ی یانگدان،

ک کک اثار معنای زاری ندا ات زر مطالعاۀ ج جاههاای

پانکراس ،طحال ،ب رس ،و کربی مح طاه بطنای معنایزار

گ نی تغذیه د با پروبی تیک و یین ی تیک ،هیچ ت ااوت

ن ز (جدول  ،)4اما پرندگانی که به جیرۀ حاوی 0/2زرصد

معنی زاری زر وزن خالص روزۀ ک کک ،ک ل ن ،و یاک م

پروبی تیک تغذیه دند ،ک د بزرگناری زا انند ()P<0/05

گزارش نشد ایت ( )5زر آزمایشی با مقایتۀ آننیبی تیک

ننااایج آزمایشاای نشااان زاز ،ایاان از از پروبی تیااک تااأثیر

الوومایتین و پروبی تیکی حاوی ه ات یا یۀ باکنریاایی

معنیزاری بر زرصد کربی مح طۀ بطنی ندارز باه ع اارت

تغییری زر وزن نت ی ال ه ،کربی بطنای ،روزۀ باریاک ،و

زیگر ،رایندهای یخیرۀ کربی و پروتئین زر با تها ،زر اثر

ک ااد مشاااهد نشااد ( )20زر مطالعااۀ زیگاار ،مااارف

مارف پروبی تیاکهاا تحات تاأثیر قارار نمایگیارز ()9

پروبی تیک م جب ا زایس وزن روز

د که مفل اان زلیال

محققان زر برریی اثر پروبی تیک و یین ی تیک نشان زازند

این ا زایس وزن را ا زایس همام ما از مغاذی زر روز و

که وزن ک د و طحال بهطا ر معنایزاری زر گارو مکمال

اززیاز انرژی آزاز د زر این اندام با ا زایس ط ل پرزهاای

پروبی تیک زر مقایته با گرو مکمل یاین ی تیک و کننارل

روز زانتنند ()4

بیشنر ب ز ( )5کاهس وزن نتا ی انادامهاایی کا ن ک اد،

با ا زایس یطح پروبی تیک زر جیار کلتانرول خا ن

ب رس ،و طحال زر ج جههای پرورشیا نه تحات ارایط

کاهس یا ت ( ،)P<0/05اما غلظت تری گلیترید و گلا کز

د ایات

خ ن تغییر نکرز (جدول  )5پروبی تیکها اثری بار یاطح

( )15پروبی تیکهاا مناب لیتام ک اد و وزن آن را ا ازایس

گل کز یارم ندا انند ( )22و کااهس کلتانرول خا ن زر

میزهند ()5

پرندگان تغذیه د باا جیار هاای حااوی پروبی تیاک نیاز

تنس گرمایی طی پژوهسهای منعدز نشان زاز

مشاهد

زر این آزمایس ،پروبی تیک بر وزن و ط ل نت ی روزۀ

د ایت ()15

جدول  .4اثر سطوح گوناگون پروبیوتیک بر وزن نسبی (گرم بهازای  100گرم وزن بدن) و طول نسبی (سانتیمتر بهازای  100گرم وزن بدن)
قسمتهای متفاوت دستگاه گوارش جوجههای گوشتی 42روزه

یطح پروبی تیک

روزۀ ک کک

روزۀ ک کک
8/60

پانکراس

طحال

ب رس

کربی بطنی

0

2/31 1/85b

0/23

0/092

0/14

1/24

5/13

0/05

2/63 1/98ab

0/24

0/092

0/15

1/26

4/92

8/56

0/1

2/4 2/20ab

0/26

0/096

0/16

1/32

4/87

8/55

0/2

2/4 2/38a

0/25

0/097

0/15

1/ 34

4/59

8/26

خطای ایناندارز میانگینها

0/11

0/2

0/02

0/006

0/02

12

0/33

0/22

یطح احنمال

0/02

0/68

0/45

0/94

0/93

0/92

0/72

0/68

(زرصد جیر )

