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چكيده

آزمایشی برای بررسی تاثیر کشتهای الکتوباسیلوس تولید شده با منشاء بومی بر فراسنجههای خونی و تلفات در جوجههای
گوشتی با  400جوجه یکروزه راس (راس  ،)308در قالب یک طرح کام ً
ال تصادفی با  4تیمار و  5تکرار و  20پرنده برای هر تکرار
انجام شد .در این آزمایش ،کشتهای الکتوباسیلوس با نمونهگیری از روده کوچک جوجهگوشتی سویه راس  308در سن 42
روزگی ،اقدام به تولید کش�ت باکتریایی الکتوباس�یلوس شد .س�طوح کشتالکتوباسیلوس ( 0/1 ، 0/05 ،0و  0/15درصد) در
قالب  4تیمار به جیرههای غذایی پایه پرندگان اضافه گردید .پارامترهای فعالیت آنزیمهای الکتات دهیدروژناز ،آس�پارتات
آمینوترانس�فراز ،آالنین آمینو ترانس�فراز ،درصد هماتوکریت ،هموگلوبین ،کل گلبولهای س�فید (هتروفیل و لنفوس�یت)،
کلس�ترول و تریگلیس�رید خون در روزهای  21و  42انجام ش�د .تلفات به طور روزانه ثبت شد .نتایج حاصل از این آزمایش
نش�ان داد که س�طح  0/15درصد کشتالکتوباسیلوس سبب کاهش معنیدار سطوح تریگلیسرید ،کلسترول ،هموگلوبین و
افزایش هماتوکریت و کل گلبولهای س�فید خون در روز  42ش�د .همچنین ،س�طح  0/15درصد کشتالکتوباس�یلوس سبب
کاهش معنیدار تلفات و فعالیت آنزیمهای آس�پارتات آمینو ترانس�فراز و آالنین آمینو ترانسفراز پالسما در روز  42گردید.
سایر پارامترهای خونی به طور معنیداری تحت تاثیر سطوح مختلف کشتالکتوباسیلوس قرار نگرفتند (.)p > 0/05
کلمات کلیدی :کشتهای الکتوباسیلوس ،فراسنجههای خونی ،فعالیت آنزیمی ،جوجههای گوشتی
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Assigned to 4 treatments, with 5 replicate, 20 birds per each replicate was conducted to determine the effect of diet supplementation 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 Lactobacillus 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) increased 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

