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    چکیده
هاي گوشتی  هاي جوجه در جیره ،الکتیس در تجزیه فیتات گیاهی این آزمایش به منظور مطالعه کارآیی پروبیوتیک نوترکیب الکتوکوکوس

اي داراي کمبود فسفر قابـل دسـترس    تیس به تنهایی یا همراه با دو سویه باکتري الکتوباسیل به جیرهالک الکتوکوکوس انجام شد. باکتري
با مکمل و بـدون مکمـل    ) NRC 1994( هایی با مقادیر فسفر توصیه شده ) اضافه شدند. جیرهNRC 1994(نصف مقدار توصیه شده

جوجه در هر تکرار  12تکرار و  4در  308روزه سویه تجاري راس قطعه جوجه خروس گوشتی یک  288پروبیوتیکی نیز تنظیم شدند. 
فلـور میکروبـی روده و     فاکتورهـاي اسـتخوانی،    قابلیـت هضـم فسـفر فیتاتـه،      رشد،  تیمار آزمایشی قرار گرفتند. وزن بدن، 6تحت 

ن داد که کاهش فسـفر قابـل دسـترس    فاکتورهاي خونی در این آزمایش اندازه گیري شدند. مقایسه وزن بدن بین تیمارهاي مختلف نشا
قابلیت هضم فسـفر فیتاتـه در     ).>P 01/0داري را حتی در حضور پروبیوتیک نوترکیب در وزن بدن ایجاد کرد ( خوراك اختالف معنی

تیـک  درصد باالتر از تیمارهاي بدون پروبیو 20تیمارهاي مصرف کننده مخلوط پروبیوتیکی، در هر دو سطح فسفر قابل دسترس، حدود 
درصـد بیشـتر از تیمارهـاي بـدون      18الکتیس نیز قابلیت هضم ظـاهري حـدود    بود. تیمارهاي حاوي مکمل پروبیوتیکی الکتوکوکوس

هـاي مصـرف کننـده مخلـوط پروبیـوتیکی بـاالتراز تیمارهـاي بـدون مکمـل بـود            پروبیوتیک، نشان دادند. همچنین فسفر سرم جوجه
)0603/0p=1/0( هاي گرم مثبت کمتري را نشان داد روزگی، جمعیت باکتري 42م در ). بررسی فلور میکروبی سکو<p  نتایج تحقیق .(

تا قابلیت هضم فسفر فیتاته را افزایش دهـد ولـی    ،الکتیس توانسته استفاده از پروبیوتیک نوترکیب الکتوکوکوس ،حاضر بیان می کند که
عه و همچنین افزایش ناکافی قابلیت هضم فسـفر فیتاتـه احتیاجـات پرنـده را     سطح پایین فسفر فیتاته در جیره مورد استفاده در این مطال

هاي پروبیـوتیکی الکتوباسـیل    الکتیس و استفاده همزمان باکتري تامین نکرده است. لذا افزایش بیان ژن فیتاز توسط باکتري الکتوکوکوس
  گردد. پیشنهاد می

   نوترکیب -الکتیس وکوسالکتوک -فیتاز -گوشتی جوجه -پروبیوتیک : کلیدي کلمات

   مقدمه
 70تا  60 محتواياین ترکیب  بطوریکههاي گیاهی بوده  ) یکی از ترکیبات اصلی همه دانه1فایتیک (میو اینوزیتول هگزا کاي فسفاتاسید

آنها قادر به استفاده از   اي معده گوارش حیوانات تک دلیل فعالیت کم فیتازي در دستگاه. به )1(شود می  شامل درصد کل فسفر گیاه را
درصد آن بصورت غیر قابل هضم  20-15گردد که  منو کلسیم فسفات استفاده میمعدنی مانند دي یا فیتات نیستند که البته از منابع فسفر

هاي زیست  اي نگرانی معده نی جذب نشده در مدفوع حیوانات تکفیتاته از منابع گیاهی بعالوه فسفر معدبراي حیوان است. وجود فسفر
فعالیت فیتازي در انواع . )2(وانات افزایش داده استهاي جاري در مناطق پرورش این حی ا به دلیل آلودگی محیط زیست و آبمحیطی ر
 .B(آمیلولیکوفاسینس سابتیلیس، باسیلوس هاي سودوموناس، باسیلوس سویه اند که از جمله آن ها نیز شناسایی شده کتريمختلف با

                                                   
1 Myo-inositol-hexakiphosphate 
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amyloliquefaciens(ها نتایج متغیري  توان نام برد. در مورد الکتیک اسید باکتري انترباکترها را می و ایکوالي، هاي کلبسیال ، سویه
استفاده از  .)4-3(است ها فعالیت فیتازي مشاهده نشده اند اما در اکثر سویه دادههاي معدودي فعالیت اندکی نشان  وجود دارد سویه