کد

ینگدان

وزن نت ی

ط ل نت ی

 :a,bت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P<0/05
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جدول  .5اثر سطوح گوناگون پروبیوتیک بر گلوكز و چربی خون (میلیگرم بر دسیلیتر)

یطح پروبی تیک (زرصد جیر )

گل کز

0

178/5

0/05

178/5

تریگلیترید

کلتنرول
a

108/5

b

104/7

0/1

171/2

bc

118/2

105/0

0/2

167/2

116/0

c

104/0

خطای ایناندارز میانگینها

20/01

1/29

3/39

یطح احنمال

0/97

0/0001

0/79

128/0
122/5

 :a,bت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P<0/05

کاهس ایان ت جه کلتنرول یرم خا ن ج جاههاای

پروبی تیااک بیا پالس و آنناایبی تیااک ویرجینامایتااین باار

گ نی تغذیاه اد باا مکمال رژیام غاذایی پروبی تیاک

عملکرز ج جههای گ نی تحت تنس گرمایی نشاان زاز

می ت اند به کاهس جذب و یا یاننز کلتانرول زر زیانگا

د که گرو تغذیه د با پروبی تیک بیشنرین مقاومات باه

اا ا ز ()15

اهد نشاان زازناد و

گاا ا ارش ،معااااد  ،و روز نتاا ا ت زاز

اینرس گرمایی را زر مقایته با گرو

زک نژوگه دن اییدهای ص راوی با قابلیات حال کمنار و

جیاارۀ حاااوی پروبی تیااک ا اازایس معناایزاری زر تعااداز

کاهس جذب آنها زر روز  ،از زالیل کاهس کلتنرول خ ن

گل لهای ی ید و کاهس معنی زاری زر نت ت هنرو یل به

زر پی مارف پروبی تیکهایت ()12

لن یاایت زر مقایتااه بااا گاارو

مارف پروبی تیک ،اثر معنیزاری بر مقدار هم گل بین،

اااهد را نشااان زاز ،امااا

ت اوتهای معنیزاری زر بین یط ح گ ناگ ن پروبی تیاک
و آننیبی تیک مشاهد نشد ()19

همات کریت ،گل لهای قرمز ،و گل ا لهاای یا ید خا ن
ندا اات (جاادول  )6زر آزمایش ای ،بااا مقایت اۀ بااین اثاار

جدول  .6اثر سطوح گوناگون پروبیوتیک بر سلولهای خون و آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز

گل لهای

گل لهای

قرمز

ی ید

)(×106/µl

)(×103/µl

0

9/1

2/5

233/9

33/6

یطح پروبی تیک
(زرصد جیر )

هم گل بین
)(g/dl

همات کریت هنرو یل لن ییت
(زرصد)

(زرصد)

(زرصد)

نت ت

گل تاتی ن

هنرو یل به

پراکتیداز

لن ییت

()U/ml

a

83/2

0/05

9/2

2/5

238/7

33/7

14/5

b

86/2

0/16

0/1

9/7

2/7

240/9

35/2

13/5

b

85/0

0/15

b

0/2

9/1

2/6

241/7

34/3

14/5

b

86/0

0/17

b

178/0

0/26

0/06

7/76

0/53

0/99

0/78

0/01

4/88

0/39

0/23

0/89

0/23

0/008

0/07

0/002

0/006

خطای ایناندارز
میانگینها
یطح احنمال

19/0

 :a,bت اوت میانگینها زر هر ین ن با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P<0/05
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a

152/4

b

179/7

a
a
a

0/23

b

174/8
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ماااارف یاااط ح گ نااااگ ن پروبی تیاااک ،راوانااای

