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اثرات هورمسیس گونه )اثرات دوگانه( فراورده بیولوژیك 
پروبیوتیك بر فراسنجه های خونی و عملكرد با افزایش مقادیر آن 
در جیره بره های فراهانی

bb

چكید ه 

نشخواركنندگان كوچك یكی از اصلی ترین منابع درآمد در معیشت دامداران روستایی می باشد. تغذیه از مهم ترین عوامل موثر در حفظ 
درآمد پایدار در این صنعت محسوب می شود. مطالعه حارض باهدف بررسی اثرات  افزودن مكمل بیورومینا بعنوان یك مكمل پروبیوتیكی 
در سطوح مختلف بر عملكرد، رشد و فراسنجه های خونی در بره های فراهانی طراحی شد. بره ها در سه گروه مختلف برشح ذیل تقسیم 
شدند: گروه اول: شاهد )بدون افزودنی(، تیامر یك: یك گرم پروبیوتیك بیورومینا )سطح پایین(، تیامر دو: دو گرم پروبیوتیك بیورومینا 
)سطح باال(. نتایج مطالعه حارض نشان داد كه سطح  باالی بیورومینا اثر منفی بر متابولیت های خونی بخصوص آنزیم های كبدی )آلكالین 
فسفاتاز( و گلوكز داشت. این اثرات شبیه اثرات دوگانه یا دوفازی هورمسیس  بود و در نتیجه بره های دریافت كننده بیورمینا در سطح 
باال نسبت به سایر گروه ها میانگین افزایش وزن روزانه، وزن نهایی و كارآیی خوراك پایین تری داشتند. به هر حال، مكمل كردن بیورومینا 
در سطح پایین اثرات مثبتی بر وزن نهایی بره ها داشت. بطور كلی به نظر می رسد مكمل كردن بیورومینا در سطح پایین احتامال می تواند 

عملكرد و وزن نهایی بره های فراهانی را بهبود بخشد. 
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 Small ruminants are one of the main sources of income for rural farmers. Nutrition is one of the most important fac-
tors affecting income sustainability in this industry.  This study was designed to investigate the effects of different 
level of Bio-Rumina as a probiotic supplement on performance, growth and blood metabolites of Farahani lambs. 
Lambs were divided into three groups including: Group 1: control (no supplementation ), treatment 1: one gram of 
Bio-Rumina supplementation (low level), treatment 2: two gram of Bio-Rumina supplementation (high level).The 
results of this study showed that high level of Bio-Rumina supplementation had negative effects on serum concentra-
tion of liver enzymes (alkaline phosphatase) and glucose. These effects were similar to Hormesis (biphasic) effects  
which lambs receiving Bio-Rumina in high level had lower average daily gain, final body weight and feed efficiency 
compared with other groups. However, low level of Bio-Rumina supplementation had  positive effects on the final 
body weight of the lambs. In general, Bio-Rumina supplementation in low level could improve performance and final 
body weight in Farahani lambs.

Key words: Lamb, Probiotic, Blood metabolites, Performance

مقدمه
مكمل های  پروبیوتیک ها   ،2002 سال  در   WHO/FAO تعریف  طبق 
غذایی میكروبی هستند كه از طریق بهبود تعادل میكروبی روده تاثیرات 
سودمندی بر میزبان خود )دام، طیور و آبزیان( ایفا می کنند. پروبیوتیک ها 
غیر  میکروب های  پروبیوتیک ها  باشند.  مخمری  یا  باکرتیال  می توانند 
 ,Sandine) می بخشند  بهبود  را  میکروبی  اکوسیستم  هستندكه  پاتوژنی 
همچنین  دارند.   ،(2009  ,.Musa et al  ;1999  ,.Dunne et al  ;1979
پروبیوتیك ها سنتز مواد مغذی و دسرتسی زیستی آنها را بهبود می بخشند 
و از طریق بلوكه كردن رشد پاتوژن ها و تحریك سیستم ایمنی از طریق 
محیط  در  پایداری  افزایش   ،)2016  ,.Khan et al( باكرتیوسین  ترشح 
تولیدمثل  و  رشد  بهبود  سبب   )2018  ,Arowolo and Jianhua( شكمبه 
در حیوانات مزرعه می شوند )Oyetayo and Oyetayo, 2005(. عالوه بر 
 ,Teeler and Vanabelle( مغذی   مواد  جذب  بهبود  پروبیوتیک ها،  این 
1991( کاهش بروز عفونت های روده )Casas and Dobrogosz, 2000( و 
بازگرداندن میکروفلور روده در رشایط اسهال )Musa et al., 2009(را در 
پی دارند.  پروبیوتیك باكرتیایی سبب بهبود رضیب تبدیل غذایی، افزایش 
 .)2015  ,.Elghandour et al( می شود  مرصفی  خوراك  و  روزانه  وزن 
بهبود  كارآیی خوراك  باكرتیایی در دام های جوان سبب  پروبیوتیك های 
)Noori et al., 2010( و افزایش وزن )Kawakami et al., 2010( روزانه شده 