ها براي ساخت  ند دلیل براي توجه به این باکتريچاي دارد.  اي اهمیت ویژه معده بعنوان پروبیوتیک در حیوانات تک هاي اخیر گونه
  .هاي بیماریزا جلوگیري می کند از رشد باکتري -1پروبیوتیکها وجود دارد: 

همزیست هاي سالمی براي  -4  . رقابتی هستند حذفداراي خاصیت  -3 . هاي اپیتلیوم روده دارد ه سلولچسبندگی مناسبی ب -2 
الکتیس بعنوان یک سویه شناخته شده پروبیوتیک  الکتوکوکوس دهند. عملکرد سیستم ایمنی میزبان را افزایش می ،میزبان هستند که

در این تحقیق کارآیی یک باکتري  گیرد. تاثیر پروبیوتیکی مکمل میکروبی مورد استفاده قرار می ، گذاريباشد و جهت افزایش اثر می
هاي  وجه هاي گوشتی تغذیه شده با جیرهد جبا پتانسیل تجزیه فیتات گیاهی در بهبود عملکر ، نوترکیب الکتیس الکتوکوکوسپروبیوتیک 

  شود. حاوي مقدار کم فسفر قابل دسترس بررسی می

  هامواد و روش
قفس  24پس از وزن کشی به صورت تصادفی در  308قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجاري راس  288در این آزمایش 

تیمار آزمایشی قرار گرفتند. تیمارها در این آزمایش بـه قـرار    6جوجه تحت  12تکرار و در هر تکرار   4قرار داده شدند. جوجه ها در 
بـدون  و   NRCمطـابق    )5/1(نسـبت   فسفر کل به فسفر قابـل دسـترس   نسبت جیره حاوي مقدار توصیه شده -1زیر طراحی شدند:

و پروبیوتیـک  NRC  1994مطـابق   )5/1(نسبت  جیره حاوي مقدار توصیه شده نسبت فسفر کل به فسفر قابل دسترس -2 پروبیوتیک
و NRC  1994) مطـابق 5/1نسـبت فسفر کـل بـه فسـفر قابـل دسترس(     نسبت جیره حاوي مقدار توصیه شده -3الکتیس الکتوکوکوس

بـدون  و )2فسفر دسـترس برابـر   فسفر کل به ( نسبت مقدار توصیه شده فسفر قابل دسترس جیره حاوي نصف -4 مخلوط پروبیوتیکی
پروبیوتیـک  و ) 2فسـفر دسـترس برابـر    فسفر کل بـه  ( نسبت مقدار توصیه شده فسفر قابل دسترس جیره حاوي نصف  -5 پروبیوتیک

و ) 2فسـفر دسـترس برابـر    فسفر کـل بـه   ( نسبت مقدار توصیه شده فسفر قابل دسترس جیره حاوي نصف  -6 الکتوکوکوس الکتیس
 . مخلوط پروبیوتیکی

(مجیـدزاده هـروي و    ایکـوالي نوترکیب با قابلیت تولید آنزیم فیتـاز بـاکتري    کوکوس الکتیسالکتومخلوط پروبیوتیکی شامل باکتري  
به ترتیب از قسمت چینه دان و  ،جدا شده کریسپاتوس و الکتوباسیلوس سالیواریوس الکتوباسیلوسهمکاران، اطالعات منتشر نشده)  و 

، . وزن بدنندها اضافه گردید در هر گرم خوراك به جیره ،باکتري 108. سلولهاي پروبیوتیکی به میزان )5(سکوم جوجه هاي گوشتی بود 
گیري فیتـات   از مارکر کروم انجام شد. اندازه هضم ظاهري با استفاده گیري شد. قابلیت مصرف خوراك، سرعت رشد بطور هفتگی اندازه

روزگی نمونـه   42و  3میکروبی روده در  . به منظور بررسی فلور)6() انجام گرفت1971همکاران ( در خوراك و مدفوع به روش  ویلر و
 EMBو  MRS )Sharpe and Rogosa de Man,،(M17سه محیط ها برداشته و در  ز فلور ناحیه ایلئوم و سکوم جوجهبرداري ا

)Eiosin Methilen Blue37در وس الکتیس و کلی باسـیلی کشـت شـد.    ها، الکتوکوک ) به ترتیب براي بررسی جمعیت الکتوباسیل 
 Biosystemاتوآنـاالیزر ( روزگی خونگیري از سیاهرگ بال انجام شد و مقادیر کلسیم، فسفر و کلسترول سرم خون توسـط دسـتگاه   