از جمله راههای پیشگیری ،درمان و کنترل بیماریها ،عالوه بر رعایت
شرایط بهداشتی ،پیشگیری از طریق ضدعفونی ،واکسیناسیون و غیره،
استفاده از آنتی بیوتیکها و سایر مواد ضد باکتریایی میباشد .استفاده
از آنتی بیوتیکها به دلیل بوجود آمدن سویههای مقاوم و امکان انتقال
این مقاومت به سایر گونهها به ویژه سویههای مشترک بین انسان و دامها،
ماندگاری بقایای دارویی در فرآوردههای دامی مورد استفاده انسان و برهم
زدن تعادل فلور میکروبی دستگا ه 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 بیوتیکها در جیره غذایی دام و طیور به شدت
محدود شده است (Fuller, 1992, 2001؛  .)Gilliland et al, 1985بنابراین،
به کارگیری پروبیوتیکها در جهت جبران کمک میکروارگانیسمهایی است
که در حالت طبیعی پرورش در دستگاه گوارش موجود می باشند (Fuller,
 .)2001در بررسیهای زیادی اثرات این میکروارگانیسمها بر عملکرد و توان
تولیدی مورد ارزیابی قرارگرفته ،تا مشخص شود که پروبیوتیکها تا چه حد
میتوانند با بهبود عملکرد جوجههای گوشتی و نیز کاهش تلفات آنها از
راه افزایش مقاومت طیور به بیماریها ،موجب کاهش هزینه تولید شوند.
در تحقیقاتی که روی پروبیوتیکها انجام گرفته ،گزارش شده که برخی از
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فاکتورهای خونی را تحت تاثیر قرار میدهند .موهان و همکاران ()1996
گزارش کردند که استفاده از پروبیوتیکها سبب کاهش کلسترول خون
شد .پاندا و همکاران ( )2000نیز گزارش کردند که استفاده از سویههای
الکتوباسیلوس به عنوان پروبیوتیک ،به طور معنیداری کلسترول سرم
جوجههای گوشتی را کاهش داد ولی روی سایر چربیهای خون ،تاثیر
معنیداری نداشت .گیلیلند و همکاران ( )1985گزارش کردند ،پروبیوتیکها
توانستند سطح پالسمایی کلسترول در جوجههای گوشتی را کاهش دهد .با
این حال ،عبداللهی ( ،)1379گزارش کرد که استفاده از دو سویه باسیلوس
به عنوان پروبیوتیک ،هموگلوبین خون را کاهش داد اما تاثیر معنیداری بر
کلسترول خون نداشت .بنابراین ،منطقی به نظر میرسد که قبل از استفاده
از یک سویه باکتری جدید به عنوان پروبیوتیک در حیوانات ،تحقیقات و
پژوهشهای مختلفی در مورد جوانب مختلف و تاثیرات آنها بر سالمتی
و عملکرد میزبان انجام شود .بنابراین ،هدف اصلی از اجرای این تحقیق
بررسی تأثیر استفاده از کشتهای الکتوباسیلوس تولیدی با منشاء بومی بر
فراسنجههای خون و تلفات در جوجههای گوشتی بود.
مواد و روش كار
ای��ن آزمایش بر روی  400قطعه جوجه یک��روزه نر از هیبرید تجاري
راس  308در قال��ب ی��ک ط��رح کام ً
ال تصادفی با  4تیم��ار و  5تکرار و 20
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بررسی تاثیر کشتهای الکتوباسیلوس بر...

