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 چکیده

ت یا به صور ویتاز به تنهایی فبا قابلیت ترشح آنزیم  الکتیسالکتوکوکوس یبنوترک یوتیکپروب تاثیر یبه منظور بررس یشیآزما

استخوان  هایشاخص و خون یپالسما یمحتو یتاته،هضم فسفر ف یتقابل بر سالیواریوسالکتوباسیلوسمخلوط با پروبیوتیک 

تکرار و در  6یمار،ت 6با   500 کاب یهسو یعدد جوجه خروس گوشت 360از تعداد  یشآزما ینانجام شد. در ا یگوشت یهاجوجه

ابل ده از فسفر قش یهشده با سطح توص یهتغذ یمارشامل: ت ایشیآزم هاییمار. تگردیدعدد پرنده استفاده  10هر تکرار 

 یهادوره یبرا یببه ترت 27/0و 30/0، 33/0حاوی سطوح فسفر قابل دسترس کمبود فسفر  یرهدسترس) کنترل مثبت(، ج

کمبود  یرهج ،(RLL)  یسالکتوکوکوس الکت یبنوترک یوتیککمبود به همراه پروب یره، ج(ی)کنترل منف یانیرشد و پا ین،آغاز

کمبود به  یرهج ، (RLL+LBS) سالیواریوسالکتوباسیلوسو  یبنوترک یسالکتوکوکوس الکت یوتیکیبه همراه مخلوط پروب

 یتجار تازیف یماز آنز FTU500  کمبود به همراه سطح یرهو ج (WLL) یسالکتوکوکوس الکت یوحش یهسو یوتیکهمراه پروب

 ،هش طولکاسبب  یکنترل منف یمارنشان داد که کاهش سطح فسفر قابل دسترس در ت یجشد. نتا یسهمقا یپ یمهوستازا

 ودرشت نی  خاکستر استخوانو افزایش نسبت کلسیم به فسفر   فسفر و کلسیم درصد کاهش،کاهش نیروی شکافتن استخوان

 RLL وتیکیپروب ی،تجار یتازف یمآنز یحاو یمارهایت. گردیدبه نسبت تیمار کنترل مثبت مقدار کلسیم پالسمای خون  افزایش

استخوان  رخاکست و درصد کلسیم  نیروی شکافتن استخوانطول،  سبب افزایشتوانستند   RLL+LBS یوتیکیو مخلوط پروب 

ش افزای ینفثبت و مکنترل م را نسبت به هر دو تیمار یتاتههضم فسفر ف یتقابلشوند و  نسبت به تیمار کنترل منفی درشت نی

اکستر خکاهش نسبت کلسیم به فسفر ی توانستند سبب تجار یتازو ف RLL+LBS یوتیکیمخلوط پروب یحاو یمارت .دهند

سفر خاکستر ف درصد ووزن خشک عاری از چربی  هاینعالوه برا .نسبت به تیمار کنترل منفی شوند استخوان درشت نی

ها تیمار کدام ازهیچ .داد استخوان درشت نی در تیمار حاوی آنزیم فیتاز تجاری نسبت به تیمار کنترل منفی بهبود نشان

 یتازقادر به ترشح ف  RLL یوتیککه پروببود موید این  یجنتا السمای خون را نداشتند.پتوانایی تغییر مقدار کلسیم و فسفر 

 رقابت با ییتوانا دیرمورد استفاده قرار گ یوتیکیمخلوط پروب یکچه به صورت و چنان بوده یامزرعه یطدر شرا یخارج سلول

  .دباشا میمرسوم در بازار را دار یتجار هاییتازف
  یتازفسفر قابل دسترس، فیتات، ف، های گوشتیجوجههای کلیدی: پروبیوتیک، واژه

 

 مقدمه

هضم بوده و افزودن منابع  قابلیرغ یامعدهتک یواناتح یبرا یتاتبه علت اتصال به ف یاهاناز فسفر گ یبخش قابل توجه

را  یتاتاست که مولکول ف یمیآنز یتاز(. ف2007)ناهام، شودیم یستز یطمح یسبب گران شدن آن و آلودگ یرهبه ج یفسفات

(. با توسعه 2001)کامدن و همکاران،  شودمیمتصل به آن  یمواد مغذ یرسا ونموده و سبب آزاد شدن فسفر  یدرولیزه

