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  چکیده

ه طـور       24هـاي شـیرخوار،    هاي اسید الکتیکی بر عملکرد رشد گوسـاله براي ارزیابی استفاده از پروبیوتیک گوسـاله مـاده هلشـتاین ـب
 2مقـدار  (اي دریافت کننده پروبیوتیک تولیـد شـده در شـرایط آزمایشـگاهی     هگوساله) 2، )بدون افزودنی(شاهد ) 1: تصادفی به تیمارهاي 

اختصـاص  ) گـرم در روز بـه ازاء هـر گوسـاله     2مقدار ( کننده پروبیوتیک تجاري هاي دریافت گوساله) 3و ) گرم در روز به ازاء هر گوساله
د ا  90و 42، 21، 7خون در روزهاي از گیري  نمونه   . داده شدند وتیرات در بـین تیمارهـا        . نجـام گرفـت  پس از توـل غلظـت بتاهیدروکسـی ـب

ا تیمارهـاي دیگـر، بـه      بعد از تولد که تیمار دریافت  60 داري نداشت، به استثناء روزاختالف معنی کننده پروبیوتیک آزمایشگاهی در مقایسه ـب
داري وجـود نداشـت    تریفیه بین تیمارها اختالف معنیاز نظر غلظت گلوکز و اسیدهاي چرب غیر اس ).P >05/0( داري باالتر بودطور معنی

)05/0> P(. 

  گلوکز - گوساله -پروبیوتیک :کلمات کلیدي

  مقدمه

هاي دسـتگاه گـوارش حسـاس بـوده و     دل در باکترياها به عدم تعگوساله ،متراکم کامال هاي مدیریت و پرورش  دلیل روشه امروزه، ب
بـه  . شـود تـاخیر رشـد مـی   در نهایـت  موثر مواد مغذي و  برند که منجر به هضم و جذب غیرج میهاي تنفسی رن معموال از اسهال و بیماري

محققان زیادي گـزارش  . شونداستفاده می ايبه صورت گسترده شده که مکمل ي متنوعیهابیوتیکها با آنتیمنظور حل این مشکالت، جیره
با این حـال، اسـتفاده از   . اندبسیار موثر بوده) 8(و بازدهی خوراك و کاهش اسهال ) 2و  8، 5(ها در افرایش وزن بدن کردند که این افزودنی

و ) 7( کـرده هاي دامپزشکی ایجاد تـداخل  بیوتیکبیوتیک همراه بوده که ممکن است با آنتی هاي مقاوم به آنتی ها با توسعه سویهبیوتیک آنتی
بیوتیکهـا  ها به عنوان یک عامل جایگزین براي آنتـی روز چنین مشکالتی، پروبیوتیکبراي اجتناب از ب. ها را کاهش دهندبیوتیکبازدهی آنتی
هاي اسید الکتیکی، بیفیدو باکتریـا  باکتري: اند شاملهایی که به طور معمول به عنوان پروبیوتیک استفاده شدهمیکروارگانیسم. انداستفاده شده

، افزایش وزن بدن و تبـدیل خـوراك   )10(ها شیوع اسهال را کاهش د که پروبیوتیکانبرخی محققان گزارش کرده. باشندو انتروکوکوس می
تولیـد پروبیوتیـک در شـرایط آزمایشـگاهی بـا چنـد سـویه         از انجـام ایـن مطالعـه،    هدف . اندداده) 6(و مرگ و میر را کاهش ) 1(را بهبود 

   .هاي شیرخوار بودهاي خونی گوساله متابولیترهاي تخمیري شکمبه و پارامتباکتریایی با منشاء انسانی و بررسی تاثیر استفاده از آن بر 
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  ها مواد و روش

هـاي  سـویه . اسـتفاده شـد  ) پریمـاالك (و یک پروبیوتیـک تجـاري    یدر این مطالعه، از یک پروبیوتیک تولید شده در شرایط آزمایشگاه     
 1637( الکتوباسـیلوس رامنسـوس    ،)  1643PTCC ( وس اسـیدوفیلوس الکتوباسـیل   :شـامل  پروبیوتیـک باکتریایی مورد استفاده براي تهیه 