پرن��ده برای هر تکرار (قفس س��یمی  2×1متر مربع) ،انجام ش��د .پرندگان
در طول آزمایش ،دسترس��ی آزاد به آب و غذا داشتند .همه جوجهها با یک
جی��ره آردی بر پایه ذرت -س��ویا آغازین( حاوی  3200کیلوکالری انرژی و
 22/04درص��د پروتئین خام ) تا س��ن  21روزگی و بعد از آن از یک جیره
رش��د (حاوی  3200کیلوکالری انرژی و  20/26درصد پروتئین خام) تغذیه
ش��دند (جدول .)1تیمارهای استفاده ش��ده در این آزمایش عبارت بودند از
 :س��طوح  0/1 ، 0/05 ،0و  0/15درصد از کشتهای الکتوباسیلوس ،که از
روز اول همراه جیره پایه در اختیار جوجهها قرار گرفتند .تلفات نیز به طور
روزانه ثبت ش��د .در روزهای  21و  42آزمایش ،پس از  3ساعت گرسنگی،
دو جوج��ه از ه��ر قفس به طور تصادفی انتخ��اب و از هرکدام دو میلی لیتر
خون از س��یاهرگ زیر بال گرفته شد .یک میلی لیتر از خون در سرنگهای
حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAپتاسیم دار ،وارد شدند وبالفاصله با انتقال به
آزمایش��گاه ،هماتوکریت ( )HCT 1و هموگلوبین ( )HGB 2آنها تعیین شد
و یک گسترش نیز برای شمارش تفکیکی گلبولهای سفید ( )WBC 3تهیه
ش��د .نمونه دیگر ،بالفاصله سانتریفوژ ش��ده و پالسمای به دست آمده در
دمای  -20درجه سانتی گراد تا زمان آزمایشات نگهداری شد .سپس نمونه-
های پالسما در دمای معمولی آزمایشگاه ذوب شده و با استفاده از دستگاه
اتوآناالی��زر اندازهگیریهای فعالیت آنزیمهای آس��پارتات آمینوترانس��فراز
( ،)AST 4آالنین آمینو ترانس��فراز ( )ALT 5و الکتات دهیدروژناز ()LDH 6
و هم چنین پارامترهای کلس��ترول و تری گلیس��رید خون در آزمایش��گاه
پاستورکرمانش��اه و توس��ط دس��تگاه اتوآناالیزر س��اخت آمریکا مدل (RA
 )1000استفاده شدند.
مراحل تهيه كشت الكتو باسيلوس
از يك س��وم انتهاي روده كوچك (ايلئوم) جوجهگوش��تی س��ویه راس
 308در س��ن  49روزگی نمونهگیری انجام ش��د .نمونه ها در محيط كشت
اختصاصي الكتوباس��يلوسها كشت داده ش��دند .پس از 24ساعت گرمخانه
گ��ذاري و مش��اهده كدورت الزم ،جهت دس��تيابي به يك س��ويه از جنس
الكتوباس��يلوس از محيط كشت  MRSاس��تفاده شد .پس از 2تا 3بار پاساژ
متوال��ي از تك كلني ها در اين محيط واطمينان از خالص بودن كش��تها،
آزمايشات و نتایج زير جهت شناسايي باكتريها انجام شد :رنگآميزي گرم
(گرم مثبت) ،رش��د در محيط ( Mackonkyمنفي) ،تست كاتاالز (منفي)،
تس��ت تخمير گلوكز (مثبت) ،تس��ت تخمير الكتوز (مثب��ت) ،رنگ آميزي
اس��پور (منفي) ،تست توانايي حركت (منفي) ،انكوباسيون در شرايط هوازي
(مثبت) .پس از شناسايي سويههاي الكتوباسيلوس ،براي انجام کشت ،ابتدا
يك كلني از باكتري مورد نظر با رعايت ش��رايط عاري از آلودگي به ml10
از محي��ط كش��ت  MRSتلقيح گرديد .بعد از  24س��اعت گرمخانه گذاري،
 5 mlاز اي��ن سوسپانس��يون ميكروبي به  400 mlاز همان محيط كش��ت
 ،MRSك��ه در ارلنه��اي يك ليتري از قبل تهيه ش��ده بود منتقل و جهت
توليد بيومس  72س��اعت انكوباسيون گرديد .پس از توليد توده باكتريايي،
سوسپانس��يون ميكروبي به مدت20دقيقه در س��رعت 6000دور در دقيقه