است در نتیجه استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان مکمل های بیولوژیک 
به منظور افزایش رشد و بهبود عملکرد حیوانات اهلی مورد توجه زیادی 
قرار گرفته است. بیورومینا از جمله این مکمل های پروبیوتیکی است که 
گرفته  قرار  مطالعه  مورد  حیوانات  از  بعضی  در  رشد  عنوان محرک  به 
است. تغذیه تیامرهای حاوی پروبیوتیك ممكن است به سبب بهبود در 
اكولوژی میكروبی )Lascano et al., 2009( و افزایش جذب مواد مغذی 
)Khuntia and Chaudhary, 2002( و بهبود رضیب تبدیل غذایی شود. در 
نشخواركنندگان جوان خصوصاً در رشایط تنش، جمعیت میكروبی حالت 
گذار دارد و بسیار حساس است بطوریكه تغییرات ناگهانی جیره می تواند 

باعث تغییرات جدی در جمعیت میكروبی دستگاه گوارش شود. 
هورمسیس به پروسه ای اطالق می شود که یک سلول، ارگانیسم یا گروهی 
از موجودات زنده پاسخ دو فازی )دوگانه( از خود در برابر مقادیر فزاینده 
از یک ماده یا رشایط خاص )شیمیایی، محرک بویایی یا اسرتس متابولیکی( 
نشان می دهند. معموال متاس با دوزهای پایین، اثرات تحریکی یا سودمند 
اغلب  پدیده  این  ایجاد می کنند و  یا سمی  اثرات مهاری  باال  و دوزهای 
در مشاهدات سم شناسی رخ می دهد. در پژوهش حارض بدنبال بررسی 
اثرات دوفازی یا هورمسیس بیورومینا در مقادیر كم و زیاد بر عملكرد 
و برخی فراسنجه های خونی می باشیم كه برای اولین بار در بره های نژاد 

فراهانی انجام خواهد شد.
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مواد و روش کار
این آزمایش در مزرعه دامپروری گروه علوم دامی دانشگاه اراك به مدت 
انجام شد. بره ها در یک سالن و مدیریت یکسان که داخل آن  80 روز 
سالن باكس بندی شده بودند بطور تصادفی به تیامرها اختصاص یافتند. 
قبل از ورود دام ها به آزمایش به وسیله پالک گوش شامره گذاری شدند 
و هر تیامر با اسپری رنگی متفاوت از پشت گردن عالمت گذاری شدند. 
جایگاه نگهداری بره ها مسقف بوده و از نظر فضا دارای رشایط مشابه 
و  بود  مجزا  آخور  و  آبشخور  دارای  جایگاه  هر  بودند،  قبولی  قابل  و 
امکان دسرتسی آزاد بره ها به خوراک و آب یکسان بود و محل هر تیامر 
با  مجزا  باکس  چهار  به  جایگاه  بود.  ثابت  متام طول طرح  در  آزمایشی 
ابعاد برابر تقسیم شده بود که رفاه بره ها برای حرکت آزاد در هر باکس 
نیز فراهم بود. برای انجام این آزمایش تعداد 30 رأس بره شیرخوار نژاد 
فراهانی در قالب سه تیامر در قالب طرح کاماًل تصادفی به صورت زیر 
اجرا شد: شاهد( جیره پایه بدون مكمل، تیامر 1( جیره پایه بعالوه یك 
گرم بیورومینا )فاز حداقل یا مقدار كم( تیامر 2( جیره پایه بعالوه دو گرم 
نشخوارکنندگان پروبیوتیک  باال(.مکمل  مقدار  یا  حداكرث  )فاز  بیورومینا 