PTCC(،  الکتوباسیلوس کازئی )1608 PTCC (و الکتوباسیلوس دلبروکی )1333 PTCC (سـاعت  24 از پس باکتریایی هاي سویه. بودند 
 انکوباسیون مورد ساعت 48 مدت به و تقلمن استریل  چرخ پس شیر  داخل به باکتري سویه داراي کشت محیط از لیتر میلی یک انکوباسیون،

ه  و منتقـل  درایـر  فریـز  دسـتگاه  داخـل  به) چرخ پس شیر در رشدکرده باکتریایی سویه( کشتها این سپس . گرفتند قرار  سـاعت  72 مـدت  ـب
 ایـن  در کـه  لحامـ  یک به باکتریایی خالص هاي کشت مطلوب، جمعیت حصول با و بودن زنده از اطمینان و شمارش از پس  .شد نگهداري
گوساله ماده هلشتاین بالفاصله پس از تولد از مادر جدا و پس از اقـدامات بهداشـتی    24 .شدند اضافه شد، استفاده پنیر آب پودر از آزمایش

یافت هاي درگوساله) 2،  شاهد) 1: آزمایشی شامل تیمارهاي . صاص داده شدندتکشی به صورت تصادفی به یکی از سه تیمار اخ اولیه و وزن
د کننـده پروبیوتیـک تجـاري    هاي دریافـت گوساله) 3کننده پروبیوتیک تولید شده در شرایط آزمایشگاهی و  پروبیوتیـک تولیـد شـده    . بودـن

و بـه  ) گرم در روز به ازاء هر گوساله 2(به داخل شیر حل ) واحد تشکیل کلونی باکتري زنده در هر گرم 108داراي (آزمایشگاهی و تجاري 
ه، از سیاهرگ وداجی گردن یساعت بعد از تغذ 3بعد از تولد،  90و  60، 45، 21، 7 ياز خون در روزها يریگ نمونه. خورانده شدها گوساله

پالسماي هر نمونه به وسیله سرنگ به ظروف . دقیقه سانتریفوژ شد تا پالسماي آن جدا شود 10دور به مدت  3000ها در  نمونه.  گرفته شد
 SASافـزار   نـرم  MIXEDها مطابق با طـرح تکـرار در زمـان از رویـه      داده .گراد نگهداري شددرجه سانتی -20و در  منتقل ویژهپالستیکی 

 . خطا استفاده شد% 5اي دانکن در سطح براي مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه. نالیز شدآ

  نتایج و بحث

ه اسـتثناء روز   )1شـکل  ( داري نداشـت ف معنـی غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در بـین تیمارهـا اخـتال         د کـه تیمـار      60، ـب بعـد از توـل
کوردالـه و   با نتایج مطالعـات   که )P >05/0( داري باالتر بودکننده پروبیوتیک آزمایشگاهی در مقایسه با تیمارهاي دیگر، به طور معنی دریافت

کننده مصـرف مـاده    تواند منعکس یبتاهیدروکسی بوتیرات در پالسما مهاي غلظت. مطابقت داشت) 8(و کوایگلی و همکاران ) 3(همکاران 
هـا، سـطوح بتاهیدروکسـی    در این آزمایش، با افزایش سـن گوسـاله  ). 9(ه عنوان شاخص توسعه شکمبه در نظرگرفته شود بخشک بوده و 

مقـادیر    . باشد، قابل انتظار بودقابل تخمیر می با افزایش در مصرف خوراك که داراي سوبستراي که بوتیرات براي همه تیمارها افزایش یافت
 تعـویض . هاي تیمار شاهد تمایـل بـه افـزایش داشـت    هاي مکمل شده با پروبیوتیک در مقایسه با گوسالهبتاهیدروکسی بوتیرات در گوساله

هاي تغذیه شده  ه و اینکه گوسالهفرآیند کتوژنزیس از کبد به شکمبه ممکن است توضیح دهنده این افزایش در طول دوره آزمایش بود محل
ا گوسـاله    اي باالتر داشته و بیشتر قادر به تولید سریع با پروبیوتیک توسعه شکمبه . )11( هـاي شـاهد هسـتند   تر اجسام کتـونی در مقایسـه ـب