از جمله  نمود، یانژن را در آنها ب ینا توانیهستند م یتازف یمکه ذاتا فاقد ترشح آنز هایکروارگانیسمانتقال ژن به م یهاروش
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 نراهشتمنی  کنگره علوم دایم ای

 یگوشت یهاجوجه. دستگاه گوارش دارد پیدر نیز را  یوتیکپروب یدبهبود عملکرد به علت فوا که هایوتیکدر پروب یتازژن ف یانب

 .باشدیمختلف اتصال در روده هستند م هاییگاهجا یکه دارا یکروبیبه عوامل م یمستعد آلودگ یاربس ییابتدا یندر سن

 ربه نظ یضرور یزباشد نمختلف دستگاه گوارش  یهادر قسمت یاثر گذار یکه دارا یوتیکیمخلوط پروب یکده از استفا ینابنابر

( 2ینهاردتیر یدوموناسکالمجلبک ) یبه نوع 1یکالشریشیاا یاز باکتر AppA( با انتقال ژن 2011ان )و همکار نوی .رسدیم

 یهتغذ یهاکمتر از جوجه %43 یزانبه م یتاتهسبب کاهش دفع فسفر ف یرهکه بعد از افزودن به ج ندنمود یجادا یبینوترک یتازف

کننده  یدتول یلوسالکتوباس یبنوترک یو همکاران، اثر باکتر سکلسونا 2013در سال یگرد یشیدر آزما .شد یهپا یرهشده با ج

در  یشتریوزن ب یشسبب افزا یبنوترک یوتیکنشان داد که پروب یجکرد و نتا یبررس یگوشت یهاجوجه یرا بر رو یتازف یمآنز

به صورت   یاو  یی)به تنها یسالکتوکوکوس الکت یبنوترک یوتیکپروب یسهمقا یقتحق ینبا گروه شاهد شد. هدف از ا یسهمقا

 یگوشت یها( در جوجهHostazym® P) هوستازایم پی یتجار یتازف یمبا آنز سالیواریوسالکتوباسیلوس یوتیکمخلوط با پروب

 کمبود فسفر بود. یحاو هاییرهشده با ج یهتغذ

 

 هامواد و روش

( و 1390و همکاران، یدزاده)مج سالیواریوسیلوسالکتوباس(، تکی)شرکت موب یوحش یهسو الکتیسالکتوکوکوس هاییباکتر

( در 2018باطن و همکاران، ک)پا یرشیاکلیبا منشاء اش یتازف یمآنز یدتول یتبا قابل الکتیسالکتوکوکوس یبنوترک یوتیکپروب

 6و یمارت 6 به Cobb 500کاب  یهقطعه جوجه خروس سو 360تعداد  یشآزما یندر ا مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. ینا

 هایماررفت. تگصورت  500کاپ  یهپرورش سو یپرورش بر طبق راهنما یطشرا شدند. یمپرنده تقس 10تکرار و در هر تکرار 

 ی)حاو ینترل منفک یمارت -2 )کنترل مثبت(، 500کاپ  یهسو توصیه شده سطح فسفر قابل دسترس یحاو یرهج -1شامل: 

 یکمبود حاو یرهج -3 ،(ینیارشد و پا ین،آغاز یهادوره یبرا یببه ترتد درص 27/0و 30/0، 33/0سطح فسفر قابل دسترس

 یبنوترک کیوتیمخلوط پروب یکمبود حاو یرهج-4 (،RLL) یتازف یممولدآنز یسالکتوکوکوس الکت یبنوترک یوتیکپروب

الکتوکوکوس  یوتیکپروب یکمبود حاو یرهج-5 ،(RLL+LBS) سالیواریوسالکتوباسیلوس یوتیکو پروب یسالکتوکوکوس الکت

 .(گرمیلوواحد در ک 500) یپ یمهوستازا یتجار یتازف یمآنز اویکمبود ح یرهج -6 (،WLL) یوحش یهسو یسالکت

 ( جیره غذایی g/kg.اقالم خوراکی )1جدول 

 ایانی(زگی)پرو 42-23 روزگی)رشد( 22-11 روزگی)آغازین( 1-10 

 جیره نرمال جیره کمبود جیره نرمال جیره کمبود جیره نرمال جیره کمبود اجزای جیره غذایی )%(

