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تأثير سطوح مختلف پروبيوتيك بر چربي ها و 
گلبول هاي خون جوجه هاي گوشتي

چكيده 
پروبيوتيك ها ميكروارگانيسـم هاي مفيدي هستند كه در دستگاه گوارش حيوانات كلونيزه شده و اثرات مفيدي بر سالمتي و رشد
دام و طيـور دارند. به نظر مي رسـد كه اين پروبيوتيك ها از طريق مكانيسـم هاي خاصي بر روي بعضـي از پارامتر هاي خون تأثير
مي گذارند. به اين منظور در اين آزمايش، ۴ سطح (۰ ، ۰/۰۵ ، ۰/۱۰  و ۰/۱۵ درصد) پروبيوتيك بيوپالس ۲-ب كه حاوي ۲ سويه باكتري
مي باشـد، از سـن يك روزگي به جيره جوجه هاي نرو ماده گوشتي از هيبريد تجاري Bacillus subtilisم وBacillus lecheniformis و
راس (Ross) افزوده شد تا تأثير آن برچربي ها و گلبول هاي خون سنجيده شود. گروه صفر درصد در هر دو گروه نر و ماده به عنوان
گروه شـاهد در نظر گرفته شـد. در سـنين ۳۶ و ۴۲ روزگي از هر گروه ۶ نمونه خوني گرفته شـد و در آزمايشگاه ميزان كلسترول،
تري گليسـريد،LDL،HDL ، هماتوكريت، هموگلوبين، تعداد كل گلبول هاي سـفيد، درصد ائوزينوفيل ها، هتروفيل ها ، بازوفيل ها،
لنفوسـيت ها و منوسـيت ها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه كلسـترول خون، در جوجه هاي نر و ماده در اثر مصرف پروبيوتيك
كاهش مي يابد p<۰/۰۵). كل گلبول هاي سفيد در اثر مصرف سطوح مختلف پروبيوتيك نسبت به شاهد افزايش معني داري را نشان
داد (p<۰/۰۵). به نظر مي رسـد كه تري گليسـريد هـا، HDL،LDL، هموگلوبين، هماتوكريت و درصـد ائوزينوفيل ها، هتروفيل ها،
بازوفيل ها، لنفوسـيت ها و منوسيت ها تحت تأثير مصرف پروبيوتيك قرار  نمي گيرند و افزايش سطوح مختلف پروبيوتيك، تأثيري
بر پارامتر هاي فوق ندارند. از اثرات مفيد پروبيوتيك مي توان به كاهش كلسترول خون و تحريك سيستم ايمني  در جوجه ها و تاثير
مفيد بر فرآورده هاي طيور از جمله توليد گوشـت كم كلسـترول و كاهش تلفات در گله طيور پرورشي اشاره كرد. عدم تغيير درصد
گلبول هاي سـفيد متمايز شـده در اين آزمايش و افزايش تعداد كل گلبول هاي سـفيد بيانگر اين اسـت كه سهم همه انواع مختلف

گلبول هاي سفيد در تحريك ايمني بدن جوجه هاي پروبيوتيك خورده يكسان است.

كلمات كليدي: پروبيوتيك، چربي هاي خون، گلبول هاي خون، فاكتور هاي خوني، جوجه هاي گوشتي
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مواد و روش ها 
ــكده كشاورزي دانشگاه تربيت اين آزمايش در دانش
ــد. تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه  شامل ۲۴۰ مدرس انجام ش
ــد. هر جنس به ــتفاده ش جوجه نر و ۲۴۰ جوجه ماده اس
ــر ۶۰  قطعه به طور ــته و ه ــيم گش ۴ گروه ۶۰تائي تقس
ــرار گرفت.به طوريكه در ــي در ۳ تكرار ۲۰ تائي ق تصادف

نهايت ۸ تيمار و سه تكرار داشته باشيم.
ــان در نظر گرفته جيره پايه براي تمام گروه ها يكس
ــا ۲۸۵۰كيلو كالري ــد و به صورت دو جيره آغازين (ب ش
ــراي ۲۱-۱ روزگي و ــمي بر كيلوگرم) ب انرژي متابوليس
رشد(با ۲۹۵۰كيلو كالري انرژي متابوليسمي بر كيلوگرم)
در روزهاي ۴۲-۲۱ براي تمام گروهها مورد استفاده قرار
Bioplus گرفت. پروبيوتيك مورد استفاده  با نام تجاري
B. lechelni- 2 بود. اين پروبيوتيك داراي دو سويهB

ــه از لحاظ طيف توليد ــت ك وformis وB. subtilis اس
آنزيمي مكمل يكديگر هستند.