س��انتريفوژ و رس��وب حاصله در  40درجه س��انتيگراد خش��ك و در دماي
يخچال نگهداري ش��ده و به عنوان کشتالکتوباسیلوس تولید شده با منشاء
جوجههای گوشتی مورد ارزيابي قرار گرفت.
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نتايج آزمايش��ات بيوشيميايي انجام ش��ده بر روي سويه باكتريايي جدا
شده به شرح زیر بود .آزمایش رنگآميزي گرم :گرم مثبت ،آزمایش رشد در
محيط  :Mackonkyمنفی ،آزمای��ش كاتاالز :منفي ،آزمایش تخمير گلوكز:
مثب��ت ،آزمایش تخمير الكتوز :مثبت  ،آزمایش رنگآميزي اس��پور :منفي،
آزمای��ش توانايي حركت :منفي ،آزمایش انكوباس��يون در ش��رايط هوازي:
مثبت.
مقايس��ه نتايج با منابع معتبر باكتري شناسي نشان ميدهد كه سويه
باكتريه��ای فوق مربوط به جنس الكتوباس��يلوسها ميباش��د .همچنين،
نتايج اندازهگيري نش��ان داد كه از هر توده از کشت الکتوباسیلوس5 ±1 ،
گرم بيومس قابل استحصال است .الزم به ذكر است شمارش كلني باكتري
( )CFUدر هر گرم از الكتوباسيلوسها  6-7 107بود.
دادههای مربوط به تلفات قبل از آنالیز آماری ،تبدیل آرک ساین انجام
داده ش��د و اعداد تبدیل ش��ده برای آنالیز استفاده شدند .دادههای مربوطه
با اس��تفاده از رویه  ،GLMنرم افزار  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
( .)SAS 6.12مقایس��ه میانگینه��ا در س��طح معن��یدار ( )p > 0/05و با
استفاده از آزمون توکی با هم مقایسه شدند.
نتایج
تلفات
نتایج حاصل از تاثیر س��طوح مختلف کش��تهای الکتوباسیلوس بر
تلف��ات جوجههای گوش��تی در کل دوره  42روزگی آزمایش ،در جدول ،2
نش��ان داده شده است .دادههای این جدول نشان میدهد که سطح %0/15
کش��تهای الکتوباسیلوس در مقایسه با سایر س��طوح ،به طور معنیداری
تلفات کل دوره در جوجههای گوشتی را کاهش داد (.)p> 0/05
درصد هماتوکریت ،هموگلوبین ،کلسترول و تریگلیسرید پالسما
نتای��ج حاصل از تاثیر س��طوح مختلف کش��تهای الکتوباس��یلوس بر
فراس��نجههای درصد هماتوکریت ،و س��طوح کلس��ترول و تریگلیس��یرید
پالسما در جدول  ،3آورده شده است .همانطور که در این جدول مشاهده
میش��ود ،در روز  ،21اختالف معنیداری بین تیمارها مش��اهده نمی شود
اما در روز  ،42تیمار  %0/15کش��ت الکتوباس��یلوس ،ب��ه طور معنیداری
س��بب کاهش هموگلوبین ،کلسترول ،تریگلیس��رید و افزایش هماتوکریت
شد (.)p > 0/05
کل گلبولهای سفید ،درصد هتروفیل و لنفوسیت خون
ح دادههای جدول  ،4تاثیر سطوح مختلف کشتهای الکتوباسیلوس را
بر فراسنجههای تعداد کل گلبول-های سفید و درصد هتروفیل و لنفوسیت
خون نش��ان میدهد این نتایج نشان دادند که درصد هتروفیل و لنفوسیت
خ��ون پرندگان ،در هیچک��دام از دوره ه��ای  21و  42روزگی ،تحت تاثیر
تیماره��ا ق��رار نگرفتند .هم چنین برخ�لاف روز  ،21در روز  ،42تعداد کل
گلبولهای سفید خون در جوجه های تیمار  %0/15کشت الکتوباسیلوس
به طور معنیداری ( ،)p > 0/05باالتر از سایر تیمارها بود.
فعالیت آنزیمهای ALT، ASTو  LDHپالسما
جدول  ،5تاثیر س��طوح مختلف کش��تهای الکتوباسیلوس بر فعالیت
