
    

تأثیر پروبیوتیک )مخمر ساکارومايسیس سرويسیه(، پری بیوتیک  ها 
)الیگوساکاريدهای مانان و بتاگلوکان( و آنتی بیوتیک نئومايسین 
بر عملکرد، برخی شاخص های کیفیت فیزيکی و شیمیايی گوشت و 
فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی 

bb

چکيد ه 
    به منظور مقايسه اثر مخمر ساکارومايسيس سرويسيه، اليگوساکاريد مانان و بتاگلوکان بر عملکرد، کيفيت گوشت و فراسنجه های 
خونی جوجه های گوش�تی، پژوهش�ی با 180 قطعه جوجه خروس س�ويه تجاری راس- 308 در قالب ط�رح کاماًل تصادفی در پنج 
تيمار، س�ه تکرار و دوازده قطعه جوجه در هر واحد آزمايش�ی به مدت ش�ش هفته انجام ش�د. گروه های آزمايش شامل: 1( شاهد 
)بدون افزودنی(، 2( بتا گلوکان )مايکوزورب( )0/05 درصد در جيره(، 3( اليگوساکاريدمانان )0/1 درصد در جيره(، 4( نئومايسين 
)0/02 درصد در جيره(، 5( مخمر زنده ساکارومايسيس-سرويس�يه )0/1 درصد در جيره( بودند. نتايج نش�ان داد، در دوره رش�د 
ضري�ب تبدي�ل غذايی تحت تأثير افزودن اليگوس�اکاريد مان�ان )0/05±2/13( قرار گرفت )P>0/05(، اما تيمارهای آزمايش�ی در 
کل دوره اث�ر معن�ی داری بر افزاي�ش وزن، مصرف خ�وراک و ضريب تبديل غذايی نداش�تند )P<0/05(. تأثير اي�ن افزودنی ها بر 
ويژگی های فيزيکی گوش�ت قابل مالحظه بود به طوری که در گوش�ت ران+ س�اق، اليگوس�اکاريد مانان بيش�ترين مقدار شاخص 
قابليت ارتجاعی )0/04±0/55( و چس�بندگی )0/18±0/35ميلی ژول( را نش�ان داد، همچنين تيمار مايکوزورب دارای بيش�ترين 
چس�بندگی )0/10±0/26 ميلی ژول( در گوشت س�ينه بود )P>0/05(. در ترکيب شيميايی گوشت ران+ ساق درصد پروتئين تحت 
تأثير افزودن مخمر در مقايس�ه با ساير مکمل ها قرار گرفت )1/34±24/37( و درصد چربی تيمار بتاگلوکان کمتر از ساير تيمارها 
)0/79±3/62( بود )P>0/05(. همچنين درصد پروتئين گوشت سينه برای جيره مخمر ساکارومايسيس سرويسيه بيشترين مقدار 
)1/39±27/74( و کمترين درصد ماده خش�ک )0/34±25/81( مربوط به جيره دارای اليگوس�اکاريد مانان بود )P>0/05(. در 42 
روزگی، غلظت کلس�ترول، گلوکز، تری گليسريد و LDL سرم خون با افزودن مکمل بتاگلوکان کاهش نشان داد )P>0/05(. با توجه 
به نتايج اين پژوهش می توان ادعا کرد مخمر ساکارومايس�يس سرويس�يه، اليگوساکاريدمانان و بتاگلوکان تأثير مثبتی بر کيفيت 

فيزيکی و شيميايی گوشت و فراسنجه هاي خوني دارند. 

