
 

   

بررسی تاثیر کشت های الکتوباسیلوس برفعالیت آنزیمی،  
برخی فراسنجه های خونی و تلفات در جوجه های گوشتی

bb

چكید ه 
آزمایشی برای بررسی تاثیر کشت های الکتو باسیلوس تولید شده با منشاء بومی بر فراسنجه های خونی و تلفات در جوجه های 
گوشتی با 400 جوجه یكروزه راس )راس 308(، در قالب یک طرح کاماًل تصادفی با 4 تیمار و 5 تكرار و 20 پرنده برای هر تكرار 
انجام شد. در این آزمایش، کشت های الکتوباسیلوس با نمونه گیری از روده کوچک جوجه گوشتی سویه راس 308 در سن 42 
روزگی، اقدام به تولید کش�ت باکتریایی الکتوباس�یلوس شد. س�طوح کشت الکتوباسیلوس  )0، 0/05 ، 0/1 و 0/15 درصد( در 
قالب 4 تیمار به جیره های غذایی پایه پرندگان اضافه گردید. پارامترهای فعالیت آنزیم های الکتات دهیدروژناز، آس�پارتات 
آمینوترانس�فراز، آالنین آمینو ترانس�فراز، درصد هماتوکریت، هموگلوبین، کل گلبول های س�فید )هتروفیل و لنفوس�یت(، 
کلس�ترول و تری گلیس�رید خون در روزهای 21 و 42 انجام ش�د. تلفات به طور روزانه ثبت شد. نتایج حاصل از این آزمایش 
نش�ان داد که س�طح 0/15 درصد کشت الکتوباسیلوس سبب کاهش معنی دار سطوح تری گلیسرید، کلسترول، هموگلوبین و 
افزایش هماتوکریت و کل گلبولهای س�فید خون در روز 42 ش�د. هم چنین، س�طح 0/15 درصد کشت الکتوباس�یلوس سبب 
کاهش معنی دار تلفات و فعالیت آنزیم های آس�پارتات آمینو ترانس�فراز و آالنین آمینو ترانسفراز پالسما در روز 42 گردید. 

.)p > 0/05( سایر پارامترهای خونی به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف کشت الکتوباسیلوس قرار نگرفتند
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Assigned to 4 treatments, with 5 replicate, 20 birds per each replicate was conducted to determine the effect of diet supple-
mentation with Lactobacillus cultures on some blood parameters and mortality of broiler chicken. Lactobacillus cultures 
used in this study prepared by sampling from broilers ileum (Ross 308) at 42 day of age. For this purpose the experiment 
carried out by feeding 4 levels of the Lactobacillus cultures (0%, 0.05%, 0.10% and 0.15%) were added to broiler basal 
diets. Hematological, biochemical tests were measured at day 21 and 42; hemoglobin, hematocrit, release of alanine 
transaminase, aspartate transaminase, lactate dehydrogenase, white blood cell, heterophils, lymphocytes, cholesterol and 
triglycerides. Mortality was recorded daily. The results of the recent experiment showed that, feeding diet with Lacto-
bacillus cultures (0.15%) to chickens significantly (P<0.05) decreased hemoglobin, alanine transaminase and aspartate 
transaminase activity, cholesterol and triglycerides. Moreover, Lactobacillus cultures (0.15%) significantly (P<0.05) in-
creased hematocrit and white blood cell at day 42 of age. Moreover, Lactobacillus cultures (0.15%) significantly reduced 
chicken mortality compared to the other group. There are no significant effects of Lactobacillus cultures on other blood 
parameters. 

 Key words: Lactobacillus cultures, Blood parameters, Enzymes activities, Broiler cshicken.