ــرايط محيطي از نظر دما و رطوبت نيز براي تمام ش
ــداوم در اختيار ــود. آب تازه به طور م ــان ب گروه ها يكس
ــن ۳۶ و ۴۲ روزگي از هر ــت. در س ــه ها قرار داش جوج
ــرار به طور تصادفي ۲ جوجه انتخاب و از از وريد بالي تك
ــيده شد. يك ــرنگ كش هر جوجه ۲ ميلي ليتر خون با س
ــته به ميلي ليتر از اين نمونه به داخل لوله آزمايش آغش
ــد و بقيه ــاده ضد انعقاد خون (EDTA) انتقال داده ش م

ــتفاده مي شود(۳ و ۱).  ــتات ها و … اس ــيديو اس مختلفي مثل آنتي بيوتيك ها، كوكس
ــه و تأثيرات مفيد بر  ــال هاي اخير پروبيوتيك ها به خاطر عدم ماندگاري در الش در س
ــاص داده اند(۱۴، ۱۲، ۱۱،  ــدي طيور جايگاه ويژه اي را به خود اختص خصوصيات تولي
ــان  ــيداني نش ــگاه از خود اثرات آنتي اكس ۵، ۴).  برخي از پروبيوتيك ها نيز در آزمايش
داده اند(۹). پروبيوتيك ها ميكروارگانيسم هاي زنده اي هستند كه قادرند در رودة حيوان 
ــخص و دلخواه تنها در صورتي  ــزه و تثبيت گردند. هر پروبيوتيك در غلظت مش كلوني
 ۱۳*۱۰۹ CFU/g   ــدود ــم هاي آن در ح ــج مفيدي دارد كه تعداد ميكروارگانيس gنتاي

ــده  ــخص ش ــات مختلفي كه بر روي پروبيوتيك ها انجام گرفته، مش ــد. در تحقيق باش
ــي را نيز تحت تأثير قرار مي دهند.  ــت كه پروبيوتيك ها بعضي از فاكتور هاي خون اس
ــترول  ــتفاده از پروبيوتيك باعث كاهش كلس Mohan و همكاران(۱۰) اس nدر آزمايش

ــتي شد. در تحقيق Panda و همكاران(۱۱) استفاده از گونه هاي  aخون جوجه هاي گوش

ــيل به عنوان پروبيوتيك كلسترول سرم خون جوجه ها را به طور معني داري  الكتوباس
ــداد. Gilliland و  ــون را تغيير ن ــاير چربيهاي خ ــي اين پروبيوتيك س ــش داد ول dكاه

ــترول خون در اثر مصرف پروبيوتيك اشاره كرده اند. در  همكاران(۶)نيز به كاهش كلس
آزمايش عبدالهي(۲) استفاده از دو سويه باسيلوس، هموگلوبين خون را كاهش داد ولي 
ــترول سرم جوجه هاي پروبيوتيك خورده تأثير چنداني بر جاي نگذاشت.  بر روي كلس
ــك و دام ميزبان براي  ــت پروبيوتي ــش هموگلوبين به رقاب ــن آزمايش علت كاه در اي
ــيد فوليك نسبت داده شده است. بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه قبل  تحصيل اس
ــول جديد بيوتكنولوژي، به صورت  ــتفاده از پروبيوتيك، به عنوان يك محص از آنكه اس
عمومي در آيد تحقيقات و پژوهش هاي بيشتري در مورد اين محصوالت و تأثيرات آنها 

بر عملكرد و سالمتي دام ها و حتي انسان انجام شود.