کلمات کليدی: اليگوساکاريدمانان، بتاگلوکان، جوجه های گوشتی، کيفيت گوشت، مخمر ساکارومايسيس سرويسيه
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Effects of probiotic (Saccharomyces cerevisiae), prebiotics (Mannan oligosaccharides and beta-Glu-
can) and antibiotic Neomycin on performance, some characteristics of physical and chemical meat 
quality and blood parameters of broiler chicks
By:Ebdali Barabad, S.; M.S. graduated student, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Ansari 
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This investigation was conducted to study the effect of Saccharomyces cerevisiae, Mannan oligosaccharides and beta-
Glucan on performance, meat quality and blood parameters of broiler chicks. The experiment was performed on 180 one 
day old male broiler chicks of Ross 308 strain in a completely randomized design with 5 treatments consisting of 3 rep-
licates with 12 broiler chicks per each. The treatments included a control treatment (basal diet), beta Glucan (Mycosorb) 
(0.05 percent of diet), Bio-Mos (0.1 percent of diet), Neomycin (0.02 percent of diet), Saccharomyces cerevisiae live yeast 
(0.1 percent of diet). Results showed that conversion ratio in grower period had significant effect in Mannan oligosaccha-
rides treatment (2.13±0.05) (P<0.05), but treatments had not significant effect on body weight gain, feed intake, and feed 
conversion ratio in experimental period. Among the physical characteristics of the drumstick, Mannan oligosaccharides 
treatment had most adhesiveness (0.35±0.18 mj) and springiness index (0.55±0.04)(P>0.05). Beta-glucan had maximum 
adhesiveness (0.26±0.10 mj) (P>0.05) in breast meat. In chemical composition of the drumstick meat, percent of protein 
influenced by adding of yeast Saccharomyces cerevisiae compared to other additives (24.37±1.34) (P>0.05) and percent 
of fat composition of drumstick meat significantly decreased (3.62±0.79) in beta-glucan treatment (P<0.05). Percent of 
protein in breast meat increased (27.74±1.39) by adding of yeast Saccharomyces cerevisiae (P>0.05) and percent of dry 
matter (25.81±0.34) of breast meat significantly decreased in Mannan oligosaccharides treatment (P<0.05). The serum 
cholesterol, glucose, triglycerides and LDL concentrations had decreased in the treatment with beta-glucan (P>0.05). In 
conclusion, the results of this study showed that use of Saccharomyces cerevisiae, Mannan oligosaccharides and beta-
Glucan can improve the physical and chemical characteristics of meat and blood parameters. Morse research is to be 
performed to prove this. 

 Key words: beta-Glucan, Broiler chicks, Saccharomyces cerevisiae, Mannan oligosaccharides, Meat quality 

مقدمه
       جستجو برای افزودنی های طبیعی برای بهبود عملکرد و کیفیت گوشت 
در صنعت طیور مورد توجه قرار گرفته است. پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، 
بهبود  منظور  به  که  هستند  موادی  جمله  از  آلی  اسیدهای  و  آنزیم ها 
  (Patterson and می گیرند  قرار  استفاده  مورد  پرندگان  سالمت  و  رشد 
.(Barkhorder., 2003 کیفیت گوشت تحت تأثیر ساز وکار های فیزیولوژیک، 
بیولوژیک می باشد. صفت-های کیفیت گوشت در سه دسته  و  ساختاری 
گوشت  طعم  گوشت،  رنگ  )مثل  ظاهری  شامل:  که  می شوند  طبقه بندی 
نگهداری  ظرفیت  ماهیچه،   pH )مثل  فیزیکی  است(،  مزه  و  بو  شامل  که 
آب، ترکیب های ساختاری در ارتباط با بافت و تردی گوشت(، و شیمیایی 
 (Lawrie, می باشد)مثل چربی، پروتئین، اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب(
قابلیت  با شاخص هایی همچون سختی، شاخص  را  تردی گوشت   .1985)

بافت  یا حاللیت  مقدار  با  که  می کنند  اندازه گیری  و چسبندگی  ارتجاعی 
ماهیچه ها  شدن  پیشرفت سخت  طول  در  سارکومر  شدن  کوتاه  پیوندی، 
به  پیوسته  پروتئین های  و  مایوفیبریالر  پروتئوالیسیز  و  نعشی(  )جمود 
 (Koohmaraie and Geesink., مایوفیبریالرها، بعد از مرگ تعریف می شود
دارند،  وجود  ویژگی ها  این  بین  که  متقابلی  اثرهای  کردن  جدا-   .2006)
مشکل است. هر یک از این ویژگی ها ممکن است تا حدی با ژنتیک و یا 
پس از مرگ یا پیش از مرگ تحت تأثیر محیط باشند. پس نمی توان گفت 
هر یک از این ویژگی ها به طور خطی بر کیفیت گوشت تأثیر دارند. مخمر 
زیستی  ارزش  با  پروتئین های  دارای  که  است  پروبیوتیک ها  انواع  از  یکی 
ویژگی های  همچنین  و  معدنی  مواد  ب-کمپلکس،  ویتامین های  فراوان، 
است حیوان  برای  دسترس  قابل  فسفر  افزایش  توانایی  همچون   دیگری 