Bio-Rumina ® با برند بایودپ (BiODEP) ترکیبی از 9 سویه باکرتیال و 
مخمری است كه ترکیب محصول برشح ذیل می باشد: 

 Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus,
 Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus
 rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Pediococcus acidilactici,
 Enterococcus faecium ,Bacillus subtilis, Prebiotics: FOS, Yeast
.Extract

مرصف خوراک در بره ها آزاد بود. دسرتسی بره ها به آب آزاد بود 
و آبشخور هر روز صبح شسته می شد و آب متیز در اختیار بره ها قرار 
می گرفت. خوراک ها هر ده روز وزن می شد.  فرمول كنسانرته شامل 60 
درصد ذرت، 25 درصد سویا، 12 درصد سبوس گندم، كربنات كلسیم 1/5 
درصد، جوش شیرین یك درصد. و نسبت دو به یك كنسانرته به بره ها به 

عنوان جیره پایه تغذیه شد.
خوراک دهی در دو نوبت صبح و عرص انجام شد. مرصف خوراک به 
نحوی بود که 5 تا 10 درصد خوراک آغازین مرصفی در آخور باقی مباند. 
تغییرات  و  شدند  وزن كشی  طرح  پایان  و  میانه  زمان رشوع،  در  بره ها 
وزن آنها ثبت گردید. در انتهای آزمایش میانگین مرصف خوراک روزانه، 
میانگین افزایش وزن روزانه و در نهایت بازدهی مرصف خوراک جهت 

مقایسه تیامرها مورد اندازه گیری قرار گرفت.
دوره(  پایان  و  وسط  و  صفر  )روز  آزمایش  انجام  دوره  در  بار  سه 
عرض  بدن،  عمق  سینه،  )دور  اسکلتی  رشد  فراسنجه های  اندازه گیری 
مرت  از  استفاده  با  بدن(  طول  و  جدوگاه  ارتفاع  هیپ،  ارتفاع  هیپ، 
ثبت شدند.  فلزی  بر خط كش  تعبیه شده  فلزی  مرت  و همچنین  خیاطی 
شد.  انجام  وزن کشی  دیجیتال  ترازوی  از  استفاده  با  وزن کشی  همچنین 
پس  ساعت  چهار  خونگیری  گرفت.  انجام  آزمایش  پایان  در  خون گیری 
توسط رسنگ  بره ها  گردنی  سیاهرگ  از  وعده خوراک صبح  از مرصف 
انجام شد. به منظور جداسازی رسم منونه ها در 2500 دور به مدت 15 
دقیقه سانرتیفیوژ شدند و رسم در ویال های 1/5 میلی لیرتی ریخته شدند 
به آزمایشگاه در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری  انتقال  تا روز  و 

شدند. آنالیز منونه های رسم برای گلوکز، آلبومین، بتاهیدروکسی بوتیرات  
آمینوترانسفراز  آالنین   ،(AST) ترانسفراز  آمینو  آسپارتات   ،(BHBA)
(ALT)، اوره خون و BHBA، NEFA، ALT،  AST، آلبومین، كراتینین، 
تری گلیسیرید، منیزیم، كلسیم و فسفر انجام شد. غلظت پالسامیی گلوکز، 
BUN، ALT، AST با استفاده از دستگاه اندازه گیری کننده بیوشیمیایی 
 Pars azmoon) تجاری  کیت های  و   )1000  Technicon Ra( اتوماتیک 
CO., Tehran, Iran) براساس روش پیشنهادی رشکت اندازه گیری شدند. 
 Randox laboratories Ltd,)،توسط کیت تجاری BHBA همچنین غلظت
Ardmore, UK)  و دستگاه اتوآناالیزر اندازه گیری شد. داده های حاصل از 
این آزمایش  با رویه Mixed، روش داده های اندازه گیری شده با استفاده 
از نرم افزار آماری SAS آنالیز شدند. مقایسات میانگین با روش توكی و 

سطح معنی داری 5 درصد تجزیه و تحلیل شد.