مقدمه
رعایت  بر  عالوه  بيماری ها،  کنترل   و  درمان  پيشگيری،  راه های  جمله  از 
غيره،  و  واکسيناسيون  ضدعفونی،  طریق  از  پيشگيری  بهداشتی،  شرایط 
استفاده  می باشد.  باکتریایی  ضد  مواد  سایر  و  بيوتيک ها  آنتی  از  استفاده 
انتقال  امکان  و  مقاوم  آمدن سویه های  بوجود  دليل  به  بيوتيک ها  آنتی  از 
این مقاومت به سایر گونه ها به ویژه سویه های مشترک بين انسان و دام ها، 
ماندگاری بقایای دارویی در فرآورده های دامی مورد استفاده انسان و برهم 
زدن تعادل فلور ميکروبی دستگاه  گوارش، مشکالت جدیدی را در بهداشت 
عمومی و دامی به وجود آورده و موجبات نگرانی مصرف کنندگان و مقامات 
ناظر بر بهداشت مواد غذایی را فراهم نموده است. هم اکنون در بعضی از 
کشورها، استفاده از آنتی بيوتيک ها در جيره غذایی دام و طيور به شدت 
محدود شده است (Fuller, 1992, 2001؛ Gilliland et al, 1985). بنابراین، 
به کارگيری پروبيوتيک ها در جهت جبران کمک ميکروارگانيسم هایی است 
 Fuller,) که در حالت طبيعی پرورش در دستگاه گوارش موجود می باشند
2001). در بررسی های زیادی اثرات این ميکروارگانيسم ها بر عملکرد و توان 
توليدی مورد ارزیابی قرارگرفته، تا مشخص شود که پروبيوتيک ها تا چه حد 
می توانند با بهبود عملکرد جوجه های گوشتی و نيز کاهش تلفات آن ها از 

راه افزایش مقاومت طيور به بيماری ها، موجب کاهش هزینه توليد شوند. 
در تحقيقاتی که روی پروبيوتيک ها انجام گرفته، گزارش شده که برخی از 

فاکتورهای خونی را تحت تاثير قرار می دهند. موهان و همکاران )1996( 
خون  کلسترول  کاهش  سبب  پروبيوتيک ها  از  استفاده  که  کردند  گزارش 
شد. پاندا و همکاران )2000( نيز گزارش کردند که استفاده از سویه های 
سرم  کلسترول  معنی داری  طور  به  پروبيوتيک،  عنوان  به  الکتوباسيلوس 
تاثير  خون،  چربی های  سایر  روی  ولی  داد  کاهش  را  گوشتی  جوجه های 
معنی داری نداشت. گيليلند و همکاران )1985( گزارش کردند، پروبيوتيک ها 
توانستند سطح پالسمایی کلسترول در جوجه های گوشتی را کاهش دهد. با 
این حال، عبداللهی )1379(، گزارش کرد که استفاده از دو سویه باسيلوس 
به عنوان پروبيوتيک، هموگلوبين خون را کاهش داد اما تاثير معنی داری بر 
کلسترول خون نداشت. بنابراین، منطقی به نظر می رسد که قبل از استفاده 
از یک سویه باکتری جدید به عنوان پروبيوتيک در حيوانات، تحقيقات و 
پژوهش های مختلفی در مورد جوانب مختلف و تاثيرات آن ها بر سالمتی 
تحقيق  این  اجرای  از  اصلی  بنابراین، هدف  انجام شود.  ميزبان  و عملکرد 
بررسی تأثير استفاده از کشت های الکتوباسيلوس توليدی با منشاء بومی بر 

فراسنجه های خون و تلفات در جوجه های گوشتی بود.

مواد و روش کار
 ای��ن آزمایش بر روی 400 قطعه جوجه یک��روزه نر از هيبرید تجاري 
راس 308 در قال��ب ی��ک ط��رح کاماًل تصادفی با 4 تيم��ار و 5 تکرار و 20 
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بررسی تاثیر کشت های الکتوباسیلوس بر...