 (Brake, 1991) دیواره سلولی مخمر شامل کیتین، مانان ها و گلوکان ها است 
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بتاگلوکان ها  ایمنی شناخته شده اند.  به عنوان تحریک کننده سیستم  که 
جزء ترکیبات پلي ساکاریدي غیر نشاسته اي و غیر سلولزي محلول می باشند 
که در میکروارگانیسم ها و قارچ ها به صورت یک زنجیره از D- گلوکز است 
که دارای پیوند های خطی )1→3(β و شاخه های جانبی )β)1→6 می باشند 
پایه  بر  اولیگوساکارید های  این،  بر  عالوه   .(Brown and Gordon., 2003)
سرویسیه  ساکارومایسیس  مخمر  سلول  دیواره  در  طبیعی  طور  به  مانوز 
تجزیه  مخمر  میکروبی  کشت  کردن  سانتریفیوژ  روش  با  که  دارند  قرار 
بودن  محلول  (Strickling et al., 2000).گرچه  می شوند  حاصل  شده 
تغذیه اي  ضد  اثرات  اصلي  عامل   (NSP) غیرنشاسته اي پلي ساکارید هاي 
 (Smits پلی ساکارید های غیرنشاسته ای بر جوجه هاي گوشتي بیان شده است
پروبیوتیک ها،  مفید  تأثیر  پژوهش ها  برخی  ولی   and Annison., 1996)
گوشتی  جوجه های  رشد  ویژگی های  بر  سین بیوتیک ها،  و  پری بیوتیک ها 
  (Falaki et al., 2010). مثل افزایش وزن روزانه و بازده غذایی را نشان دادند
تردی گوشت  بر  را  پروبیوتیک ها  مفید  تأثیر  پژوهشگران  برخی  همچنین 
جوجه های گوشتی گزارش کرده اند (Akiba et al., 2001) در حالی که سایر 
 (Gunal نکردند  را در کیفیت گوشت طیور مشاهده  بهبودی  پژوهشگران 
(et al., 2006. یوسفی و کرکودی )2007(، گزارش کردند مصرف خوراک 
و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر پروبیوتیک ها قرار نمی گیرد. مانوزهای 
باقی مانده روی سطح سلول های اپیتلیوم روده، به عنوان مکان های اتصال 
برای عوامل بیماری زای ویژه مثل تیپ 1 مژک دارکه دارای لکتین های ویژه 
مانوز هستند، عمل می کنند و از احتمال ایجاد عفونت روده ای جلوگیری 
می کنند Tungland .(Spring et al., 2000) و Meyer (2002)  برخی اعمال 
فیزیولوژیکی مفید دیگری را برای اسیدهای چرب کوتاه زنجیر تولید شده 
به وسیله تخمیر پروبیوتیک ها بیان کرده اندکه از آن دسته می توان، کاهش 
تری گلیسرید،  و  کلسترول  کاهش  بدن،  ایمنی  افزایش  مضر،  باکتری های 
کاهش آلرژی با مصرف بعضی از غذاها، تولید مواد مغذی مانند ویتامین های 
مانند  کبد  سموم  کاهش  هضمی،  کوآنزیم های  برخی  عنوان  به   B گروه 
آمین ها و آمونیاک خون و افزایش جذب مینرال ها را نام برد. پژوهش حاضر 
این ترکیب ها می توانند کمیت  آیا  بود که  این سوال ها  به  پاسخ  به دنبال 
و کیفیت گوشت تولیدی را بهبود بخشند؟ تأثیر آن ها بر کیفیت فیزیکی 
می توانند  ترکیب ها  این  راستی  به  آیا  است؟  چگونه  گوشت  شیمیایی  و 
جایگزین خوبی برای آنتی بیوتیک ها و دیگر ترکیب های محرک رشد باشند؟