 33/66 33/66 65/63 65/63 60 60 ذرت 

 58/26 58/26 58/29 58/29 65/33 02/34 سویا

 59/3 59/3 83/2 83/2 20/2 11/2 روغن

 0 28/0 0 25/0 0 0 ماسه

 34/0 34/0 37/0 37/0 37/0 37/0 نمک

 62/1 98/0 83/1 18/1 78/1 17/1 دی کلسیم فسفات

 58/0 94/0 63/0 03/1 80/0 15/1 کربنات کلسیم

 24/0 24/0 28/0 28/0 33/0 33/0 دی ال متیونین

 18/0 18/0 26/0 26/0 29/0 27/0 ال الیزین هیدروکلراید 

 04/0 04/0 07/0 07/0 08/0 08/0 ال ترئونین

                                                           
1- Escherichia coli 

2- chlamydomonas reinhardtii 
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 نراهشتمنی  کنگره علوم دایم ای

 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 2و ویتامینه 1معدنی مکمل

 ترکیبات محاسبه شده مواد مغذی

 3008 3008 3093 3093 3167 3167 (kcal /kg)انرژی قابل سوخت وساز 

 00/18 00/18 74/19 74/19 00/21 16/21 پروتئین خام )%(

 76/0 76/0 84/0 84/0 90/0 90/0 کلسیم )%(

 38/0 27/0 42/0 31/0 45/0 34/0 فسفر قابل دسترس )%(

 22/0 22/0 22/0 22/0 23/0 23/0 فسفر فیتاته )%(
،  kیتامین و  E ،mg800ویتامین  D3 ،IU 14400ویتامین   A، IU 800000ویتامین  IU 3600000هرکیلو گرم مکمل ویتامینه  حاوی:  -

mg 700   ویتامینB1 ،mg 2640  ویتامینB2،mg3920  ویتامینB3 ،mg11860 ویتامینB5 ،mg 1176  ویتامینB6 ،mg 400  

 آنتی اکسیدان بود. mg 400، %60کولین کلراید B12    ،mg 100000ویتامینH2، mg 6ویتامین  B9 ،mg 40ویتامین 
 mg100000 ید، mg396مس،  mg4000روی،   mg33880آهن،  mg20000منگنز،  mg39680هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی :  -2

 سبوس گندم و کربنات کلسیم( بود.کریر )  g1000سلنیوم و   mg80کولین کلراید، 

 

فسفر فیتاته هضم یتقابل گیریاندازه   

 ماده خشک، یینکل فضوالت انجام شد و بعد از تع یبه روش جمع آور 21تا  16های در روز هضم پرندگان یتقابل آزمایش

.شد یین( تع2007شده گائو و همکاران ) یحبه روش تصح یتاتههضم فسفر ف یتقابل یزانم  

  

خون یاندازه گیری شده در پالسما هایفراسنجه  

به  rpm   3000س پالسما بوسیله سانتریفیوژ با دورسپ های حاوی مواد ضد انعقاد انجامدرون لوله سیاهرگ بالخونگیری از 

نوری  ذبجقادیر مفسفر معدنی پالسما بـا اسـتفاده از روش رنگ سنجی و بـرای قرائت  دیردقیقه انجام گرفت. مقا15مدت 

پالسما با استفاده  یمکلس یر( استفاده گردید و مقاد model Epoch Biotechهای مورد نظـر از دسـتگاه اسـپکتروفوتومتر)نمونه

 ( انجـام گرفـت.model Biosystem A15) یزراز دستگاه اتوآناال
 

 ینو درصد عناصر استخوان درشت یکیمکان یزیکی،ف یاتخصوص یریگاندازه

از کشتار پرندگان،  بعد  یروزگ 35 ، درینو درصد عناصر استخوان درشت یکیمکان یزیکی،ف یاتخصوص یریگاندازهبه منظور 

ها بعد از توزین بوسیله آون با نمونه یدند،متصل به استخوان جدا گرد یهامنتقل شد، بافت -20 یزرچپ پرندگان به فر یپا

ساعت  48 به مدت %98 یلیکدرون الکل ات گیریبه منظور آب شدند.وزن گیری  درجه سلیسیوس خشک و مجددا 105دمای 

ها مجددا وزن شدند نهساعت قرار گرفتند. نمو 48اتر به مدت  یلات یدرون محلول د گیرییقرار داده شدند. سپس جهت چرب

 یینعت یراثبت شد. ب یزیکیف یات. وزن خشک و خصوصجهت خشک شدن قرار گرفتند105دوباره درون آون با دمای و 