مقدمه

Probiotics are useful microorganisms which colonized in gut system of farm animals and birds. The probiotics

have useful effects on health and growth performance of the animals. It seems that the probiotics affect some blood 

parameters by special mechanisms. For this purpose the experiment carried out by feeding 4 levels of the probiotic

Bioplus2B (0%, 0.05%,0.10% and 0.15%) to male and female broiler chicks of Ross hybrid from day one to 42 days of 

age. The probiotic had two strains of bacteria Bacillus lecheniformis and Bacillus subtilis. In days 36 and 42, six chicks 

from each group were bleeded to measure the cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, hematocryte, hemoglubin, total 

white blood cells and the percent of heterophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes. Results showed 

that by increasing the level of probiotic, blood cholestrol decreased (p<0.05) and total white blood cells increased 

significantly (p<0.05), but the other blood parameters did not affected by various levels of the probiotic. Therefore, 

decrease of blood cholestrol and stimulation of immune system in broiler chicks are useful effects of the probiotic 

which is important in poultry production, production of low cholestrol meat and decrease of mortality, Increasing total

leukocytes without changing proportion of the white blood cells indicate the effect of the probiotic on stimulation of 

immune system of the birds.

Keywords: Probiotic, Blood fats, Blood cells. Blood parameters. Broiler Chicks.
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تاثير سطوح مختلف...

ــپس آن را با ــود و س نمونه  در دماي معمولي اطاق قرار گرفت تا منعقد ش
سرعت ۵۰۰۰ دور در دقيقه سانتريفوژ كرده و نمونه سرم آن جدا شد. نمونه
منعقد نشده در يك كلمن حاوي يخ و بدور از تكان هاي شديد به آزمايشگاه
ــت، هموگلوبين، تعداد كل گلبول هاي ــت و بالفاصله هماتوكري منتقل گش
ــترش نيز براي شمارش تفكيكي گلبول ــفيد آن تعيين گشت و يك گس س
ــرم ها در فريزر قرار گرفتند و پس از ــد. نمونه س ــفيد از آن تهيه ش هاي س
ــتگاه اتوآنااليزر ــتفاده از دس اتمام آزمايش و جمع آوري تمام نمونه ها با اس
LDL L اندازه گيري شد و سپس مقدار HDL ،ــترول، تري گليسريد ها Lكلس

هر نمونه محاسبه شد.
ــزار MSTATC  به روش فاكتوريل و در ــتفاده ا ز نرم اف داده ها با اس
ــه ميانگين با استفاده از ــده و مقايس قالب يك طرح كامًال تصادفي آناليز ش

آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح  احتمال ۵ درصد انجام شد.

 نتايج 
۱- كلسترول خون

ــر و ماده ــتي ن ــترول خون جوجه هاي گوش ــطح كلس ــدول ۱ س در ج

ــت. افزودن سطح۰/۱۰  درصد  ــده اس ــن ۳۶ و ۴۲ روزگي گزارش ش در س
ــاي نر در  ــترول خون جوجه ه ــي دار كلس ــث كاهش معن ــك باع پروبيوتي
ــود. در جوجه هاي  ــاهد مي ش ــه گروه ش ــبت ب ــن ۳۶ و ۴۲ روزگي نس س
ــك،  ــد پروبيوتي ــطوح ۰/۰۵ و ۰/۱۰ درص ــي س ــن ۳۶ روزگ ــاده در س م
ــد ــاهد گردي ــروه ش ــه گ ــبت ب ــون نس ــترول خ ــش كلس ــب كاه موج

.(p(( <۰/۰۵)

HDL -۲ خون
ــن ۳۱ و ۴۲  ــتي نر و ماده در س Lميانگين HDL خون جوجه هاي گوش

ــده است. نتايج حاكي از آنست كه پروبيوتيك  روزگي در جدول ۲ آورده ش
HDL خون ندارد. هيچ گونه تاثيري بر

LDL -۳  خون
ــي در  ــون مربوط به جوجه هاي آزمايش LDL خ ــطح در جدول ۳ س
ــزارش  گ ــي  روزگ و ۴۲  ــن ۳۶  دو س
ــاهده  ــور كه مش ــت. همانط ــده اس ش
ــود دراثر افزودن سطوح مختلف  مي ش
ــالف  اخت ــه  گون ــچ  هي ــك  پروبيوتي
ــي و  معني داري بين گروههاي آزمايش
))p) البته  شاهد ديده نمي شود (۰/۰۵>
در جوجه هاي ماده افزودن پروبيوتيك 
ــما  LDL پالس ــطح  ــث كاهش س باع
ــاهد مي شود كه اين  نسبت به گروه ش