نتایج 
داده های مربوط به میانگین مرصف خوراک، افزایش وزن روزانه، وزن 
بدن و كارآیی خوراک، در دو بازه زمانی )دوره اول و دوره دوم آزمایش( 
در جدول 1 نشان داده شده است. هامنطور که در جدول 1 نشان داده 
شده است بطورکلی داده های مربوط به میزان مرصف خوراك تحت تاثیر 
اثرات تیامرها قرار نگرفتند و در بین تیامرهای مختلف و گروه شاهد 
تفاوت معنی داری مشاهد نشد اما در تیامر یك )سطح پایین بیورومینا( 
از سایر گروه ها  بیشرت  تاحدودی  لحاظ عددی  به  مقدار مرصف خوراك 
سایر  در  دوم،  تیامر  بجز  روزانه  وزن  افزایش  میانگین  درخصوص  بود. 
برای دوره دوم، میزان  تیامر دوم  اما در  بود  گروه ها وضعیت مطلوب 
 .)P>0/02( افزایش وزن روزانه تقریبا 50 درصد كمرت از سایر گروه ها بود
در بازه زمانی اول میانگین  افزایش وزن روزانه در بین گروه ها به لحاظ 
آماری تفاوت معنی داری نداشت اما در تیامر یك به لحاظ عددی نسبت 
به سایر گروه ها افزایش دیده شد. بیشرتین رضیب تبدیل خوراك  در دوره 
اول ارزیابی در تیامر دوم مشاهده شد )9/2( و نسبت به سایر گروه ها 
دارای اثر معنی داری بود )P>0/03( این نتیجه در دوره دوم ارزیابی نیز 
افزایش  دوم سبب  تیامر  در جیره  بیورومینا  گرم  دو  افزودن  تكرار شد 
معنی دار در رضیب تبدیل خوراك گردید. در خصوص رضیب تبدیل تیامر 
یك نسبت به شاهد از نظر عددی كمرت از دو گروه مذكور بود اما تفاوت 

آماری معنی داری نشان نداد.
وزن بدن در پایان ارزیابی دوره دوم در تیامر دوم از نظر آماری بطور 
معنی داری كمرت از سایر گروه ها بود )P>0/01(. وزن بدن بره های تیامر 
دوم بطور میانگین حدود 4/3 كیلوگرم كمرت از سایر گروه ها بود كه با 
قیمت فعلی گوشت در بازار این عدد قابل توجه می باشد. در تیامر یك 
با شاهد دارد كه  از اختالف سه كیلوگرمی  پایان دوره حاكی  وزن كشی 
این مقدارقابل توجه است و از نظر اقتصادی می تواند توجیهی بر افزودن 

حداقل یك گرم بیورومینا باشد.
داده های مربوط به رشد اسکلتی شامل دور سینه، عمق بدن، طول بدن، 
ارتفاع جدوگاه، عرض هیپ، ارتفاع هیپ، در ابتدای آزمایش، پایان دوره 
اول و انتهای آزمایش اندازه گیری شدند. داده های رشد اسکلتی در جدول 
نتایج نشان می دهد که دور سینه، عمق بدن،  2 نشان داده شده است. 
طول بدن، ارتفاع جدوگاه و ارتفاع هیپ تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی 

اثرات هورمسیس گونه )اثرات دوگانه( فراورده بیولوژیك پروبیوتیك بر ...
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قرار نگرفتند اما تغذیه پروبیوتیك در تیامر یك سبب افزایش عرض هیپ 
در تیامر یك شد اما در تیامر دو این صفت بطور معنی داری از تیامر یك 

و شاهد كمرت بود.
بره ها  جیره  به  پروبیوتیك  افزودن  به  مربوط  میانگین های  مقایسه 
بتاهیدروکسی  آلبومین،  گلوکز،  شامل  خونی  متابولیت های  بر 
آالنین   ،(AST) ترانسفراز  آمینو  آسپارتات   ،(BHBA) بوتیرات 
آمینوترانسفراز)ALT(، اوره خون  در جدول شامره 3 نشان داده شده 
است. غلظت گلوكز رسم تحت تاثیر تیامرهای آزمایشی در مطالعه حارض 
قرار گرفت )P>0/01( و در تیامر دوم بطور معنی داری مقدار آن افزایش 
كراتینین،  آلبومین،   ،BHBA، NEFA، ALT،  AST غلظت  اما  یافت 
آزمایشی  تیامرهای  تأثیر  تحت  فسفر  و  كلسیم  منیزیم،  تری گلیسیرید، 
)P<0/05( قرار نگرفتند. همچنین غلظت نیرتوژن اوره ای  خون در تیامر 
یك )P<0/01(بطور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت و در گروه دریافت 

کننده یك گرم پروبیوتیك بیورومینا از سایر گروه ها باالتر بود.