گاه ز دستآلفا( ا یه)تانژانت زاو یحداکثر خمش قبل از شکستن و سخت یی،شکاف نها یرویشامل: ن یکیمکان یاتخصوص

کستر درون کوره  درصد خا یینها جهت تعسپس نمونه، یداستفاده گرد (model H5K5,Tinius Olsen Company)  ینسترونا

توسط دستگاه  از  عناصر خاکستر استخوان یکسپس مقدار هر ، قرار گرفتندساعت  16به مدت  یوسدرجه سلس 600 یبا دما

 .شد یینتع  (ICP)یجذب اتم
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 نراهشتمنی  کنگره علوم دایم ای

 نتایج و بحث
 و فسفر خون یمکلس یزانو م یتاتههضم فسفر ف یتقابل

 

 یمآنز یحاو هاییمارتنشان داده شده است.  2و فسفر خون در جدول  یمکلس یزانو م یتاتههضم فسفر ف یتمرتبط با قابل نتایج

کنترل و  هایاریمرا نسبت به ت یتاتهقادر بودند که فسفر ف RLL+LBS یوتیکیو مخلوط پروب RLL یوتیکپروب ی،تجار یتازف

در مرحله  وبوده  یتجار یتازف یمهضم مربوط به آنز یتقابل یشترینصورت که ب ینبد ،نموده یدرولیزه یشترب WLL یوتیکپروب

 یماره هردو تنسبت ب یتاتههضم فسفر ف یتتوانستند سبب بهبود قابل RLL یوتیکو پروب  RLL+LBS یوتیکیبعد مخلوط پروب

فسفر  یینطح پاسبا  یمرغان گوشت ییغذا یره( ج2000وهمکاران ) یندرانراو شوند. WLL یوتیکو پروبب یکنترل مثبت و منف

 یمزودن آنزارش کردند افپژوهشگران گز ینکردند. ا یمکمل ساز یتازف یمرا با آنز فایتیکیدقابل دسترس وسطوح مختلف اس

الشربینی و  .باشدیارا مرا د یتاتهف رفسف یدرولیزه ییآن توانا یتاتهو سطح فسفر ف یرهبسته به سطح فسفر قابل دسترس ج یتازف

 .  طابق دارد( با افزودن آنزیم فیتاز شاهد کاهش فسفر دفعی از طریق فضوالت بود که با نتایج ما ت2010همکاران )

 مقدار اما یافت یشافزا دارییکنترل مثبت به طور معن یمارنسبت به تفسفر کمبود  یدارا یمارهایپالسما در ت یمکلس مقدار 

به  46/0از  یرههش سطح فسفر جبا کا یز( ن2003و ادواردز ) یرلی.ش نشان نداد دارییتفاوت معن هایمارت ینفسفر پالسما در ب

سبب کاهش  یکتزر ادیجعالوه بر ا یدهپد ینکه ا یافتفسفر آن کاهش  یزانو م یافته یشپالسما افزا کلسیم یزاندرصد، م27/0

فسفر  یینسطح پا سبب برطرف شدن کامل یتازف یمواحد آنز 1200آنها افزودن  یقدر تحق شودیمصرف خوراک و وزن بدن م

 تواندیکمبود فسفر م یدارا هاییمارپالسما در ت یمزان کلسیم یشافزا .یدبه فسفر پالسما گرد یمنسبت کلس یلپالسما و تعد

ز ا یزن یملسآن ک یجهتکمبود باشد که در ن ینجبران ا یبرا یاستخوان یهاشده در بافت یرهبه علت برداشت بدن از فسفر ذخ

  شود.میاستخوان آزاد   یتآپات یدروکسیه یهابافت

 

 عملکرد استخوان

سفر و و ف یمدرصد کلسکاهش  ،کاهش نیروی شکافتنکاهش طول،  سبب یکنترل منف یمارت کاهش فسفر قابل دسترس در

 یتازف میآنز یوحا یمارهایکنترل مثبت شد. ت یمارنسبت به ت ینبه فسفر خاکستر استخوان درشت یمدر نسبت کلس یشافزا

 افزایش و افزایش نیروی شکافتنطول،  یشتوانستند سبب افزا  RLL+LBS یوتیکیو مخلوط پروب RLL یوتیکپروب ی،تجار

صد فسفر و در یرباز چ یوزن خشک عار هاینشوند. عالوه بر ا یکنترل منف یمارنسبت به ت یاستخوان درشت ن یمدرصد کلس