S.A.-Costa Brava 30.08030 Barcelona,Spain( پاي چـپ جداسـازي شـد و     روزگی استخوان ران42گیري شد. در  اندازه
)، خمـش  shear forceگیـري و سـپس فاکتورهـاي نیـروي شـکافت (      اسـتفاده از کـولیس دیجیتـال انـدازه    فیـز و دیـافیز بـا     قطر اپی

 ,H5KS) با دسـتگاه اینسـترون(  stiffnessاستخوان()، سختیfracture energyشکست ()، انرژيfracture deflactionشکست(

Tinius Olsen Companyهاي حاصل از این آزمایش با استفاده از نـرم افـزار آمـاري   دادهگردید. ) تعیینSAS   هـاي   و روش مـدل
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مقایسه   )>05/0P% (5اي دانکن در سطح احتمال  زمون چند دامنه) آنالیز شدند و میانگین تیمارها با استفاده از آGLMخطی عمومی (
  شدند.  

   نتایج و بحث
باشد. مقایسـه وزن بـدن    و مخلوط پروبیوتیکی می 5/1روزگی بیشترین وزن بدن متعلق به تیمار با نسبت  42و  21روزگی و  7در سن 

 01/0داري را در وزن بدن ایجاد کرده اسـت ( اختالف معنی کاهش فسفر قابل دسترس خوراك ،دهد که بین تیمارهاي مختلف نشان می
P<هـاي پروبیـوتیکی (مخلـوط پروبیـوتیکی یـا الکتوکوکـوس        شود که فعالیت فیتازي ترکیبات متفاوت باکتري ). بنابراین مشخص می

هر چنـد میـانگین وزن بـدن در     نماید. مورد استفاده، کاهش وزن بدن ناشی از کمبود فسفر قابل دسترس را کامال جبران نمی  الکتیس)
تیمارهاي حاوي مخلوط پروبیوتیکی در هر دو سطح فسفر قابل دسترس بیشتر ازتیمارهاي بدون پروبیوتیک و الکتوکوکوس به تنهـایی  

  ).1(جدول  بود. این روند در میزان رشد در کل دوره نیز قابل مشاهده بود
  ر قابل دسترس در جیره بر فاکتورهاي مورد هاي پروبیوتیکی در دوسطح فسف تاثیر مکمل -1جدول 

 آماره    NRCنصف فسفر قابل دسترس توصیه     NRCفسفر قابل دسترس توصیه   

  
  

بدون   مخلوط پروبیوتیکالکتوکوکوس  بدون مکمل
  مکمل

مخلوط الکتوکوکوس
  پروبیوتیک

اشتباه 
  استاندارد

  سطح احتمال
  g(  a1943 a1933 a2029  b1454 b1373 b1469  705/76  0001/0رشد درکل دوره (

 mg/dl(  abc45/4  ab17/5  a49/5   bc68/3  c39/3  abc94/3   518/0  0603/0فسفر سرم (

 539/0  663/10   11/63  35/61  59/43   83/67  92/64  65/48  فیتاته قابل هضم(%) فسفر

 mm(  ab 505/80  a 88/81  a 25/82   c893/70  bc 98/74  ab 98/77   866/1  0065/0طول استخوان (

 N/mm(  21/57  53/103  87/68   11/35  40/31  74/32   779/25  277/0استخوان( سختی

  G+ )log10(  a52/7  a 50/6  a 11/7   a 01/7  ab 33/5  b36/2باکتري 
 

099/1  07/0 

دهد. % را نشان می5ها در سطح  حروف نامشابه در هر ردیف تفاوت بین میانگین  
قابلیت هضم در تیمارهاي مصرف کننده مخلـوط پروبیـوتیکی در هـر دو سـطح      ،توجه به میزان قابلیت هضم فسفر فیتاته نشان داد که 

درصد باالتر از تیمار هاي بدون پروبیوتیک بود. همچنین جوجه هاي مصرف کننـده مکمـل پروبیـوتیکی     20فسفرقابل دسترس حدود 
) کـه  1درصد را بیشتر از تیمارهاي بـدون پروبیوتیـک نشـان دادنـد (جـدول       18ضم ظاهري حدود نیز قابلیت ه الکتوکوکوس الکتیس

هاي میکروبی است بطوریکه این فعالیت در میزان فسفر سرم منعکس شد و فسفر سرم جوجه هاي  نشاندهنده فعالیت فیتازي این مکمل
هاي الکتوباسیل در مخلـوط پروبیـوتیکی در    وجود باکتري ). =0603/0pمصرف کننده مخلوط پروبیوتیکی باالتر از سایر تیمارها بود (