بحث 
در مطالعه حارض مكمل كردن پروبیوتیك بیورومینا در سطح پایین تاثیری 
خوراك  كارآیی  و  روزانه  وزن  افزایش  میانگین  خشك،  ماده  مرصف  بر 
و  پور  ما، مسلمی  نتایج  با  تضاد  در  نداشت.  كنرتل  گروه  با  مقایسه  در 

همكاران )2013( گزارش كردند كه استفاده از پروبیوتیك الكتوباسیلوسی 
در گوساله ها سبب بهبود رضیب تبدیل خوراك نسبت به گروه شاهد شد. 
احتامال اختالف مشاهده شده برای رضیب تبدیل خوراك در آزمایش ما 
با مطالعه مسلمی و همكاران )2013( مرتبط با نوع پروبیوتیك استفاده 
ایشان بطور  شده می باشد چرا كه پروبیوتیك مورد استفاده در مطالعه 
خالص از الكتوباسیلوس می باشد در حالی كه در مطالعه حارض تركیبی از 
همچنین  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مختلف  میكروارگانیسم های 
در تضاد با نتایج ما پاینده و كفیل زاده )2007( نشان دادند كه افزودن 
پروبیوتیك به جیره، رشد و مرصف خوراك را افزایش داد اما بر رضیب 
تبدیل اثر معنی داری نداشت. از سویی خادم و همكاران )2007( نتیجه 
گرفتند كه پروبیوتیك مرصف خوراك را افزایش داد در حالی كه بر رشد و 
رضیب تبدیل اثری نداشت.به هر حال، حداد و گوسوس )2005( در توافق 
با یافته های ما گزارش كردند كه مكمل كردن پروبیوتیك در جیره دام ها 
اثر مثبتی بر میزان خوراك مرصفی نداشت. همچنین تیتیت و همكاران 
)2008( در توافق كامل با یافته های ما گزارش كردند كه پروبیوتیك هیچ 
اثری بر رشد، مرصف خوراك و رضیب تبدیل نداشت. سورن و همكاران 
)2013( نیز گزارش كردند كه افزودن پروبیوتیك ساكارومایسس رسویسیه 
افزایش روزانه  تاثیری بر وزن بدن و  به همراه باكرتی اسپرژنوس هیچ 
بود.  حارض  آزمایش  بر  منطبق  حدودی  تا  كه  نداشت  بره ها  بدن  وزن 

جدول 1 - داده های مربوط به میانگین مرصف خوراک روزانه خوراک آغازین، افزایش وزن روزانه، وزن بدن و كارآیی خوراک

فراسنجه
تیامرهای آزمایشی

SEMP_value
تیامر 2تیامر 1شاهد

)g/day( مرصف خوراک آغازین

800/7819/0806/44/80/22دوره اول   

1003/21009/91005/78/50/86دوره دوم   

)g/ day(   میانگین افزایش وزن روزانه

150/05158/599/420/70/14دوره اول   

a148/9 a71/8 b15/5>0/02 140/01دوره دوم   

رضیب تبدیل خوراك

b5/7 b9/2 a1/00/03 6/0دوره اول   

b7/4 b17/5 a1/5>0/01 8/6   دوره دوم

)kg( وزن بدن

19/321/420/20/80/27   ابتدای آزمایش

23/726/123/10/80/09   پایان دوره اول

a30/5 a24/4 b1/0>0/01 27/5   پایان دوره دوم
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مكمل  با   )1391( همكاران  و  رحیمی  ما  یافته ها  با  توافق  در  همچنین 
عملكرد  بر  معنی داری  و  توجه  قابل  اثر  پروتكسین  پروبیوتیك  كردن 

بره های افشاری گزارش نكردند.
باكرتیایی در دام های  پروبیوتیك های  بررسی مقاالت نشان می دهد كه 
 ,.Noori et al(خوراك  شده اند تبدیل  رضیب  بهبود  سبب  غالبا  جوان 

2010(. پروبیوتیك ممكن است به دلیل ایجاد تغییرات مثبت در اكولوژی 
 Khuntia( و افزایش جذب مواد مغذی )2009 ,.Lascano et al( میكروبی
در  شود.  غذایی  تبدیل  رضیب  بهبود  سبب   )2002  ,and Chaudhary
میكروبی  جمعیت  تنش،  رشایط  در  خصوصاً  جوان  نشخواركنندگان 
حالت گذار دارد و بسیار حساس است بطوریكه تغییرات ناگهانی جیره 