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آنزیم های  ALT، ASTو  LDHپالس��مای جوجههای گوش��تی در سنین
 21و  42روزگی را نشان میدهد .همانطور که در این جدول مشاهده می
ش��ود ،در روز  ،21فعالیت پالس��مایی هیچکدام از آنزیم های ALT، ASTو
 LDHب��ه طور معنیداری تحت تاثیر تیمارها ق��رار نگرفت .اما در روز ،42
سطح  %0/15کشت الکتوباسیلوس ،به طور معنی داری ( )p > 0/05سبب
کاهش فعالیت پالسمایی آنزیمهای  ALTو  ASTپرندگان شد.
بحث و نتیجه گیری
نتای��ج تحقی��ق حاض��ر نش��ان داد ک��ه مصرف  %0/15کش��تهای
الکتوباس��یلوس تولید ش��ده با منش��اء جوجه-گوشتی س��ویه راس ،308
س��بب افزایش معنیدار کل گلبولهای س��فید و کاهش معنیدار تلفات در
جوجههای گوش��تی مورد آزمایش شد که این خود بیانگر تحریک سیستم
ایمنی میزبان میباش��د اما از آنجا که درصد هیچکدام از گلبولهای سفید
خون (هتروفیل و لنفوس��یت) ،تحت تاثیر کش��تهای الکتوباسیلوس قرار
نگرفت ،میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که س��هم همه گلبولهای سفید
خون یکسان اس��ت .قبال نیز کریمی و رحیمی ( )1383گزارش کردند که
مکملسازی باکتریهای پروبیوتیکمیتوانند سبب افزایش تعداد گلبولهای
س��فید و بهبود عملکرد سیستم ایمنی گردد .سطوح مخاطی بدن پرندگان
در تماس مستقیم با محیط و متعاقباً با پادتنها قرار دارد و ترشحات داخلی
این سطوح در دفاع از بدن میزبان دخیل می باشند.
با مصرف پروبیوتیکها ،ارگانیس��مهاي مفید تکثیر یافته و باعث حذف
رقابتی و تخریب میکروارگانیس��مهاي مهاجم شده و یا از طریق جذب آنتی
ژن آزاد ش��ده از باکتريهاي مرده بیماري زا ،باعث تحریک سیستم ایمنی
میش��وند (  .)Jin et al, 1998گزارش ش��ده افزودن مکمل الکتوباس��یلوس
ب��ه جی��ره مرغان تخمگذار ،س��بب تحریک سیس��تم ایمنی مخاطی ش��د
( .)Nahashon & Akaue, 1992پروبیوتیکه��ا می-توانن��د س��بب افزایش
جمعیت باکتريهاي مفید روده شده و با باکتريهاي مضر اثرات آنتاگونیستی
داشته باشند .پروبیوتیکها همچنین قادر به آزاد کردن ویتامین های گروه
 Bهستند که سیستم ایمنی را تحریک نماید (.)Green & Sainsbury,2001
همچنین گزارش ش��ده که باکتریهای الکتوباس��یلوس میتوانند در تولید
آنتی بادیهای رودهای نقش مهمی داش��ته باشند و از نظر خاصیت ایمنی
زایی جزء بهترین باکتریهای پروبیوتیک به شمار میآیند (.)Fuller, 2001
ثابت شده که باکتریهای الکتوباسیل قادرند واکنش ایمنی غیر اختصاصی
را با افزایش فعالیت ماکروفاژها بهبود ببخش��ند .همچنین مصرف ماست که
منبعی از الکتوباس��یلها اس��ت میتواند موجب تولید اینترفرونها توس��ط
لنفوسیتهاي تحریک شده با کونکاناوالین  Aشود (.)Gill et al, 2001
در این تحقیق ،کش��ت الکتوباسیلوس به طور معنیداری سبب کاهش
هموگلوبین ،کلس��ترول ،تری-گلیس��رید و افزایش هماتوکریت شد .کاهش
هموگلوبین (کریمی و رحیم��ی1383 ،؛ عبداللهی1379 ،؛ Mohan et al,
 ،)1996کاهش کلس��ترول (کریمی و رحیمی1383 ،؛ Mohan et al, 1996
؛ Panda et al, 2000؛  et al,1985 Gilliland ، Moharrery, 2006؛et al,