مواد و روش ها
   آزمایشی به منظور مقایسه اثر پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها و آنتی بیوتیک ها 
بر عملکرد، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام 
شد. برای این منظور تعداد 180 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه از 
سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاماًل تصادفی به مدت 42 روز روی 
بستر پرورش داده شدند. از این رو، یک جیره برای دوره آغازین )1 تا 21 
روزگی( و رشد )22 تا 42 روزگی( بر اساس توصیه های NRC تهیه شد. 
ترکیب جیره های غذایی در جدول 1 ارایه شده است. تیمارهای آزمایشی در 
پنج گروه طبقه بندی شدند. تیمارها شامل: 1. تیمار شاهد )بدون افزودنی(. 
2. تیمار حاوی Mycosorb که دارای 80 درصد بتاگلوکان فعال بود )0/5 
 2 اول  )هفته  اولیگوساکارید  مانان  حاوی  تیمار   .3 تن(،  هر  در  کیلوگرم 
تن  هر  در  کیلوگرم   1 هشتم،  روز  از  پس  و  خوراک  تن  هر  در  کیلوگرم 

خوراک(، 4. تیمار دارای مخمر زنده ساکارومایسیس سرویسیه گونه 1026 
نئومایسین  آنتی بیوتیک  دارای  تیمار   .5 تن خوراک(.  هر  در  کیلوگرم   1(
)0/2 گرم در هر کیلوگرم خوراک(.  طرح آزمایشی مورد استفاده طرح کامل 
تصادفی شامل 5 تیمار و 3 تکرار و 12 قطعه جوجه خروس گوشتی در هر 

جدول 1- ترکيب جيره های آزمايشی )بر حسب درصد(

 A، 3500000 ويتامين IU :پي�ش مخلوط ويتامينی اضافه ش�ده به جي�ره مقادي�ر
 900 3k، mg 1000 ويتامين E، mg 3 9000 ويتامي�نD، IU 1000000 ويتامي�ن IU
 2B، 2 3300 ويتامينH، mg 9 100 ويتامينB، mg 1 500 ويتامينB، mg ويتامين
 7/5 6B، mg 5 1500 ويتامينB، mg 3 15000 ويتامينB، mg 5000 ويتامين mg
ويتامي�ن 12B، mg 250000 کولي�ن کلرايد را در هر کيلوگ�رم جيره تأمين نمود و 
 mg ،50000 منگنز mg  :همچنين پيش مخلوط معدنی اضافه شده به جيره مقادير
25000 آهن، mg 50000 روی، mg 5000 مس، mg 500 يد، mg 100 س�لنيوم را در 

هر کيلوگرم جيره تأمين نمود.

تأثير پروبيوتيک )مخمر ساکارومايسيس سرويسيه( ...
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تکرار بود. آب و خوراک در مدت آزمایش به صورت آزاد در اختیار پرندگان 
انجام شد.در  به صورت هفتگی  و جوجه ها  قرار گرفت. وزن کشی خوراک 
نزدیک  وزنی  میانگین  با  آزمایشی،  واحد  از هر  پرنده  دو  روزگی  سن 42 
از خون گیری و تهیه سرم غلظت گلوکز،  انتخاب و پس  به واحد مربوطه 
کلسترول، تری گلیسرید، HDL ،LDL و VLDL سرم خون توسط کیت های 
شرکت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گیری شد 
پروتئین و چربی  تعیین ماده خشک، درصد  به منظور   .(Mickey, 1997)
الشه از هر تکرار یک قطعه جوجه در سن 42 روزگی با روش سر بریدن 
کشتار، سپس در آزمایشگاه پر و پوست از الشه جدا شد و حفره  شکمی 
عمود بر خط میانی و در ناحیه شکمی باز شد و پس از تخلیه امعا و احشا، 
از هموژنیزه کردن ران+  ران+ ساق و سینه سمت چپ جداسازی و پس 
نگه داری شد.  فریزر  C°20- در  دمای  در  جداگانه،  طور  به  سینه  و  ساق 
 Brook field ct3 Texture Analyzer,ازدستگاه بافت گوشت  بررسی  برای 
کار  این  برای  شد.  استفاده  طبرستان  رشد  مرکز   version 2.1 England
قسمت  سینه  و  ساق  ران+  شدند،  انتخاب  روزگی   42 در  که  نمونه هایی 
به مدت 24  پالستیکی  کیسه های  داخل  در  و  را جمع آوری  آن ها  راست 
ساعت در دمای C°4 قرار داده شدند تا فرآیند جمود نعشی سپری شود. 
 85°C پس از 24 ساعت نمونه های ران+ ساق به مدت 25 دقیقه در دمای
C°90 جوشانده شدند.  و نمونه¬های سینه به مدت 30 دقیقه در دمای 
نمونه¬ها با کاتر 2×2×2 برش و از پروب استوانه ای TA25 برای انجام تست 
افزار  نرم  با  آزمایشی  داده های   (Miezeliene et al., 2011). شد  استفاده 
آماری JMP مورد تست نرمالیتی قرار گرفتند، سپس داده های آزمایشی با 
نرم افزار آماری SAS تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگین ها به کمک 

آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح آماری 5 درصد انجام شد.
مدل آماری طرح و اجزای آن به شرح زیر می باشد: 

Xij = μ + αi + eij
Xij= مقدار هر مشاهده      μ= میانگین جامعه
 αi= اثر تیمار           eij= اثر خطای آزمایشی

نتايج و بحث
      تأثیر جیره های آزمایشی برعملکرد جوجه های گوشتی در جدول 2 
ارایه شده است. مکمل های مورد استفاده شده تأثیر معنی داری بر مصرف 
خوراک و افزایش وزن جوجه های گوشتی در دوره یک تا 21 روزگی، 22 تا 
42 روزگی و کل دوره آزمایش یک تا 42 روزگی نداشتند اما ضریب تبدیل 
گرفت  قرار  الیگوساکارید  مانان  افزودن  تأثیر  تحت  رشد  دوره  در  غذایی 
داشت.  مطابقت  پژوهشگران  از  برخی  یافته های  با  نتایج  این   .(P<0/05)
Sun و Li در سال )2001( گزارش کرد مانان- الیگوساکارید هیچ تأثیری 
افزایش وزن ندارد و عملکرد را نیز تا حدودی بهبود می بخشد. نتیجه  بر 
بر   BIO-MOS پژوهش Yang و همکاران در سال )2008( نشان داد که 
و   Fritts دارد.  ناچیزی  تأثیر  گوشتی  جوجه های  وزن  افزایش  و  عملکرد 
جیره  با  که  بوقلمون هایی  جوجه  که  کردند  گزارش   )2000(  Waldroup
 ppm تغذیه شده بودند، در قیاس با جوجه هایی که MOS حاوی 0/1درصد
یکسان  تبدیل  دارای ضریب  بودند،  BMD مصرف کرده  آنتی بیوتیک   55

 (Fritts بودند و در قیاس با گروه شاهد دارای ضریب تبدیل بهتری بودند
 .(and Waldroup., 2000یوسفی و کرکودی )2007(، گزارش کردند مصرف 
خوراک و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر پروبیوتیک مخمر ساکارومایسس 
گلوکان¬ها  بیشتر  که  معتقدند  محققان  برخی  همچنین  نمی گیرد.  قرار 
 (Hahn et al., 2006؛Sauerwein et ندارند  رشد  تحریک  بر  تأثیری  هیچ 
 .(al., 2007گرچه برخی معتقدند که گلوکان ها می توانند رشد را تحریک 
افزایش  نیز  را  خوراک  مصرف  رشد،  بر  عالوه  می توانند  برخی  یا  کنند 
دهند (Li et al., 2006). برخالف یافته های ما Yang و همکاران )2007( 
گزارش کردند افزودن MOS به جیره جوجه های گوشتی تأثیر معنی داری 
بر عملکرد ندارد. Stanley و همکاران )1993( گزارش کردند که افزودن 
شامل  که  گوشتی  جوجه های  جیره  به  سرویسیه  ساکارومایسیس  مخمر 
PPm 5 آفالتوکسین می باشد، وزن بدن و همچنین ضریب تبدیل غذایی 
را بهبود می بخشد. افزودن 0/1 درصد مخمر اثر مضر توکسین ها را کاهش 
افزایش  را  رشد  اولیگوساکاریدها  مانان   (Stanley et al., 1993). می دهد 
باعث  روده  پاتوژن های  و  میزبان  بین  رقابت  کاهش  وسیله  به  و  می دهند 
می شوند مواد مغذی به صورت مؤثر به مصرف حیوان برسند. بدون رقابت 
با قابلیت دسترسی  میکروبی برای انرژی و سایر مواد مغذی، مواد مغذی 
بیشتری برای میزبان وجود دارند (Stanley et al., 2000). مکانیسمی که 
MOS به وسیله آن بهره وری از انرژی و سایر مواد مغذی را بهبود می بخشد 
به درستی مشخص نیست، اما احتمال دارد که مربوط به بهبود خصوصیات 
   (Ferket et al.,پوششی روده و یا تحریک فعالیت آنزیم های هضمی باشد
 .(2002 تفاوت در گزارش ها ممکن است به دلیل تفاوت در شرایط محیطی 
  (Mahdavi et al.,باشد فلور روده  ناپایداری  و  تغییر  به دلیل  و همچنین 