پرن��ده برای هر تکرار )قفس س��يمی 1×2 متر مربع(، انجام ش��د. پرندگان 
در طول آزمایش، دسترس��ی آزاد به آب و غذا داشتند. همه جوجه ها با یک 
جي��ره آردی بر پایه ذرت- س��ویا آغازین) حاوی 3200 کيلوکالری انرژی و 
22/04 درص��د پروتئين خام ( تا س��ن 21 روزگی و بعد از آن از یک جيره 
رش��د )حاوی 3200 کيلوکالری انرژی و 20/26 درصد پروتئين خام( تغذیه 
ش��دند )جدول1(. تيمارهای استفاده ش��ده در این آزمایش عبارت بودند از 
: س��طوح 0، 0/05 ، 0/1 و 0/15 درصد از کشت های الکتوباسيلوس، که از 
روز اول همراه جيره پایه در اختيار جوجه ها قرار گرفتند. تلفات نيز به طور 
روزانه ثبت ش��د. در روزهای 21 و 42 آزمایش، پس از 3 ساعت گرسنگی، 
دو جوج��ه از ه��ر قفس به طور تصادفی انتخ��اب و از هرکدام دو ميلی ليتر 
خون از س��ياهرگ زیر بال گرفته شد. یک ميلی ليتر از خون در سرنگ های 
حاوی ماده ضد انعقاد EDTA  پتاسيم دار، وارد شدند وبالفاصله با انتقال به 
آزمایش��گاه، هماتوکریت )HCT 1( و هموگلوبين )HGB 2( آن ها تعيين شد 
و یک گسترش نيز برای شمارش تفکيکی گلبول های سفيد )WBC 3( تهيه 
ش��د. نمونه دیگر،  بالفاصله سانتریفوژ ش��ده و پالسمای  به دست آمده در 
دمای 20- درجه سانتی گراد تا زمان آزمایشات نگهداری شد. سپس نمونه-

های پالسما در دمای معمولی آزمایشگاه ذوب شده و  با استفاده از دستگاه 
 اتوآناالی��زر اندازه گيری های فعاليت آنزیم های آس��پارتات آمينوترانس��فراز 
 )LDH 6( و الکتات دهيدروژناز )ALT 5( آالنين آمينو ترانس��فراز ،)AST 4(
و هم چنين پارامترهای کلس��ترول و تری گليس��رید خون در آزمایش��گاه 
 RA( پاستورکرمانش��اه و توس��ط دس��تگاه اتوآناالیزر س��اخت آمریکا مدل

1000( استفاده شدند.

مراحل تهیه کشت الکتو باسیلوس
از یک س��وم انتهاي روده کوچک )ایلئوم( جوجه گوش��تی س��ویه راس 
308 در س��ن 49 روزگی نمونه گيری انجام ش��د. نمونه ها در محيط کشت 
اختصاصي الکتوباس��يلوس ها کشت داده ش��دند. پس از 24ساعت گرمخانه 
گ��ذاري و مش��اهده کدورت الزم، جهت دس��تيابي به یک س��ویه از جنس 
الکتو باس��يلوس از محيط کشت MRS اس��تفاده شد. پس از 2تا3 بار پاساژ 
متوال��ي از تک کلني ها در این محيط واطمينان از خالص بودن کش��ت ها، 
آزمایشات و نتایج  زیر جهت شناسایي باکتري ها انجام شد: رنگ آميزي گرم 
)گرم مثبت(، رش��د در محيط Mackonky )منفي(، تست کاتاالز  )منفي(، 
تس��ت تخمير گلوکز )مثبت(، تس��ت تخمير الکتوز )مثب��ت(، رنگ آميزي 
اس��پور )منفي(، تست توانایي حرکت )منفي(، انکوباسيون در شرایط هوازي 
)مثبت(. پس از شناسایي سویه هاي الکتوباسيلوس، براي انجام کشت، ابتدا 
 ml10 یک کلني از باکتري مورد نظر با رعایت ش��رایط عاري از آلودگي به
از محي��ط کش��ت MRS تلقيح گردید. بعد از 24 س��اعت گرمخانه گذاري، 
ml 5 از ای��ن سوسپانس��يون ميکروبي به ml 400 از همان محيط کش��ت 
MRS، ک��ه در ارلن ه��اي یک ليتري از قبل تهيه ش��ده بود منتقل و جهت 
توليد بيومس 72 س��اعت انکوباسيون گردید. پس از توليد توده باکتریایي، 
سوسپانس��يون ميکروبي به مدت20دقيقه در س��رعت6000 دور در دقيقه 
س��انتریفوژ و رس��وب حاصله در 40 درجه س��انتيگراد خش��ک و در دماي 
یخچال نگه داري ش��ده و به عنوان کشت الکتوباسيلوس توليد شده با منشاء 

جوجه های گوشتی مورد ارزیابي قرار گرفت.