هش کا (.3ول )جد ادبهبود نشان د یکنترل منف یمارنسبت به ت یتجار یتازف یمآنز یحاو یماردر ت یخاکستر استخوان درشت ن

نداشت ولی  ( تاثیری بر وزن، طول و عرض استخوان درشت نی2010قابل دسترس در آزمایش الشربینی و همکاران ) فسفر

ن فر آستخوام و فسمقاومت استخوان با کاهش فسفر کاهش یافته و افزودن فیتاز سبب بهبود مقاومت آن و افزایش درصد کلسی

درصد خاکستر آن  کاهش فسفر قابل دسترس  مقاومت استخوان و( نشان داد که با 2011شاو و همکاران ) نی شد.درشت

 تواند به علت تفاوت سطح کاهش فسفر جیره باشدیابد که با نتایج ما مغایرت  داشته که میکاهش می
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ابلیت ق درصد ( بریواریوسسال یلوسالکتو باسهمراه با  یا یی)به تنها یتازف یممولد آنز یبنوترک یسالکتوکوکوس الکتافزودن  یرتاث یسهمقا  -2جدول

 کمبود فسفر یهایرهشده با ج یهتغذ یگوشت هایجوجه (mg/dlپالسمای خون )ضوالت و میزان کلسیم و فسفر فهضم فسفر فیتاته 

-CON -CON -CON-RLL RLL+LBS+ *تیمارهای آزمایشی
-CON 

WLL-
-CON 

Phytas- 
-CON SEM** P value 

 قابلیت هضم فسفر

 فیتاته فضوالت
c59/36 c94/32 b 74/49 b37/49 c61/37 a64/57 84/1 001/0> 

 ˂b78/5 a33/7 a37/7 a08/7 a13/7 a77/6 28/0  01/0p (mg/dl)میزان کلسیم  

 97/6 82/3 24/5 35/4 11/4 85/5 10/1 39/0 (mg/dl)میزان فسفر 

* +CON جیره کنترل مثبت حاوی سطح استاندارد فسفر غیرفیتانه؛ :-CON به ترتیب برای  27/0 و 30/0، 33/0: جیره کنترل منفی حاوی سطح فسفر قابل دسترس

: جیره CON-RLL+LBS-نوترکیب مولد آنزیم فیتاز؛  کتیسالکتوکوکوس ال: جیره کنترل منفی حاوی پروبیوتیک CON-RLL-های آغازین ، رشد و پایانی؛ دوره

:  جیره کنترل منفی حاوی CON-WLL-؛ سالیواریوسالکتوباسیلوسنوترکیب مولد آنزیم فیتاز به همراه  الکتوکوکوس الکتییسکنترل منفی حاوی پروبیوتیک 

 : جیره  کنترل منفی حاوی آنزیم فیتاز تجاری هوستازایم پیCON-Phytas-سویه وحشی؛  الکتوکوکوس الکتیسپروبیوتیک 

 خطای معیار میانگین **
c-b-a دار با یکدیگر میارای تفاوت معنیدهای غیرمشترک در هر ردیف های دارای باالنویسمیانگین( 05/0باشند<P) 
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 ودرصد عناصر معدنی ی و مکانیکیخصوصیات فیزیک( بر یواریوسسال یلوسالکتو باسهمراه با  یا یی)به تنها یتازف یممولد آنز یبنوترک یسالکتوکوکوس الکتافزودن  یرتاث یسهمقا -2جدول 

 کمبود فسفر یهایرهشده با ج یهتغذ یگوشت هایجوجه نیاستخوان درشت

 )%( عناصر خاکستر استخوان میزان  خصوصیات مکانیکی  یزیکیف یاتخصوص 

 *تیمارهای آزمایشی

 
 (mmطول) (gوزن تر)

عرض 

 (mm)دیافیز

درصد ماده 

 خشک

وزن استخوان چربی 

 گیری شده)گرم(

نیروی 

 شکاف)نیوتون(

سختی 

 متر()نیوتون/میلی

خمش شکستن 

 متر( یلی)م
 فسفر کلسیم

کلسیم به نسبت 

 فسفر
 منیزیوم روی

+CON 03/10 a83/86 03/8 96/49 b50/4 a88/223 10/80 85/3 cb96/26 b20/13 dc02/2 026/0 00041/0 

-CON 86/8 b49/78 73/7 32/48 b04/4 b45/165 72/60 43/3 c19/25 b49/12 a10/2 028/0 00056/0 