(2005 برخی پژوهشگران گزارش کردند.
      هنگامی که جوجه ها در شرایط محیطی بدون آلودگی پرورش می  یابند، 
پروبیوتیک ها بر عملکرد تأثی��ری ندارند (Adersn et al., 1999). در جدول 
3 نتایج حاصل از بررس��ی کیفیت فیزیکی و ش��یمیایی گوشت نشان داده 
شده اس��ت. همان طور که مشاهده می شود در جدول مربوط به صفت های 
فیزیکی ران+ س��اق، الیگوساکاریدمانان دارای بیشترین مقدار چسبندگی و 
ش��اخص قابلیت ارتجاعی بود )P>0/05(. در بین صفات فیزیکی سینه نیز 
چس��بندگی در بین تیمارهای آزمایشی دارای اختالف معنی داری می باشد، 
تیمار مایکوزورب دارای بیش��ترین چسبندگی و تیمار شاهد دارای کمترین 
چسبندگی بود )P>0/05(. در بین ترکیب¬های شیمیایی مربوط به گوشت 
ران+ ساق، پروتئین گوش��ت ران+ ساق )1/34±24/37( برای جیره دارای 
مخمر ساکارومایس��یس سرویسیه به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها 
ب��ود. همچنین درصد چربی تیمار بتاگلوکان )0/79±3/62( کمتر از س��ایر 
تیماره��ا بود )P>0/05(. در بین ترکیب های ش��یمیایی مربوط به گوش��ت 
 .)P>0/05( سینه نیز میزان درصد پروتئین و ماده خشک معنی¬دار بودند
به طوری که پروتئین گوشت سینه برای جیره دارای مخمر ساکارومایسیس 
سرویسیه دارای بیشترین درصد )1/39±27/74( و همچنین کمترین درصد 
ماده خشک )0/34±25/81( مربوط به جیره دارای مانان الیگوساکارید بود 
)P>0/05(. برخی پژوهشگران گزارش کردند افزودن مخمر ساکارومایسیس 
ب��ه جی��ره جوجه های گوش��تی کیفیت گوش��ت را به ط��ور مطلوبی بهبود 
می بخش��د (Akiba et al., 2001)، گرچ��ه برخ��ی معتقدن��د پروبیوتیک ها 
 .(Flemming and Freitas., 2005) تأثیری بر بهبود کیفیت گوش��ت ندارند
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جدول 2- تأثير تيمارهای آزمايشی بر عملکرد و ضريب تبديل خوراک جوجه های گوشتی )ميانگين± انحراف معيار(

)P> 0/05 ( ميانگين هايی که در هر ستون با حروف التين متفاوت نشان داده شده است، دارای اختالف معنی داری می باشند