ــت. اختالف  معني دار نيس

۴-  تري گليسريدهاي خون
ــون  ــرم خ ــريدهاي س ــري گليس ــدول ۴ ت در ج
ــي در  ــتي گروههاي مختلف آزمايش ــاي گوش جوجه ه

روزهاي ۳۶ و ۴۲ ذكر شده است.
با توجه به نتايج داده ها مشخص مي شود كه هيچ 
ــطح تري گليسريدهاي  گونه تفاوت معني داري در س
ــاهد در اثر  ــي و ش خون بين گروه هاي مختلف آزمايش

 .(p(( افزودن پروبيوتيك، مشاهده نمي شود (۰/۰۵>

۵- هماتوكريت
ــتي  ميانگين هماتوكريت خون جوجه هاي گوش
ــاي ۳۶ و ۴۲  ــي در روزه ــاي مختلف آزمايش گروهه
ــت.تنها تفاوت  ــده اس ــي در جدول ۵ آورده ش روزگ
ــاي ۳۶ روزه اي كه ۰/۱۵  ــي دار بين گروه ماده ه معن
ــد و گروه ماده هاي  ــد پروبيوتيك دريافت كردن درص
۴۲ روزه اي كه ۰/۱۵ درصد پروبيوتيك دريافت كردند 
))p). بين ساير گروههاي هيچ نوع  مشاهده شد (۰/۰۵>

اختالف معني داري مشاهده نشد.

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۱۰۳/۷b۱۳۳ab۱۳۸/۷a٭abو۳۶۱۱۹/۷نر
۴۲۹۷/۶۷b۱۰۱/۷b۱۲۲/۳ab۱۳۲/۳a

۳۶۱۲۵/۷a۱۰۵b۱۱۱b۱۲۶aماده
۴۲۱۰۷/۷۱۱۷/۷۱۱۹۱۱۷/۷

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۴۳/۱۳۴۱/۹۷۵۴۴۱/۰۳نر
۴۲۲۹/۵۳۳۳/۲۳۴۳/۱۳۴۱/۳

۳۶۴۵/۸۳۳۱/۳۳۲۴۲۶/۰۳ماده
۴۲۳۴/۲۷۳۴/۹۷۵۵/۳۳۴/۶۳

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۸۵/۰۷۵۴/۴۰۶۴/۱۳۷۳/۷۷نر
۴۲۵۳/۴۰۸۶/۸۳۷۵/۲۰۷۲/۵۳

۳۶۶۴/۲۳۶۰/۸۶۷/۷۳۷۵/۱۷ماده
۴۲۵۴/۰۰۵۷/۳۴۹/۳۰۶۳/۷۳

جدول ۱- مقايسه ميانگين مربوط به كلسترول (mg/dl) خون جوجه ها

*ab حروف نامشابه در هر رديف نشانه وجود اختالف معني دار بين ميانگين هاي مربوطه است 

جدول ۲- مقايسه ميانگين مربوط به HDL خون (mg/dl) جوجه ها

(mg/dl)  خون جوجه هاي گوشتي LDL جدول ۳: مقايسه ميانگين مربوط به سطح  
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۶- هموگلوبين
ــن مربوط به هموگلوبين خون جوجه ها در  ميانگي
ــور كه در اين  ــت. همان ط ــده اس جدول ۶ گزارش ش
ــون به طور  ــود هموگلوبين خ ــاهده مي ش جدول مش
ــاده ها مي  ــتر از م ــي در جوجه هاي نر بيش محسوس
ــد. ميزان هموگلوبين در سن ۴۲ روزگي نسبت به  باش
۳۶ روزگي كاهش محسوسي را به دنبال داشته است.

۷- تعداد كل گلبولهاي سفيد
همانطور كه در جدول ۷ مشاهده مي شود، افزدون 
ــطوح مختلف پروبيوتيك باعث افزايش در تعداد كل  س
ــده  ــاهد ش ــبت به گروه ش ــفيد خون نس گلبولهاي س

.(p(( است(۰/۰۵>

ــر ۴۲ روزه، افزدون  ــاي ن ــورد گروهه ــه در م البت
ــطوح مختلف پروبيوتيك تا سطح۰/۱۰ درصد باعث  س
افزايش تعداد كل گلبولهاي سفيد خون نسبت به گروه 
ــده است ولي در سطح ۰/۱۵ درصد تفاوتي با  شاهد ش