 2005 Corcoran؛  )Ilkay et al, 2006و ه��م چنین کاهش تری گلیس��رید
خ��ون ( Hosseini ,2010؛ Moharrery, 2006؛  et al, 2005 Corcoran؛
 )Francisze et al, 2012توسط باکتریهای پروبیوتیک گزارش شده است.
پیش��نهاد کردهاند که احتماالً دلیل کاه��ش هموگلوبین خون متاثر از

5

پروبیوتیکها ،رقابت باکتریهای پروبیوتیک با روده در جذب اس��ید فولیک
غذا باشد ( عبداللهی 1379 ،؛  . )Mohan et al, 1996اما کریمی و رحیمی
( )1383پیشنهاد کردند که باکتریهای الکتوباسیلوس چنین رقابت فشرده
ای را با میزبان نخواهند داشت و لذا کاهش هموگلوبین خون احتماالً دالیل
دیگری داش��ته باشد .اما افزایش هماتوکریت همزمان با کاهش هموگلوبین
خون یک واکنش جبرانی برای تامین اکسیژن مورد نیاز بدن میتواند باشد
(.)Luger et al, 2003
در این تحقیق ،کشت الکتوباس��یلوس تولیدی ،سبب کاهش معنیدار
فعالیت پالسمایی آنزیمهای  ALTو  ASTشد .باال بودن فعالیت پالسمایی
آنزیمهای پالسما میتواند نشان از تخریب بافتی باشد (.)Arab et al, 2006
همچنی��ن ،کاه��ش فعالیت پالس��مایی ای��ن آنزیمها که ب��ا کاهش تلفات
و افزای��ش تعداد کل گلبولهای س��فید خ��ون در تیمارهای مصرف کننده
الکتوباس��یلوس همراه شده است ،میتواند نشان از بهبود وضعیت بهداشتی
و کاهش تخریب بافت باشد به طوریکه ایلکای و همکاران(  )2006گزارش
کردند مکملسازی مخمر ساکارومیس سرویسیه به جیره غذایی جوجههای
گوشتی میتواند به طور قابل مالحظهای فعالیت پالسمایی آنزیمهای ALT
و  ASTرا کاهش دهد .این دسته از محققین بهبود سیستم ایمنی و کاهش
باکتریه��ای بیماریزا در روده و جریان خون و به دنبال آن بهبود وضعیت
بهداش��تی و افزایش سالمت بافت را دلیل کاهش رهاسازی این آنزیم ها از
سلول به جریان خون ذکر نموده اند.
ب��ه طور کلی از این تحقیق میت��وان نتیجهگیری نمود که باکتریهای
الکتوباس��یلوس تولیدی در این آزمایش با منش��اء س��ویه راس و در سطح
استفاده شده در این تحقیق(  )%0/15میتواند سبب بهبود وضعیت ایمنی،
کاهش تخریب بافت و کاهش تلفات ش��ده و همزمان میتواند سبب کاهش
کلس��ترول و تریگلیس��رید خون گردد و از این طریق نیز میتواند 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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جدول - 1ترکیب جیرههای غذایی آزمایشی پایه
)(%مواد خوراکی

جیره آغازین( 1-21روزگی)

جیره آغازین( 1-21روزگی)

ذرت

54/4

59/18

کنجاله سویا( %44پروتئین)

22/5

20/57

7

8

پودر ماهی

6/16

3

روغن سویا

6

5/7

دی کلسیم فسفات

1/72

1/22

سنگ آهک

1/2

1/3

پیرمیکس مواد معدنی و ویتامین1

0/5

0/5

نمک

0/25

0/25

دی ال متیونین

0/2

0

0

0/03

0/08

0/07

100/00

100/00

کنجاله گلوتن ذرت

ال لیزین
کولین کلراید
مجموع
ترکیب محاسبه ای برای جیره ها

3200/00

3200/00

انرژی قابل متابولیسم(کیلوکالری در کیلوگرم خوراک)

22/04

20/66

کلیسم()%

0/9

0/9

فسفر قابل دسترس()%

0/4

0/35

آرژنین()%

1/3

1/3

لیزین()%

1/14

1

متیونین()%

0/53

0/4

متیونین  +سیتئین ()%

0/9

0/75

پروتئین خام()%

هر کیلوگرم مکمل حاوی 11000 ،واحد ویتامین  5000 ،Aواحد ویتامین  40 ،D3واحدویتامین  4 ،Eمیلی گرم ویتامین  5 ،Kمیلی گرم ویتامین ،B2
 4میلی گرم ویتامین  0/011 ،B6میلی گرم ویتامین  50 ،B21میلی گرم ویتامین نیکوتینیک اسید 0/01 ،میلی گرم ویتامین بیوتین 3 ،میلی گرم ویتامین تیامین،
 80میلی گرم روی 100 ،میلی گرم منیزیوم 80 ،میلی گرم آهن و  10میلی گرم سلنیوم بود.
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بررسی تاثیر کشتهای الکتوباسیلوس بر...