نتایج آزمایش��ات بيوشيميایي انجام ش��ده بر روي سویه باکتریایي جدا 
شده به شرح زیر بود. آزمایش رنگ آميزي گرم: گرم مثبت، آزمایش رشد در 
محيط Mackonky: منفی، آزمای��ش کاتاالز: منفي، آزمایش تخمير گلوکز: 
مثب��ت، آزمایش تخمير الکتوز: مثبت ، آزمایش رنگ آميزي اس��پور: منفي،  
آزمای��ش توانایي حرکت: منفي، آزمایش انکوباس��يون در ش��رایط هوازي: 

مثبت.
 مقایس��ه نتایج با منابع معتبر باکتري شناسي نشان مي دهد که سویه 
باکتري ه��ای فوق مربوط به جنس الکتوباس��يلوس ها مي باش��د. هم چنين، 
نتایج اندازه گيري نش��ان داد که از هر  توده از کشت الکتوباسيلوس، ±1 5 
گرم بيومس قابل استحصال است. الزم به ذکر است شمارش کلني باکتري 

)CFU( در هر گرم از الکتوباسيلوس ها 107  7-6 بود.
داده های مربوط به تلفات قبل از آناليز آماری، تبدیل آرک ساین انجام 
داده ش��د و اعداد تبدیل ش��ده برای آناليز استفاده شدند. داده های مربوطه 
با اس��تفاده از رویه GLM، نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت 
)SAS 6.12(. مقایس��ه ميانگين ه��ا در س��طح معن��ی دار )p > 0/05( و با 

استفاده از آزمون توکی با هم مقایسه شدند.

نتایج 
تلفات

    نتایج حاصل از تاثير س��طوح مختلف کش��ت های الکتوباسيلوس بر 
تلف��ات جوجه های گوش��تی در کل دوره 42 روزگی آزمایش، در جدول 2، 
نش��ان داده شده است. داده های این جدول نشان می دهد که سطح %0/15  
کش��ت های الکتوباسيلوس در مقایسه با سایر س��طوح،  به طور معنی داری 

.)p> 0/05( تلفات کل دوره در جوجه های گوشتی را کاهش داد

درصد هماتوکریت، هموگلوبین، کلسترول و تری گلیسرید پالسما
نتای��ج حاصل از تاثير س��طوح مختلف کش��ت های الکتوباس��يلوس بر 
فراس��نجه های درصد هماتوکریت، و س��طوح کلس��ترول و تری گليس��يرید 
پالسما در جدول 3، آورده شده است. همان طور که در این جدول مشاهده 
می ش��ود، در روز 21، اختالف معنی داری بين تيمارها مش��اهده نمی شود 
اما در روز 42، تيمار 0/15%  کش��ت الکتوباس��يلوس، ب��ه طور معنی داری 
س��بب کاهش هموگلوبين، کلسترول، تری گليس��رید و افزایش هماتوکریت 

.)p > 0/05( شد
کل گلبولهای سفید، درصد هتروفیل و لنفوسیت خون  

ح داده های جدول 4، تاثير سطوح مختلف کشت های الکتوباسيلوس را 
بر فراسنجه های تعداد کل گلبول-های سفيد و درصد هتروفيل و لنفوسيت 
خون نش��ان می دهد این نتایج نشان دادند که درصد هتروفيل و لنفوسيت 
خ��ون پرندگان، در هيچک��دام از دوره ه��ای 21 و 42 روزگی، تحت تاثير 
تيماره��ا ق��رار نگرفتند. هم چنين برخ��الف روز 21، در روز 42، تعداد کل 
گلبول های سفيد خون در جوجه های تيمار  0/15% کشت الکتوباسيلوس 

به طور معنی داری )p > 0/05(، باالتر از سایر تيمارها بود. 

فعالیت آنزیم هایALT، AST و LDH پالسما
جدول 5، تاثير س��طوح مختلف کش��ت های الکتوباسيلوس بر فعاليت 
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آنزیم های ALT، AST و LDH پالس��مای جوجه های گوش��تی در سنين 
21 و 42 روزگی را نشان می دهد. همان طور که در این جدول مشاهده می 
ش��ود، در روز 21، فعاليت پالس��مایی هيچکدام از آنزیم هایALT، AST و 
LDH ب��ه طور معنی داری تحت تاثير تيمارها ق��رار نگرفت. اما در روز 42، 
سطح 0/15% کشت الکتوباسيلوس، به طور معنی داری )p > 0/05( سبب 

کاهش فعاليت پالسمایی آنزیم های ALT و AST پرندگان شد. 