 .(p( شاهد ديده نمي شود(۰/۰۵>

۸-  ائوزينوفيل ها 
ــطوح  ــود افزودن س ــاهده مي ش همانطور كه مش
ــبت به  ــف پروبيوتيك درصد ائوزينوفيل ها را نس مختل

 .(p(( گروه شاهد تغيير معني داري نمي دهد(۰/۰۵>

۹- نوتروفيل ها
ــا افزايش درصد  ــت كه ب يافته ها حاكي از آن اس
ــك افزايش غير  ــاي نر ي ــره جوجه ه ــك جي پروبيوتي
ــاهد ديده  ــبت به گروه ش معني دار در نوتروفيل ها نس

.(p(( مي شود (۰/۰۵>
ــا افزايش درصد  ــاده ۳۶ روزه ب ــه هاي م در جوج
ــبت به  ــد نوتروفيل ها نس ــره درص ــك در جي پروبيوتي
ــي اين كاهش معني دار  ــاهدكاهش مي يابد ول گروه ش

 .(p(( نيست(۰/۰۵>

۱۰- لنفوسيت ها
لنفوسيت ها بيشترين درصد گلبولهاي سفيد خون 
ــكيل مي دهند. درجدول ۱۰ميانگين درصدهاي  را تش
لنفوسيتها نشان داده شده است. در سن۳۶ روزگي بين 
ــاهد هيچ  گونه تفاوت  ــي و ش گروههاي مختلف آزمايش
ــيت ها وجود ندارد ولي در  معني داري در درصد لنفوس
سن ۴۲ روزگي درصد لنفوسيت ها درگروههاي  نر كه 
ــرده بودند كمتر از  ــد پروبيوتيك مصرف ك ۰/۰۵ درص

 .(p(( ساير گروهها شد ولي فقط تفاوت اين گروه با گروه شاهد معني دار است (۰/۰۵>
۱۱- منوسيت ها

در جدول۱۱ درصد منوسيت ها در گلبولهاي سفيد خون جوجه هاي مربوط به گروهها ي
مختلف آزمايشي گزارش شده است.

ــه جيره درصد ــزودن پروبيوتيك ب ــود، اف ــاهده مي ش ــه در اين جدول مش ــور ك همانط

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۵۷/۳۳۴۶/۵۷۴/۳۳۱۱۹/۳نر
۴۲۶۸/۶۷۱۰۸۱۰۵۹۲/۵

۳۶۷۸۶۴/۳۳۹۶/۳۳۷۴ماده
۴۲۹۷۷۷۷۲۹۶/۵

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۳۲/۳۳نر ab۲۹/۶۷۲۹۲۹/۶۷
۴۲۳۲ab۳۱۳۱۳۰/۳۳

۳۶۳۵/۳۳a۳۰۳۲۳۴/۶۷ماده
۴۲۲۸b۳۰۲۷/۳۳۲۹

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۹/۹۱۰/۹۷۱۱/۷۷۱۰نر
۴۲۷/۶۶۷۸/۱۸/۲۸/۵۶۷

۳۶۱۰/۱۳۸/۴۸/۹۱۰/۱۳ماده
۴۲۹/۶۸/۲۳۳۷/۷۳۳۷/۴۶۷

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۱۹۶۰۰نر a۱۶۶۲۰٭ab۱۹۸۲۰a۱۴۶۵۰b

۴۲۱۲۵۰۰b۱۴۹۸۰a۲۰۴۲۰a۱۱۴۲۰b

۳۶۲۴۷۴۰a۱۴۷۰۰c۱۸۵۴۰b۱۶۸۷۰cماده

۴۲۳۳۱۲۰a۱۲۳۸۰b۱۶۴۲۰ab۱۷۸۸۰ab

(mg/dl) جدول۴: مقايسه ميانگين مربوط به تري گليسريدهاي خون جوجه هاي گوشتي

جدول ۵: مقايسه ميانگين مربوط به درصد هماتوكريت خون

٭ ab حروف نامشابه در هر ستون نشانه وجود اختالف معني دار (P<۰/۰۵)بين ميانگين هاي مربوطه مي باشد

جدول ۶- مقايسه ميانگين مربوط به  هموگلوبين خون

جدول ۷- مقايسه ميانگين  تعداد كل گلبولهاي سفيد (WBC) در هر ميلي مترمكعب در خون جوجه ها

abc *  حروف نامشابه در هر رديف نشانه وجود اختالف معني دار بين ميانگين هاي مربوطه است.