جدول 2 - فراسنجه رشد اسکلتی شامل دور سینه، عمق بدن، طول بدن، ارتفاع جدوگاه، عرض هیپ، ارتفاع هیپ، در ابتدای آزمایش، پایان دوره اول و انتهای آزمایش

فراسنجه، سانتی مرت
تیامرهای آزمایشی

SEMP_value
تیامر 2تیامر 1شاهد

ارتفاع هیپ

53/653/453/40/90/35ابتدای آزمایش   

55/656/257/20/50/10وسط آزمایش   

59/563/162/71/40/27پایان آزمایش   

ارتفاع جدوگاه

52/853/252/20/90/23ابتدای آزمایش   

57/356/257/80/80/54وسط آزمایش   

63/262/860/41/70/47پایان آزمایش   

عرض هیپ

11/910/610/60/30/18   ابتدای آزمایش

13/112/812/40/40/31   وسط آزمایش

ab17/4 a14/6 b0/70/03 16/6   پایان آزمایش

دور شكم

74/880/484/62/90/17   ابتدای آزمایش

85/886/985/01/60/20   وسط آزمایش

97/696/389/52/50/14   پایان آزمایش

دور سینه

62/868/471/82/30/08   ابتدای آزمایش

75/173/470/61/40/16   وسط آزمایش

84/685/580/42/90/62   پایان آزمایش

طول بدن

36/937/536/41/50/12   ابتدای آزمایش

b42/7 a41/4 ab0/70/02 39/3   وسط آزمایش

50/941/146/91/90/25   پایان آزمایش

اثرات هورمسیس گونه )اثرات دوگانه( فراورده بیولوژیك پروبیوتیك بر ...



شامره 128، نرشيه د امپزشكی، پاییز 1399

81

گوارش  دستگاه  میكروبی  جمعیت  در  جدی  تغییرات  باعث  می تواند 
شود. در این مورد پروبیوتیك ها را می توان یكی از دستاوردهای مثبت 
محققان دانست كه با توجه به سوابق تاریخی و با الهام از رشایط طبیعی 
تهیه  در طبیعت  تعادل موجود  و  گوارش  در دستگاه  میكروارگانیسم ها 
شده اند و به عنوان جایگزین آنتی بیوتیك و مواد محرك رشد در خوراك 

دام به صنعت عرضه شده اند.
 Kawakami( پروبیوتیك های باكرتیایی در دام های جوان سبب افزایش وزن
et al., 2010( روزانه می شوند البته در گزارش حارض افزایش وزن روزانه 
در گروه دریافت كننده سطح باالی بیورومینا در مقایسه با دیگر گروه ها 
ایجاد  سبب  بیورومینا  پروبیوتیك  سطح  افزایش  احتامال  بود.  پایین تر 
اختالل در سیستم گوارشی دام شده است كه نشان می دهد احتامال تاثیر 
پروبیوتیك بیورومینا بصورت دوفازی یا هورمسیس می باشد به گونه ای 
كه در سطح و مقدار پایین اثرات مطلوب دارد ولی در سطح باال سبب 
اختالل در افزایش وزن دام خواهد شد. مشاهدات عینی در فارم نشان 
داد كه میزان اسهال در این تیامر نسبت به سایر گرو ه ها بسیار بیشرت بود 
و با گذشت زمان آزمایش اثرات منفی دوز باال بوضوح مشاهده شد. از 

طرف دیگر در تیامر دوم رضیب تبدیل خوراك بسیار افزایش یافت كه 
هیچگونه توجیه فنی و اقتصادی برای توصیه بیورومینا در سطح باال )2 

گرم در روز( وجود ندارد. 
بطور كلی رشد اسكلتی در بره های شیرخوار در مقایسه با گوساله های 
اسكلتی  رشد  داده های  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  كمرت  شیرخوار 
اهمیت باالیی در تعیین تاثیر تیامرهای آزمایشی بر رشد نشخواركنندگان 
جوان دارند برای مثال باال بودن ارتفاع جدوگاه و هیپ همبستگی باالیی 
با اندازه كل بدن دارد )Heinrich 2007(. برخی مطالعات نشان دادند كه 
بكاربردن پروبیوتیك در جیره دام ها تاثیری بر فراسنجه های رشد نداشت 
كه با نتایج این مطالعه مطابقت داشت )Tripathi et al., 2008(. افزودن 
پروبیوتیك برپایه باسیلوس به جیره گوساله ها، در خصوص فراسنجه های 
رشد از جمله دور شكم، عرض و ارتفاع هیپ در خوراك آغازین و پایانی 