اکتاایداتی و رازیکااالهااای آزاز ضااروری ایاات آناازیم

هنرو یل ها ،و همچناین نتا ت هنرو یال باه لن یایت را

گل تاتی ن پراکتیداز زر کننرل واکنسهاای پراکتیدایای ن

کاهس و میزان آنزیم گل تااتی ن پراکتایداز را ا ازایس زاز

نقااس زارز و از آیاایب لیپیاادها ،پااروتئینهااا ،و ایاایدهای

( )P<0/05اینرس میت اند تعاداز لن یایت هاای آزاز را

ن کلئیااک کااه زر اارایط تاانس گرمااایی ات اااق ماایا نااد،

کاهس و تعداز هنرو یل ها را زر ج جه ا زایس زهد ()26

جل گیری می کنناد ( )13باا ماارف پروبی تیاک زر ایان

از مهمنرین اخصهای تعیین اینرس وارز د بر پرناد ،

آزمایس مقدار آنزیم گل تااتی ن پراکتایداز خا ن ا ازایس

آزمایس تعیین نت ت هنرو یل ها باه لن یایتهایات کاه

معنی زاری زر مقایته با ااهد زا ات ا ازایس زر یاطح

زرننیجۀ اینرس وارز د بر پرناد مقادار هنرو یالهاا زر

آنزیم گل تاتی ن پراکتیداز نشانزهنادۀ اثار پروبی تیاک زر

مقایته با لن ییتها ا زایس پیدا میکند محققان با مطالعۀ

تحریک ت لید این آنازیم ایات کاه مای ت اناد باه تعادیل

اثر پروبی تیک آیپرژیل س نیجر و پری بی تیک تاراکتااکام

تأثیرات تنس گرمایی کمک کند ا زایس معنای زار ییتانم

بر خا صیات بی یمیایی خا ن زر ج جاههاای گ انی

آننیاکتیدانی ج جه های گ نی با زو مکمل پروبیا تیکی

نشان زازند که نت ت هنرو یل به لن ییت زر گرو حاوی

از ی یۀ الکن باییل و اننروک کتی مشاهد

د ایت ()6

پروبی تیک و پری بی تیک کاهس یا ت کاه ایان مایت اناد

الکن باییل ها خاصیت آننیاکتایدانی زارناد و ایان یا یۀ

به علت کاهس اینرس زر پرندگان گرو حاوی پروبی تیک

باکنری ت انایی غل ه بر ایانرس هاای اکتایداتی میزباان را

و پااریبی تیااک زر مقایتااه بااا گاارو

زارز ()14

اااهد با ااد ()2

اضا ه کرزن پروبی تیک می ت اند به مهار تنسهای تغذیاهای

بات جه به نناایج ایان آزماایس ایان از از پروبی تیاک

و یا هر اینریی کاه باعاث ا ازایس نتا ت هنرو یال باه

کل ینات به میزان 0/1زرصد جیر  ،م جب به ز عملکارز

ز ،کمک کند ( )19این از از پروبی تیکها زر

ج جههای گ نی ،و ییتنم ایمنی آنهاا زر ارایط تانس

لن ییت

تغذیۀ حی انات میت اند باعث ا زایس پروتئین یرم خا ن
و همچنین تعداز گل ل های ی ید خ ن

گرمایی می ز

ز ایان امار باا

ا زایس ت لید آننیبازیها و ا زایس عالیات اگ یاین زی،

تشكر و قدردانی

به تکامل ییتنم ایمنی حی ان کمک میکند ()8

بدینوییله از زانشگا جیر ت و نیز اعمای محنارم گارو
عل م زامی زانشکدۀ کشاورزی بارای همکااری زر اجارای

م لک لهای آننایاکتایدانی آنزیمای و غیرآنزیمای باه

تحقیق حاضر قدرزانی میگرزز

ح ظ هم یناز اکتایداتی و مقابلاه باا ایانرس اکتایداتی
می انجامند این م لک لها میت انناد رازیکاالهاای آزاز را

منابع

خنای کنند از آننیاکتیدانهای آنزیمی می ت ان گل تااتی ن

1

پراکتیداز ،کاتاالز ،و ی پراکتیدزیتم تاز را نام برز آنزیم

یعق ا ب اار ا ،پ رایااالمی ر ،خرماای ا و ااروزی ف
( )1388تأثیر پروبی تیک بر عملکرز و ترکی ات ال اه

گل تاتی ن پراکتیداز از آنزیمهای آننیاکتیدانی ایات کاه

ج جااههااای گ اانی تحاات اارایط نرمااال و تانس
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