پژوهش و سازندگي

درصد پروبيوتيك در جيره

۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس
۳۶۱۰/۳۳۰۱نر

۴۲۳۳۲۱/۶۷
۳۶۰/۶۷۲/۳۳۲/۶۷۰/۶۷ماده

۴۲۱۳/۳۳۰/۶۷۲/۳۳

درصد پروبيوتيك در جيره

۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۲۵/۶۷۱۳/۶۷۲۸/۶۷۱۹نر

۴۲۳۹/۶۷۳۳/۳۳۴۷۲۴/۶۷

۳۶۱۹/۶۷۱۷/۳۳۲۲۳۰ماده

۴۲۳۲۳۲/۶۷۴۷۳۷/۶۷

ــر معني داري  ــاهد هيچ گونه تغيي ــبت به گروه ش ــفيد را نس ــيت ها در بين گلبول هاي س منوس
.(p<۰/۰۵) نمي دهد

بحث و نتيجه گيري
ــطح ۰/۱۰٪ كلسترول  ــد افزودن پروبيوتيك تا س ــخص ش همان طور كه در اين آزمايش مش
ــون را  افزايش  ــترول خ ــطح ۰/۱۵٪ پروبيوتيك كلس ــون جوجه ها را  كاهش مي دهد ولي س خ
ــف پروبيوتيك تا ۴۰۰  ــطوح مختل ــر معني دار مي دهد. در آزمايش عبدالهي (۲)، با افزايش س غي
ــاهده نشد و تنها  ــما مش ــترول پالس گرم در هر تن خوراك، هيچ گونه كاهش معني داري دركلس
ــطح كلسترول پالسما از  ــطح پروبيوتيك به ۴۸۰ گرم در تن خوراك افزايش يافت س وقتي كه س
ــد. در اين آزمايش نيز افزودن ۰/۱۵ درصد پروبيوتيك به جيره سطح كلسترول  ــاهد بيشتر ش ش
ــت. كاهش كلسترول پالسما در اثر افزودن پروبيوتيك به جيره توسط  ــما را افزايش داده اس پالس
ــده است. بر طبق يافته هاي Mohan و همكاران (۱۰) بين  n و همكاران (۱۰) گزارش ش Mohan

ــترول موجود در تخم مرغ و كلسترول موجود در الشه  ــما و كاهش كلس ــترول پالس كاهش كلس
ارتباط مثبت معني داري وجود دارد بدين معني  كه كاهش سطح كلسترول پالسما باعث كاهش 
و همكاران (۶)  Gillilandو ــود.  ــه و تخم مرغ در مرغهاي گوشتي مي ش ــترول موجود در الش dكلس

(۷) معتقد  Grunewald dمكانيسم كاهش كلسترول را به هضم و نوسازي كلسترول نسبت دادند.

ــيدهاي صفراوي باشد كه به  ــت نتيجه شكسته شدن آن به اس ــترول ممكنس بود كه كاهش كلس
دنبال آن از ساخت مجدد كلسترول جلوگيري بعمل مي آيد.

ــرار نمي گيرند در  ــت تأثير پروبيوتيك ها ق ــريدهاي خون تح ــري گليس LDL و ت L و HDL

ــن  ــز چني ــكاران (۲۰۰۰) ني ــش Panda و هم aآزماي

ــي در مورد پروبيوتيك هاي ديگر گزارش شده  گزارش
ــت. دليل اين امر شايد اين باشد كه پروبيوتيك ها  اس
ــم چربيهاي غذايي كمتر موثر مي باشند.  در متابوليس
B. sub- و  B. lechiniformis   ــارت ديگر به عب

ــترا  ــا به  عنوان سوبس ــتر از كربوهيدرات ه tilis  بيش
ــتفاده مي كنند و كمتر چربي هاي خوراك را تحت  اس
ــود كه  ــرار مي دهند و همين امر باعث مي ش ــر ق تأثي
چربي جذب شده از جيره شاهد و جيره هاي آزمايشي 

برابر باشد و متابوليسم آنها نيز مثل هم باشد.
ــزان  ــكاران (۱۰) مي Mohan و هم ــش nدر آزماي