توانـد نشـان    نتـرل مـی  هاي گـروه ک هاي مکمل شده با پروبیوتیک در مقایسه با گوسالهافزایش در سطوح بتاهیدروکسی بوتیرات در گوساله
. با پیشرفت زمان آزمـایش کـاهش نشـان داد   ) NEFA(غلظت اسیدهاي چرب غیر استریفیه  .اي باشددهنده سطح باالتري از تخمیر شکمبه

هـاي تیمـار   در گوساله NEFAهاي براي همه تیمارها مشابه بود، اما پس از آن غلظت ام 21 تا NEFAهاي به هر حال، نرخ کاهش غلظت
هـاي گلـوکز پالسـما    غلظت. مشابه بود) 8(و همکاران  یگلیج کوایبا نتا که کننده پروبیوتیک باالتر بودشاهد در مقایسه با تیمارهاي دریافت
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بـا دو تیمـار   ترین غلظت گلوکز را در مقایسـه  هاي تیمار شاهد پایینبا این حال، گوساله. داري تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند طور معنیه ب
  . هاي گلوکز در همه تیمارها روند کاهشی داشت با پیشرفت زمان آزمایش، غلظت. دیگر داشتند

  

  
   رخواریش يهاگوساله  یخون يها تیبر متابولپروبیوتیک   استفاده ازتاثیر  .1شکل 

 تیمـار ) 3 و) گوسـاله   هـر  بـراي  روز در گرم 2( آزمایشگاه در شده تولید پروبیوتیک با شده مکمل تیمار) 2 شاهد، تیمار) 1:  عبارتند آزمایشی مارهايتی
 ).گوساله  هر براي روز در گرم 2( تجاري پروبیوتیک با شده مکمل

  
ودن غلظـت گلـوکز      .مشابه بود) 8(و همکاران  یگلیج کوایان مطالعه با نتیگلوکز در ا يهاغلظت يدست آمده براه ر بیمقاد باالتر ـب

ت یـ د بتوان فعالیشا. سه با گروه شاهد نسبت دادیک در مقایوتیمکمل شده با پروب يمارهایتوان به باالتر بودن مصرف ماده خشک در ت یرا م
 90ان یـ ش، در پاین آزمـا یـ در ا . ل دانسـت یک را دخیوتیبا پروبمکمل شده  يمارهایرا هم در باالتر بودن غلظت گلوکز در ت ییایالکتاز باکتر

از خـوراك   يال باشد که سطوح قابـل مالحظـه  ین دلیگلوکز ممکن است به ا يثبات سطوح نسبتا باال. سطوح گلوکز هنوز باالست یروزگ
ه رو  یاز آن به صورت تجز يادیر زیل شده که مقادیوانات از نشاسته تشکین حیا یمصرف ده و بـه شـکل گلـوکز    یده کوچـک رسـ  ه نشـده ـب

اي خـون نشـان   کاهشـی را در غلظـت نیتـروژن اوره   روزگـی   45در این مطالعه، تیمارهاي مکمل شده با پروبیوتیک در  ). 4(شود یجذب م
. ن خون نشان دهـد ایاي و جذب آمونیاك را به داخل جرتواند تخمیر پروتئین جیرهاین امر می. از آن غلظت آن افزایش یافت پسدادند، اما 
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Abstract:  

To evaluate the effects of supplementation of lactic acid bacteria (LAB) on growth of calves, twenty four 
female Holstein calves, immediately after birth, were used. Claves were randomly assigned into 3 treatments 
as follow: control (milk without any probiotic), laboratory produced probiotic (milk containing 2 g/d/calf) 
and commercial produced probiotic (milk containing 2 g/d/calf). Blood samples were obtained on days 7, 21, 
42 and 90 after birth. Results showed that there were no differences between treatments except on d 60 after 
birth that BHBA concentration in treatment receiving laboratory produced probiotic  was higher than others 
(P<0.05). No differences between treatments were observed for glucose and non-esterified fatty acids 
concentrations in plasma. The results of this study showed that incorporation of probiotics in the diet can 
affect the calves’ growth performance, although observed benefits from treatments in several area were 
likely minimized. 

Keywords: probiotics - young dairy calves -  blood metabolites. 
 

 