بحث و نتیجه گیری
   نتای��ج تحقي��ق حاض��ر نش��ان داد ک��ه مصرف 0/15% کش��ت های 
الکتوباس��يلوس توليد ش��ده با منش��اء جوجه-گوشتی س��ویه راس 308،  
س��بب افزایش معنی دار کل گلبول های س��فيد و کاهش معنی دار تلفات در 
جوجه های گوش��تی مورد آزمایش شد که این خود بيانگر تحریک سيستم 
ایمنی ميزبان می باش��د اما از آنجا که درصد هيچکدام از گلبول های سفيد 
خون )هتروفيل و لنفوس��يت(، تحت تاثير کش��ت های الکتوباسيلوس قرار 
نگرفت، می توان این طور نتيجه گيری کرد که س��هم همه گلبول های سفيد 
خون یکسان اس��ت. قبال نيز کریمی و رحيمی )1383(  گزارش کردند که 
مکمل سازی باکتری های پروبيوتيک می توانند سبب افزایش تعداد گلبو ل های 
س��فيد و بهبود عملکرد سيستم ایمنی گردد. سطوح مخاطی بدن پرندگان 
در تماس مستقيم با محيط و متعاقباً با پادتنها قرار دارد و ترشحات داخلی 

این سطوح در دفاع از بدن ميزبان دخيل می باشند. 
با مصرف پروبيوتيک ها، ارگانيس��م هاي مفيد تکثير یافته و باعث حذف 
رقابتی و تخریب ميکروارگانيس��م هاي مهاجم شده و یا از طریق جذب آنتی 
ژن آزاد ش��ده از باکتري هاي مرده بيماري زا، باعث تحریک سيستم ایمنی 
می ش��وند ( Jin et al, 1998). گزارش ش��ده افزودن مکمل الکتوباس��يلوس 
 ب��ه جي��ره مرغان تخمگذار، س��بب تحریک سيس��تم ایمنی مخاطی ش��د

(Nahashon & Akaue, 1992). پروبيوتيک ه��ا می-توانن��د س��بب افزایش 
جمعيت باکتري هاي مفيد روده شده و با باکتري هاي مضر اثرات آنتاگونيستی 
داشته باشند. پروبيوتيک ها همچنين قادر به آزاد کردن ویتامين های گروه 
 .(Green & Sainsbury,2001) هستند که سيستم ایمنی را تحریک نماید B
همچنين گزارش ش��ده که باکتری های الکتوباس��يلوس می توانند در توليد 
آنتی بادی های روده ای نقش مهمی داش��ته باشند و از نظر خاصيت ایمنی 
 .(Fuller, 2001) زایی جزء بهترین باکتری های پروبيوتيک به شمار می آیند
ثابت شده که باکتری های الکتوباسيل قادرند واکنش ایمنی غير اختصاصی 
را با افزایش فعاليت ماکروفاژها بهبود ببخش��ند. همچنين مصرف ماست که 
منبعی از الکتوباس��يل ها اس��ت می تواند موجب توليد اینترفرون ها توس��ط 

.(Gill et al, 2001) شود A لنفوسيت هاي تحریک شده با کونکاناوالين
در این تحقيق، کش��ت الکتوباسيلوس به طور معنی داری سبب کاهش 
هموگلوبين، کلس��ترول، تری-گليس��رید و افزایش هماتوکریت شد. کاهش 
 Mohan et al,  هموگلوبين )کریمی و رحيم��ی، 1383؛ عبداللهی، 1379؛
 Mohan et al, 1996 1996(، کاهش کلس��ترول )کریمی و رحيمی، 1383؛
 et al,؛ et al,1985 Gilliland ، Moharrery, 2006 ؛Panda et al, 2000  ؛
Corcoran 2005 ؛ Ilkay et al, 2006) و ه��م چنين کاهش تری گليس��رید 
خ��ون (Hosseini ,2010 ؛  Moharrery, 2006؛ et al, 2005 Corcoran ؛ 
Francisze et al, 2012) توسط باکتری های پروبيوتيک گزارش شده است.