ــتي با افزايش  ــن خون در جوجه هاي گوش هموگلوبي
ــت كه علت  ــف پروبيوتيك كاهش ياف ــطوح مختل س
ــا بدن براي تحصيل  ــه خاطر رقابت پروبيوتيك ب آن ب
ــت، به اين صورت كه  ــيد فوليك غذا ذكر شده اس اس
ــدن جوجه ها  ــترس ب ــيد فوليك غذا  كمتر در دس اس
ــان  ــرد و جوجه ها عالئم كم خوني را نش ــرار مي گي ق
مي دهند. ولي يافته هاي اين تحقق نشان مي دهد كه 
ــن رقابت  چني B. subtilis و B. lechiniformis

فشرده اي براي اسيد فوليك ندارند.
ــد  ــخص ش ــان گونه كه در اين آزمايش مش هم
ــده  ــطوح مصرف ش ــا در هيچ يك از س پروبيوتيك ه
ــر نمي گذارند  ــي تأثي ــاي خون ــتر پارامتر ه ــر بيش ب
ــفيد  ــش تعداد كل گلبول هاي س ــط باعث افزاي و فق
ــتم  ــر تحريك سيس ــود بيانگ ــه اين خ ــوند ك مي ش
ــا كه درصد  ــد. از آنج ــان مي باش ــي بدن ميزب ايمن
ــون (از جمله  ــفيد خ ــدام از گلبول هاي س ــچ ك هي
ــيت ها)  ــيت ها، منوس ائوزينوفيل، نوتروفيل ها، لنفوس
ــت مي توان  ــت تأثير پروبيوتيك تغيير نكرده اس تح
ــتنتاج كرد كه سهم همه گلبول هاي سفيد  چنين اس
ــه تحريك  ــفيد و نتيج ــش كل گلبولهاي س درافزاي
ــطوح  ــت. س ــان اس ــتم ايمني جوجه ها يكس سيس
ــتقيم با محيط  ــي بدن پرندگان در تماس مس مخاط
ــحات داخلي  ــا قرار دارد و ترش ــًا با پادگنه و متعاقب
ــند.  ــطوح در دفاع بدن ميزبان دخيل مي باش اين س
ــش پادگن هاي خوراكي از جمله پروبيوتيك ها و  افزاي
متعاقبًا نفوذ پادگنها باعث مهاجرت سلولهاي مربوط 
ــتگاه گوارش،  ــت لنفورتيكوالر موجود در دس ــه باف ب
ــلولهاي دندريتيك و لنفوسيتها)  (مثل ماكروفاژها، س
مي شود. اين سلولها از طريق غدد لنفاوي چادرينه به 
ــلولي توليد  جريان خون راه مي يابند. اين مهاجرت س
ــحات بافت ها  IgA  در ترش ــكل مي دهد. IgA را ش

ــت و  ــود و نوع اصلي ايمونوگلوبولين هاس يافت مي ش
ــها و ساير  ــتين خط دفاعي بدن در برابر ويروس نخس

ــود. ــم ها   مي ش ميكروارگانيس

جدول ۸- مقايسه ميانگين مربوط به درصد ائوزنيوفيل هاي خون جوجه ها

جدول ۹- مقايسه ميانگين مربوط به درصد نوتروفيل هاي خون جوجه ها

تاثير سطوح مختلف...



شماره ۶۲، بهار ۱۳۸۳

پژوهش و سازندگي

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۲۷/۶۷۸۵/۳۳۷۱/۰۰۸۶/۶۷نر
۴۲۵۵/۶۷ ab۶۳/۳۳ab۵۰/۰۰b۸۰/۶۷a

۳۶۷۹/۰۰۸۰/۳۳۶۹/۳۳۶۹/۰۰ماده
۴۲۶۵/۶۷۶۳/۶۷۴۹/۶۷۵۹/۳۳

درصد پروبيوتيك در جيره
۰/۱۵۰/۱۰/۰۵۰سن (روز)جنس

۳۶۰/۶۷۰/۶۷۰۰نر
۴۲۱/۶۷۰/۳۳۱۲

۳۶۰۰۰۰/۳۳ماده
۴۲۱/۶۷۰/۳۳۰/۳۳۰/۶۷
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