ژانگ و همکاران )2005( برای بررسی اثر مخمر ساکارومایسیس سرویسیه 
بر کیفیت گوش��ت، آزمایش��ی با 240 قطعه جوجه گوش��تی نر یک روزه، 
طراحی کردند، نتیجه آزمایش نشان داد که مخمر ساکارومایسیس می تواند 
تردی گوشت را بهبود بخشد. Pelivano و همکاران در سال 2003 گزارش 
کردن��د، افزودن پروبیوتیک ها به جیره جوجه های گوش��تی هیچ تأثیری بر 
تردی گوش��ت آن ها ندارد اما کیفیت گوشت وقتی که پروبیوتیک ها به طور 
هم زمان هم در آب و هم در جیره جوجه های گوش��تی اضافه ش��وند، بهتر 
می شود. نتیجه پژوهش Contreras-Castillo و همکاران )2008( نشان داد 
وقتی که تردی گوش��ت )نی��روی برش( مورد ارزیابی ق��رار می گیرد، تیمار 
ش��اهد و تیمار مصرف کننده پروبیوتیک )50 گ��رم در تن( دارای کمترین 
ت��ردی و به طور معن��ی داری با تیمار مصرف کننده آنت��ی بیوتیک و تیمار 
مصرف کننده پروبیوتیک )10000 گرم در تن) که دارای بیش��ترین تردی 
بودند، تفاوت داش��تند. از س��وی دیگر، لودی و هم��کاران )2000( گزارش 
کردن��د پروبیوتیک ها و همچنی��ن آنتی بیوتیک ها هی��چ تأثیری بر کیفیت 
گوش��ت جوجه های گوش��تی ن��دارد. بر طب��ق نظ��ر Wheeler و همکاران 
)1999( افزایش تردی گوش��ت می تواند ب��ه محتوی آب، ظرفیت نگهداری 
آب و تورم فیبرهای گوش��ت مربوط ش��ود. افزایش رطوبت و کاهش چربی 
و انرژی در مورد ویژگی های فیزیکی و ش��یمیایی گوش��ت نش��ان می دهد 
که فعالیت س��اخت عضله بیش��تر از س��اخت چربی اس��ت. به نظر می رسد 
پروبیوتیک ها به عنوان یک مولد تک س��لولی تولید کننده پروتئین، نسبت 
ب��ه میکروارگانیس��م های دیگر، ظرفیت زیادی در ج��ذب ترکیبات کربن و 
نیتروژن دارند و می وانند ترکیبات بیشتری را که برای تشکیل پروتئین های 
گوشت الزم اس��ت، را تولید کنند (Kalsum et al., 2010). افزودن نشاسته 
به جیره می تواند از سختی گوشت جلوگیری کند، نشاسته مواد غذایی، آب 
را محبوس می کنند و هیدروژن به عنوان یک چس��بنده آب عمل می کند، 

آب رطوبت را افزایش می دهد و به طور غیر مس��تقیم باعث کاهش سختی 
گوشت می شود (Bratcher et al., 2010). مکانیسم ظرفیت نگهداری آب به 
توانایی پروتئین ها اشاره دارد، به خصوص مایوفیبریالر ها که متصل می شوند 
و آب را محب��وس می کنند (Huff-Lonergan and Lonergan., 2005). آب 
در گوش��ت پس از مرگ در ماهیچه در فضای بی��ن فیالمنت های اکتین و 
میوزین نگهداری می ش��ود. توانایی آب ب��رای باقی ماندن اتصال با پروتئین 
می تواند تأثیر قابل توجهی بر خوش خوراکی محصول داش��ته باشد. چربی 
بی��ن عضالنی نیز به طور غیر مس��تقیم تردی گوش��ت را تح��ت تأثیر قرار 
می دهد، به نظر می رسد چربی بین  عضالنی باعث جدا کردن و رقیق کردن 
فیبرهای کالژن پری میزیوم و همچنین سبب بر هم ریختن ساختمان بافت 
پیوندی بین ماهیچه ای که در افزایش س��فتی گوش��ت تأثیر دارد، می شود 
(Hocquette et al., 2010). به طور کلی می توان گفت دو عامل اصلی که بر 

کیفیت گوشت تأثیرگذار می باشند شامل:
1. رشد و بلوغ بافت پیوندی که این شامل اتصال های عرضی کالژن در بافت 
ماهیچه می باشد. بافت همبند در گوشت به عنوان پایدار حرارتی شناخته 
می شود و حاللیت کمی دارد. نفوذ بیشتر این پروتئین های غیر قابل حل، 

می تواند موید تردی بیشتر باشد )یارمند، 1384(.  
در  موثر  ژلی  عامل  که  مایوفیبریالر  پروتئین های  انقباض  چگونگی   .2
این  اساساً  ویژگی های ساختاری هستند  و  بافت  مسوول  عمدتاً  و  گوشت 
تأثیر  است.  وابسته  نعشی  جمود  گسترش  شدت  و  سرعت  به  عملکرد 
مخمرساکارومایسیس سرویسیه، الیگوساکارید مانان و بتاگلوکان بر گلوکز، 
ارایه  VLDL خون در جدول 4  و   HDL، LDL تری گلیسرید،  کلسترول، 
بتاگلوکان،  دریافت کننده  تیمار  داد که  نشان  آزمایش  نتیجه  است.  شده 
کمترین سطح غلظت کلسترول و بیشترین غلظت کلسترول خون مربوط 
به خروس های تغذیه شده با جیره شاهد بود. استفاده از مایکوزورب به طور 