-CON-RLL 73/9 a36/86 18/8 52/48 b32/4 a22/214 65/83 04/4 ab28/28 b55/13 abc07/2 025/0 00053/0 

-CON-RLL+LBS 34/9 a84/84 00/8 56/48 b46/4 a88/207 40/65 19/3 b33/27 b46/13 bdc03/2 028/0 00057/0 

-CON-WLL 38/9 ab16/82 17/8 88/48 b30/4 ab90/198 90/69 21/3 ab85/27 b29/13 ab08/2 032/0 00079/0 

-CON -Phytas 98/9 a25/87 39/8 58/48 a03/5 a00/234 72/70 77/3 a75/29 a85/14 d00/2 022/0 00046/0 

SEM** 36/0 61/1 22/0 02/0 18/0 31/11 98/5 24/0 57/0 33/0 02/0 003/0 00007/0 

P value 23/0 004/0 48/0 79/0 01/0 01/0 11/0 29/0 01/0 02/0 02/0 46/0 06/0 

* +CON جیره کنترل مثبت حاوی سطح استاندارد فسغر غیرفیتانه؛ :-CON نی؛ یا، رشد و پا ینغازآ یهادوره یبرا یببه ترت 27/0و  30/0، 33/0: جیره کنترل منفی حاوی سطح فسفر قابل دسترس-CON-RLL جیره کنترل منفی حاوی پروبیوتیک :

منفی حاوی  :  جیره کنترلCON-WLL-؛ سالیواریوسالکتوباسیلوسنوترکیب مولد آنزیم فیتاز به همراه  یسالکتوکوکوس الکت: جیره کنترل منفی حاوی پروبیوتیک CON-RLL+LBS-نوترکیب مولد آنزیم فیتاز؛  الکتوکوکوس الکتیس

 ی: جیره کنترل منفی حاوی آنزیم فیتاز تجاری هوستازایم پCON-Phytas-سویه وحشی؛  الکتوکوکوس الکتیسپروبیوتیک 

 خطای معیار میانگین **
d-c-b-a دار با یکدیگر میهای غیرمشترک در هر ستون دارای تفاوت معنیهای دارای باالنویسمیانگین( 05/0باشند<P.)  
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Abstract 
 
An experiment was conducted to investigate the effect of recombinant probiotic Lactococcus lactis capable to 

secretion phytase enzyme (alone or in combination with probiotic lactobacillus salivarius) on digestibility of P-

phytate, Ca and P blood plasma and bone parameter of broiler chicks. In this experiment, 360 Cobb male broiler 

were divided into 6 treatment, 6 replicate and 10 bird per replicate. Treatments include: 1-positive control diet 

fed adequate of available phosphorus (PC), 2-negative control fed reduced available phosphorus (NC), 3-

Negative Control diet containing probiotic recombinant lactococcus lactic (NC-RLL), 4-Negative Control diet 

containing probiotic mixture of recombinant lactococcus lactic with lactobacillus salivarius (NC-RLL+LBS), 5-

Negative Control diet containing probiotic wild strain of lactococcus lactic (NC-WLL), 6-Negative Control diet 

containing commercial Phytase enzyme (NC+ phytase). The results showed that reduction of available 

phosphorus in negative control treatment reduced the length, bone strength, calcium and phosphorus percentage 

of tibia, and increased the ratio of calcium to phosphorus in tibia and levels of calcium in plasma compared to 

positive control. The treatments containing commercial phytase enzyme, probiotic RLL and mixture of probiotic 

RLL + LBS could increase the length, bone strength and calcium percentage in tibia compared to negative 

control treatment and enhance the digestibility P- phytate compare to both positive and negative control 

treatments. The treatments containing mixtures of probiotic RLL+ LBS and commercial phytase could reduce 

the ratio of calcium to phosphorus tibia compare to negative control treatment. In addition, dry weight of free fat 

tibia and phosphorus percentage of tibia improved in commercial Phytase enzyme treatment compared to 

negative control treatment. None of the treatments did not effect on the amount of calcium and phosphorus in the 

blood plasma compare to positive control. The results confirmed that RLL probiotic was able to secret 

extracellular phytase in vivo conditions and, if this probiotic used as a mixture probiotic (with probiotics that 

origin from bird's intestines such as lactobacillus salivarius) could compete to commercial phytase enzyme. 

 

Key words: Probiotics, Broiler chickens, P available, Phytate, Phytase, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