جدول -2تاثیر سطوح مختلف کشت های الکتوباسیلوس بر تلفات کل دوره در جوجه های گوشتی
تیمار ( درصد کشت الکتوباسیلوس در خوراک)

تلفات ()%

%0

5/1

a

%0/05

4/5 a

%0/1

4/9

a

%0/15

3/1 b

SEM

0/12

P-value

0/0015

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

جدول -3تاثیر سطوح مختلف کشتهای الکتوباسیلوس بر فراسنجههای هماتوکریت  ،هموگلوبین ،کلسترول و تریگلیسرید خون در در جوجههای گوشتی

دوره (روز)

تیمار ( درصد کشت الکتوباسیلوس

هموگلوبین

(گرم  /دسی لیتر)

() %

%0

8/21

32/1

164/5

%0/05

7/78

35/7

158/1

107/9

%0/1

7/95

34/1

155/4

104/6

%0/15

7/75

35/5

151/5

102/8

SEM

0/54

2/5

8/5

5/5

در خوراک)

21

42

هماتوکریت

کلسترول

105/5

()mg/dl

P-value

0/28

0/32

%0

a

8/01

b

30/2

a

147/8

%0/05

a

7/10

ab

32/3

a

132/6

%0/1

ab

6/90

ab

33/7

b

115/4

0/52

0/19
a

104/1

a

106/2

ab

96/8

%0/15

5/20 b

34/5 a

110/5 b

85/9 b

SEM

1/2

2/5

4/5

3/7

P-value

0/007

0/0021

0/00011

0/0019

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

در

تری گلیسرید()mg/dl
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جدول -4تاثیر سطوح مختلف کشتهای الکتوباسیلوس بر فراسنجههای تعداد گلبول های سفید ،درصد هتروفیل و لنفوسیت خون در جوجههای گوشتی
دوره (روز)

تیمار ( درصد کشت الکتوباسیلوس در خوراک)

کل گلبول های سفید (میلیمتر مکعب)

هتروفیل ()%

لنفوسیت ()%

%0

15980

75/4

29/2

%0/05

16200

78/5

31/5

%0/1

16070

77/3

28/4

%0/15

16800

76/5

31/6

SEM

175

4/6

3/5

0/15

0/19

0/42

81/5

32/2
34/5

21

P-value

42

%0

b

15700

%0/05

b

15600

80/2

%0/1

16970

78/1

35/6

%0/15

19700a

77/5

34/9

SEM

198

6/5

7/8

P-value

0/0010

0/34

0/25

b

میانگینهای با حروف غير مشابه در هر ستون ،اختالف معنیدار با هم دارند (.)p > 0/05

جدول -5تاثیر سطوح مختلف کشتهای الکتوباسیلوس بر فراسنجههای فعالیت آنزیمهای پالسما ( TSA ،TLAو  )HDLدر جوجههای گوشتی
دوره (روز)

تیمار ( درصد کشت الکتوباسیلوس در خوراک)

)ALT(U/L

)AST(U/L

)LDH(U/L

%0

3/1

215

3200

%0/05

2/8

214

3100

%0/1

3/0

217

2980

%0/15

3/2

211

3050

SEM

0/21

17

215

P-value

0/11

0/27

0/32

%0

5/15 a

270a

3290

%0/05

a

4/95

a

245

3280

%0/1

ab

4/75

b

220

3140

%0/15

3/15b

215b

3290

SEM

0/15

17

150

P-value

0/002

0/00021

0/17

21

42

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

9

در

پژوهشوسازندگی