پيش��نهاد کرده اند که احتماالً دليل کاه��ش هموگلوبين خون متاثر از 

پروبيوتيک ها، رقابت باکتری های پروبيوتيک با روده در جذب اس��يد فوليک 
غذا باشد ) عبداللهی، 1379 ؛  Mohan et al, 1996( . اما کریمی و رحيمی 
)1383( پيشنهاد کردند که باکتری های الکتوباسيلوس چنين رقابت فشرده 
ای را با ميزبان نخواهند داشت و لذا کاهش هموگلوبين خون احتماالً دالیل 
دیگری داش��ته باشد. اما افزایش هماتوکریت همزمان با کاهش هموگلوبين 
خون یک واکنش جبرانی برای تامين اکسيژن مورد نياز بدن می تواند باشد 

.)Luger et al, 2003)
در این تحقيق، کشت الکتوباس��يلوس توليدی، سبب کاهش معنی دار 
فعاليت پالسمایی آنزیم های ALT و AST شد. باال بودن فعاليت پالسمایی 
 .(Arab et al, 2006) آنزیم های پالسما می تواند نشان از تخریب بافتی باشد
همچني��ن، کاه��ش فعاليت پالس��مایی ای��ن آنزیم ها که ب��ا کاهش تلفات 
و افزای��ش تعداد کل گلبول های س��فيد خ��ون در تيمارهای مصرف کننده 
الکتوباس��يلوس همراه شده است، می تواند نشان از بهبود وضعيت بهداشتی 
و کاهش تخریب بافت باشد به طوری که ایلکای و همکاران) 2006( گزارش 
کردند مکمل سازی مخمر ساکاروميس سرویسيه به جيره غذایی جوجه های 
 ALT گوشتی می تواند به طور قابل مالحظه ای فعاليت پالسمایی آنزیم های
و AST را کاهش دهد. این دسته از محققين بهبود سيستم ایمنی و کاهش 
باکتری ه��ای بيماری زا در روده و جریان خون و به دنبال آن بهبود وضعيت 
بهداش��تی و افزایش سالمت بافت را دليل کاهش رهاسازی این آنزیم ها از 

سلول به جریان خون ذکر نموده اند.
ب��ه طور کلی از این تحقيق می ت��وان نتيجه گيری نمود که باکتری های 
الکتوباس��يلوس توليدی در این آزمایش با منش��اء س��ویه راس و در سطح 
استفاده شده در این تحقيق) 0/15%( می تواند سبب بهبود وضعيت ایمنی، 
کاهش تخریب بافت و کاهش تلفات ش��ده و هم زمان می تواند سبب کاهش 
کلس��ترول و تری گليس��رید خون گردد و از این طریق نيز می تواند س��بب 

بهبود سالمت قلب و عروق و کاهش تلفات مرتبط با قلب گردد.

پاورقی ها
1- Hematocrit (HCT)
2- Hemoglobin (HGB)
3- White blood cell (WBC)
4- Alanine transaminase (ALT)
5- Aspartate transaminase (AST)
6- Lactate dehydrogenase (LDH)
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جیره آغازین)21-1 روزگی(جیره آغازین)21-1 روزگی()%(مواد خوراکی