تأثير پروبيوتيک )مخمر ساکارومايسيس سرويسيه( ...
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معنی داری غلظت تری گلیسرید، HDL، LDL، VLDL و گلوکز خون را 
کاهش داد. Kannan و همکاران )2005( گزارش کردند افزودن 0/5 گرم/

کیلوگرم جیره مانان الیگوساکاریدی که از مخمر به دست می آید، غلظت 
معنی داری  طور  به  روزگی   35 در  را  گوشتی  جوجه های  خون  کلسترول 
همکاران  و   Yalcinkayal آزمایش،  این  نتایج  برخالف  می دهد.  کاهش 
)2008( گزارش کردند MOS غلظت کلسترول و تری گلیسرید جوجه های 
به طور معنی داری کاهش نمی دهد.  با گروه شاهد  مقایسه  را در  گوشتی 
تراوش  افزایش  و  صفراوی  اسیدهای  به  اتصال  وسیله  به  گلوکان ها  بتا 
 (Ellegard and Andersson., 2007)را کاهش می دهند LDL سرم  آن ها، 
و این باعث افزایش فعالیت کلسترول α7- هایدوکسیالز و افزایش فعالیت 
جگر  هپاتوسیت  سلول های  به   LDL انتقال  بنابراین  و   LDL گیرنده های 
 (Nilsson et al., می باشد و کلسترول به اسیدهای صفراوی تبدیل می شود
(2007. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از مانان الیگوساکارید اثر 
معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد دارد )P>0/05(. همچنین 
مخمر ساکارومایسس سرویسیه، مانان الیگوساکارید و بتاگلوکان می توانند 
تأثیر مثبتی بر بهبود برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی گوشت داشته 
ران+  گوشت  پروتئین  معنی دار  افزایش  با  ساکارومایسیس  مخمر  باشند. 
بخشد  بهبود  را  گوشت  تردی  می تواند  گوشتی  جوجه های  سینه  و  ساق 
کاهش سینه،  گوشت  در  الیگوساکارید  مانان  دارای  تیمار   .)P>0/05( 

جدول3- اثر مايکوزورب، اليگوساکاريد مانان و مخمر بر کيفيت فيزيکی و شيميايی گوشت )ميانگين± انحراف معيار(

.)P>0/05( ميانگين هايی که در هر رديف با حروف التين متفاوت نشان داده شده است دارای اختالف معنی داری می باشند

معنی داری در ماده خشک نشان داد که به نظر می رسد با افزایش ظرفیت 
همچنین   )P>0/05( است  بوده  تأثیرگذار  گوشت  تردی  بر  آب  نگهداری 
به طور غیرمستقیم تردی  با کاهش چربی گوشت ران+ ساق  مایکوزورب 
گوشت را تحت تأثیر قرار داد )P>0/05(. الزم به ذکر است این آزمایش در 
محیطی کاماًل ضدعفونی شده و با رعایت کلیه نکات بهداشتی انجام شد که 
 Gunal et) این امر ممکن است منجر به کاهش بازده این مواد شده باشد
al., 2006؛ Aderson et al., 1999). اثرات سودمند این مواد را احتماالً بتوان 
در شرایط نامناسب بهداشتی بهتر مشاهده کرد (Stanley et al., 1993). از 
این رو، مطالعات بیشتری در مورد تأثیر این مواد در شرایط مختلف پرورش 

باید انجام شود.

سپاسگزاری: 
دامپروری  ایستگاه  دانشجویان  و  دامی  علوم  گروه  محترم  اعضاي  از       
دانشگاه ساری تشکر می شود. همچنین از شرکت وتاک براي فراهم آوردن 

مواد اولیه و همکاری صمیمانه شان سپاسگزاری می شود.
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جدول 4- تأثير تيمارهای آزمايشی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی )ميانگين± انحراف معيار(

.)P>0/05( ميانگين هايی که در هر ستون با حروف التين متفاوت نشان داده شده است دارای اختالف معنی داری می باشند
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