 .)2010 ,.McLeod et al( اثر معنی داری نشان نداد
بنظر می رسد با افزایش میزان بیورومینا )مكمل كردن بیورومینا در سطح 
است  شده  خون  گلوكز  افزایش  موجب  دام  بدن  در  حاصل  تنش  باال( 
بگونه ای كه در تیامر دوم مقدار گلوكز خون بطور معنی داری بیشرت از 

جدول 3 - تاثیر تیامرهای آزمایشی بر فراسنجه خونی بره های دریافت كننده پروبیوتیك بیورمینا

فراسنجه
تیامرهای آزمایشی

SEMP_value
تیامر 2تیامر 1شاهد

72/2b74/8b84/2a2/0>0/01گلوکز

BHBA0/370/360/380/040/96

NEFA0/120/110/230/060/44

b58/6 a36/8 b2/7>0/01 34/6اوره

2/963/243/340/130/16آلبومین

0/941/00/940/130/95كراتینین

AST97/497/8125/010/70/24

ALT17/820/221/21/90/45

ALP459/2 b487/8 b1000/0 a109/70/01

18/823/626/22/50/17تری گلیسیرید

HDL24/2 ab22/2 b29/8 ab2/30/03

47/246/662/64/90/07كلسرتول

8/48/67/90/40/70كلسیم

2/52/63/20/160/06منیزیم

5/96/95/80/60/56فسفر
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سایر گرو ه ها می باشد. در برخی مطالعات نیز مرصف پروبیوتیك تاثیری 
بر میزان گلوكز خون نداشت كه در مطالعه حارض در تیامر یك و شاهد 
این نتیجه مشاهد شد )Ding et al., 2008(. البته صیاد )2003( و حسین 
)2014( افزایش گلوكز در بزغاله ها و بره ها را گزارش دادند كه با تیامر دو 
مطالعه حارض مطابقت دارد. همچنین بره های 60 روزه كه تازه از شیر 
گرفته شده بودند و با مكمل پروبیوتیك PDFM تغذیه شده بودند میزان 
پروبیوتیك(  )فاقد  از گروه شاهد  پایین تری  اوره  نیرتوژن  گلوكز خون و 
نشان دادند )2005 ,.Antunovic et al(. Antunovic و همكاران )2006( 
تغذیه  كاهنده  اثر  خصوص  در  مشابهی  گزارش  هم  دیگری  مطالعه  در 
پروبیوتیك  فاقد  گروه  با  مقایسه  در  اوره  غلظت  میزان  بر  پروبیوتیك 
گزارش منودند. كاهش غلظت اوره خون می تواند ناشی از بهبود مرصف 
نیرتوژن در شكمبه باشد كه به واسطه تغییراتی كه توسط پروبیوتیك در 
محیط شكمبه رخ می دهد اتفاق افتاده باشد )Bruno et al., 2009(. كه با 
نتایج این مطالعه در تضاد بود از طرف دیگر در برخی مطالعات گزارش 
اوره خون نداشت و در  اثر خاصی بر میزان  شد كه مرصف پروبیوتیك 
برخی موارد میزان آن را كاهش داد كه با نتایج این مطالعه همخوانی 
داشت )Soren et al, 2013(. افزایش غلظت نیرتوژن اوره ای خون احتامال 
باالی  تجزیه پذیری  نتیجه  در  و  در شكمبه  تخمیر  باالی  با سطح  مرتبط 
میكروبی شكمبه  هنوز جمعیت های  اینكه  به  توجه  با  و  پروتئین  باشد 
توانایی باالیی برای استفاده كامل از نیرتوژن فراهمی در شكمبه را ندارند 
 )2013( Ezema .بنابراین سطح اوره خون احتامال افزایش خواهد یافت
پروبیوتیك ها را بعنوان میكروارگانیسم های غیرپاتوژنیك و غیرسمی كه 