54/459/18ذرت

22/520/57کنجاله سویا)44% پروتئين(

78کنجاله گلوتن ذرت

6/163پودر ماهی

65/7روغن سویا

1/721/22دی کلسيم فسفات

1/21/3سنگ آهک

0/50/5پيرميکس مواد معدنی و ویتامين1

0/250/25نمک

0/20دی ال متيونين

00/03ال ليزین

0/080/07کولين کلراید

100/00100/00مجموع

ترکیب محاسبه ای برای جیره ها

3200/003200/00انرژی قابل متابوليسم)کيلوکالری در کيلوگرم خوراک(

22/0420/66پروتئين خام)%(

0/90/9کليسم)%(

0/40/35فسفر قابل دسترس)%(

1/31/3آرژنين)%(

1/141ليزین)%(

0/530/4متيونين)%(

0/90/75متيونين + سيتئين )%(

 جدول1 - ترکیب جیره های غذایی آزمایشی پایه

،B2 ویتامین  گرم  میلی   5  ،K ویتامین  گرم  میلی   4  ،E واحدویتامین   40  ،D3 ویتامین  واحد   5000  ،A ویتامین  واحد   11000 حاوی،  مكمل  کیلوگرم  هر 
4 میلی گرم ویتامین B6، 0/011 میلی گرم ویتامین B21، 50 میلی گرم ویتامین نیكوتینیک اسید، 0/01 میلی گرم ویتامین بیوتین، 3 میلی گرم ویتامین تیامین،

80 میلی گرم روی، 100 میلی گرم منیزیوم، 80 میلی گرم آهن و 10 میلی گرم سلنیوم بود.
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تلفات )%(تیمار ) درصد کشت الکتوباسیلوس در خوراک(

 % 05/1 a

%0/054/5 a

%0/14/9 a

%0/153/1 b

SEM0/12

P-value0/0015

دوره )روز(
تیمار ) درصد کشت الکتوباسیلوس 

در خوراک(
هموگلوبین

)گرم / دسی لیتر(
هماتوکریت

) %(
کلسترول
)mg/dl(

)mg/dl(تری گلیسرید

21

 % 08/2132/1164/5105/5

%0/057/7835/7158/1107/9

%0/17/9534/1155/4104/6

%0/157/7535/5151/5102/8

SEM0/542/58/55/5

P-value0/280/320/520/19

42

 % 08/01 a30/2 b147/8 a104/1 a

%0/057/10 a32/3 ab132/6 a106/2 a

%0/16/90 ab33/7 ab115/4 b96/8 ab

%0/155/20 b34/5 a110/5 b85/9 b

SEM1/22/54/53/7

P-value0/0070/00210/000110/0019

جدول2- تاثیر سطوح مختلف کشت های الکتوباسیلوس بر تلفات کل دوره در جوجه های گوشتی

جدول3- تاثیر سطوح مختلف کشت های الکتوباسیلوس بر فراسنجه های هماتوکریت ، هموگلوبین، کلسترول و تری گلیسرید خون در در جوجه های گوشتی

.)p > 0/05(میانگین های با حروف  غیر مشابه در هر ستون، اختالف معنی دار با هم دارند 

.)p > 0/05(میانگین های با حروف  غیر مشابه در هر ستون، اختالف معنی دار با هم دارند 
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لنفوسیت )%(هتروفیل )%(کل گلبول های سفید )میلیمتر مكعب(تیمار ) درصد کشت الکتوباسیلوس در خوراک(دوره )روز(

21

 % 01598075/429/2

%0/051620078/531/5

%0/11607077/328/4

%0/151680076/531/6

SEM1754/63/5

P-value0/150/190/42

42

 % 015700b81/532/2

%0/0515600b80/234/5

%0/116970b78/135/6

%0/1519700a77/534/9

SEM1986/57/8

P-value0/00100/340/25

)U/L(AST)U/L(LDH)U/L(ALTتیمار ) درصد کشت الکتوباسیلوس در خوراک(دوره )روز(

21

 % 03/12153200

%0/052/82143100

%0/13/02172980

%0/153/22113050

SEM0/2117215

P-value0/110/270/32

42

% 05/15 a270a3290

%0/054/95 a245a3280

%0/14/75 ab220b3140

%0/153/15b215b3290

SEM0/1517150

P-value0/0020/000210/17

جدول4- تاثیر سطوح مختلف کشت های الکتوباسیلوس بر فراسنجه های تعداد گلبول های سفید، درصد هتروفیل و لنفوسیت خون در جوجه های گوشتی

جدول5-  تاثیر سطوح مختلف کشت های الکتوباسیلوس بر فراسنجه های فعالیت آنزیم های پالسما )TSA ،TLA و HDL( در جوجه های گوشتی

.)p > 0/05( میانگین های با حروف غیر مشابه در هر ستون، اختالف معنی دار با هم دارند 

.)p > 0/05( میانگین های با حروف غیر مشابه در هر ستون، اختالف معنی دار با هم دارند 