باعث کارآیی بهتر این باکتري در تجزیه فیتات گیاهی شد زیرا باکترهاي الکتوباسیل با ایجاد شرایط اسـیدي   الکتوکوکوس الکتیسکنار 
آل فیتاز تولیدي توسط باکتري  گردد و از آنجا که فعالیت ایده باعت محلول شدن فیتات و در دسترس قرارگرفتن آن در معرض آنزیم می

 آلی را براي فعالیت فیتاز تولیدي توسط هاي الکتوباسیل شرایط ایده يبنابراین وجود باکتر )7(اسیدي است pHالکتیس در  الکتوکوکوس
 25/0( 2هایی با نسبت فسفر قابل دسترس به فسفر کل برابر  آورد. اما توجه به محتوي فسفر فیتاته جیره فراهم می الکتیس الکتوکوکوس

کند، هنوز فسفر مورد نیاز حیوان کـه   درصدایجاد می 63با دهد که با فعالیت آنزیمی تولید شده که قابلیت هضمی برابر  درصد) نشان می
بنابراین رشد کمتر در تیمارهاي اخیر اجتناب ناپذیر است. کاهش رشد در مقایسه میانگین  ،باشد را تامین نمی کند درصد می 5/0برابر با 

ـ       طول استخوان ران مشهود اسـت. بطوریکـه در خـوراك    دون پروبیوتیـک یـا پروبیوتیـک    هـاي داراي فسـفر قابـل دسـترس کمتـر و ب
طول استخوان بطور معنی داري کمتر از تیمار حاوي مخلوط پروبیوتیکی و تیمارهاي بدون کمبـود بـود. بررسـی     الکتوکوکوس الکتیس
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روزگی نشان میدهد که جمعیت باکتریهاي گرم مثبت در تیمارهاي مصـرف کننـده پروبیوتیـک کاهشـی را      42فلور میکروبی سکوم در 
). جمعیت سـایر   p>1/0می دهد بطوریکه این کاهش در تیمار هاي مصرف کننده مخلوط پروبیوتیکی بیشتر قابل مشاهده است ( نشان

باکتري هاي مورد بررسی تفاوت آماري معنی داري نشان ندادند. در این مطالعه کاهش جمعیت باکتري هاي گرم مثبت که اغلـب آنهـا   
به خصوص که فعالیت ضـد ایکـوالي و سـالمونالیی الکتوباسـیل هـاي مـورد اسـتفاده در مخلـوط         پاتوژن هستند دور از انتظار نیست 

  .  )5(پروبیوتیکی نشان داده شده است
نتایج تحقیق حاضر بیان می کند که استفاده از پروبیوتیک نوترکیب الکتوکوکوس الکتیس توانسته تا قابلیت اسـتفاده از فسـفر فیتاتـه را    

طالعه و همچنین افـزایش ناکـافی قابلیـت    درصد) ولی سطح پایین فسفر فیتاته در جیره  مورد استفاده در این م 18(حدود  افزایش دهد
هضم فسفر فیتاته احتیاجات پرنده را تامین نکرده است. لذا افزایش بیان آنزیم فیتاز توسط باکتري الکتوکوکـوس الکتـیس و اسـتفاده از    

  باکتریهاي پروبیوتیکی الکتوباسیل بطور همزمان پیشنهاد می گردد.  
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Abstract 
This experiment was aimed to study of a recombinant Lactococcus lactis performance to degrade of phytate phosphorus 
in broiler chick diets. Lactococcus lactis was supplemented to a phosphorus deficiency diet (half rate of NRC 
recommended) lonely or with two lactobacillus bacteria. Also dies were formulated with recommended available 
phosphorus by NRC with or without probiotic supplement. Two hundred eighty eight one day age male Ross broiler 
chicks were subjected to 6 experimental treatment in 4 replication and 12 chicks in each replicate. Body weight, growth, 
phytate digestibility, bone parameter, microbial flora, and blood parameter were measured. Body weights of deficiency 
phosphorus treatments were showed significant decrease even in present of recombinant probiotic (p<0.01). The 
digestibility of phytate phosphorus was higher around % 20 in both level of available phosphorus in treatments contained 
mix probiotics and, the treatments supplemented with Lactococcus lactis were displayed higher phytate phosphors 
digestibility around %18 when they compared to no probiotic treatments. The serum phosphorus of chicks fed diets 
contained mix probiotics were higher than no microbial supplement (p=0.0603). In 42 day age, lower gram positive 
bacteria were determined in caecum flora (p<0.1). The results of this study declared that use of recombinant Lactococcus 
lactis increased phytate phosphorus digestibility but low level of phytate phosphorus in diets and not enough increase in 
phytate digestibility didn’t supply phosphorus requirement in chicks. Therefore it is suggested to increase of phytase gene 
expression by Lactococcus lactis and use of probiotic lactobacilli as same time. 
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