دارای منافع بسیاری برای موجودات زنده هستند تعریف منود.
مقایسه  در  بیورومینا  باالی  در سطح  معنی داری  بطور  فسفاتاز  آلكالین 
بصورت  هم  ترانسفراز  آسپارتات  البته  یافت  افزایش  گروه ها  دیگر  با 
عددی در گروه دریافت كننده سطح باالی بیورمینا باالتر بود. این نتایج 
در  كه  هستند  دولبه ای  شمشیر  پروبیوتیك ها  احتامال  كه  می دهد  نشان 
از  فراتر  و  باال  مقدار  اگر  اما  می باشند  مفید  اثرات  دارای  پایین  مقدار 
بروز  را  مخرب  و  آثار هورموسیس  است  ممكن  باشد  فیزیولوژیك  دوز 
کبد  سالمت  از  شاخصی  عنوان  به  کبدی  آنزیم های  کلی  طور  به  دهد. 
 ,Russell and Roussel( در نشخوارکنندگان مورد بررسی قرار می گیرند
2007(. این آنزیم ها دارای فعالیت باالیی در سیتوزول سلول های کبدی 
می باشند و با نکروزه شدن و یا آسیب های حاد و مزمن سلول های کبدی، 
سطح رسمی این آنزیم ها در رسم به دلیل تراوش به خون افزایش می یابد. 
می دهد  نشان  دوم  تیامر  در  كبدی  آنزیم های  غلظت  افزایش  همچنین 
تخمیری  محصوالت  بیورومینا،  پروبیوتیك  میزان  افزایش  با  احتامال  که 
ساكاریدها(  پلی  لیپو  منفی؛  گرم  باكرتی های  دیواره  )مثل  شكمبه  در 
از  اثرات استفاده  متابولیسم باالتری در كبد خواهند داشت. بطور كلی 
پروبیوتیك باكرتیایی بر عملكرد، وضعیت سالمت و فراسنجه های خونی 
و شكمبه ای متفاوت گزارش شده است تفاوت در نتایج می تواند به دلیل 
نوع پروبیوتیك مرصفی، نحوه مرصف پروبیوتیك و رشایط محیطی باشد 

.)2002 ,.Agarwal et al(
پروبیوتیک ها میکروب های غیر پاتوژن هستند که در طبیعت و دستگاه 
مثبت  تأثیر  که  می شوند،  یافت  طبیعی  بطور  نشخواركنندگان  گوارش 
پروبیوتیک ها  )Dunne و همکاران، 1999(.  دارند  فیزیولوژی میزبان  بر 

 Musa et  ;1979  ,Sandine( می بخشند  بهبود  را  میکروبی  اکوسیستم 
al., 2009(، سنتز مواد مغذی و دسرتسی زیستی آنها را بهرت می كنند در 
 Oyetayo and( نتیجه عملکرد رشد حیوانات مزرعه را افزایش می دهند
بهبود جذب مواد مغذی   پروبیوتیک ها  این  بر  Oyetayo, 2005(. عالوه 
 Casas and( کاهش بروز عفونت روده )1991 ,Teeler and Vanabelle(
اسهال  رشایط  در  روده  میکروفلور  بازگرداندن  و   )2000  ,Dobrogosz
)Musa et al., 2009( می شوند همچنین پروبیوتیك ها در سیستم دستگاه 

گوارش هیدرولیز و جذب بدن منی شوند. 
بطور كلی در تیامر یك )سطح پایین پروبیوتیك( اثرات مفید پروبیوتیك 
مشاهده می شود اگرچه بلحاظ آماری معنی دار نشده است شاید انتخاب 
مقدار كم علت این عدم معنی داری باشد احتامال مقدار بین یك تا دو گرم 

می تواند گزینه مناسبی باشد كه به مطالعات آتی نیاز دارد.

نتیجه گیری
بطور كلی نتایج مطالعه حارض نشان می دهد كه احتامال وجود یك گرم 
بیورومینا موقعیت بهرتی را برای وزن نهایی بره فراهم مناید. از طرف 
دیگر با سطح باالی پروبیوتیك بیورومینا وضعیت رشد بره ها دچار اختالل 

شده و میزان عملكرد افت پیدا منود.

تشكر و قدردانی
در پایان از حامیت های بی دریغ رشكت زیست درمان ماهان و معاونت 
پژوهشی و فناوری دانشگاه اراك كه زمینه انجام این تحقیق را فراهم 

منودند بسیار قدردان و سپاسگزاریم.

پاورقی ها
1- Beta-hydroxy butyric acid.
2- Aspartate aminotransfrase.
3- Alanin aminotransferase.
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