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ها در نشخوارکنندگانپروبیوتیک16ام/ شماره شانزده
وبی داراي هاي خوراکی میکرباشد، بنابراین افزودنیمتفاوت از حیوانات غیرنشخوارکننده مینشخوارکنندگان کامالآناتومی و فیزیولوژي دستگاه گوارش 

هاي خوراکی میکروبی در زمان نوزادي، پیشگیري از بروز اسهال به وسیله باشد. اولین عملکرد افزودنیکاربردي متفاوت در مقایسه با سایر حیوانات می

ها همچنین. در نشخوارکنندگان جوان، مزایاي اقتصادي استفاده از پروبیوتیکگرددها حاصل میاز طریق پروبیوتیککه عمدتاباشد تغییر فلور روده باریک می

فاده از در حیوانات بالغ، با توجه به اهمیت تخمیر، استنرخ رشد بواسطه توسعه فلور شکمبه و در نتیجه تسریع از شیرگیري باشد.تواند شامل بهبودمی

تواند میکروبی میهاي خوراکیگردد. بطورکلی افزودنیاي که منجر به افزایش هضم فیبر و نرخ تخمیر میباشد، به گونهها داراي مزایاي بیشتري میپروبیتیک

.باشدمنتهی به هر سه پارامتر ذکر شده در نشخوارکنندگان گردد، ولیکن کارایی افزودنی میکروبی مختلف براي هریک از مواد فوق متفاوت می

نشخوارکننده؛ پیشگیري از بروز اسهالحیوانات پیش
دهد بالغ بر شود. مطالعات نشان میمنجر به ایجاد خسارات شدید اقتصادي در حیوانات جوان می1هاي انتروتوکسیژنیکاسهال توسط کلونیزاسیون باکتري

هاي کمتر منجر به کاهش جذب شوند، درحالیکه عفونتاي شدید در طی اولین ماه پس از تولد تلف میها به علت بروز اسهال رودهدرصد از گوساله5/6

). Smith, 1971در حیوانات مبتال به اسهال گزارش گردیده است (E. coliو هافرمکلیفزایش تعداد شود. امواد غذایی و عملکرد حیوان می

1 - Enterotoxigenic



الکتوباسیلوس شود. ها در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان جوان میفرممنجر به کاهش تعداد کلی1الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسمطاالت نشان داده است که 

Bonaldiگردد (باعث کاهش جراحات ناشی از عفونت و همچنین افزایش وزن زنده میالکتوباسیلهاي به تنهایی و یا با سایر گونهاسیدوفیلوس et al.,

رنیز جهت کاهش تلفات در حیوانات شیرخوار تحت تنش به اثبات رسیده است. سایر گزارشات حاکی از تاثیالکتوباسیلهاي ). مزایاي مخلوط گونه1986

Tournut). بر اساس نتایج گزارش شده توسط Tournut, 1989باشد (در پیشگیري از بروز اسهال و بهبود وزن از شیرگیري میاسترپتوکوکوس فاسیومگونه 

99روز اسهال و بدرصدي70کاهش منجر به، روزگی5بین تولد تا استرپتوکوکوس فاسیوم و الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مخلوطی از )، استفاده از1989(

ها انجام رمفها به دیواره دستگاه گوارش و در نتیجه جلوگیري از کلونیزاسیون کلیاز طریق الحاق این میکروارگانیسمگردید که احتماالدرصدي تلفات

ممکن هاالکتوباسیلها شوند. گزارش گردیده است که سازي انتروتوکسینها به طریقی منجر به خنثیگردد. به عالوه ممکن است این میکروارگانیسممی

Mitchellرا مهار نماید (E. coliدستگاه گوارش شده و شرایط اسیدي، رشد pHاست با تولید اسیدهاي آلی منجر به کاهش  and Kenworthy, 1979 به .(

با تولید پراکسیدهیدروژن تاثیر خود را القاء هاالکتوباسیلدهند که میباشند. مطالعات نشان می2کشیهاي پروبیوتیکی داراي فعالیت باکتريعالوه سویه

را در E. coliانی مهاي جوان شده که زندهمنجر به تحریک سیستم الکتوپراکسیداز تیوسیدیناز در روده گوسالهالکتوباسیلوس الکتیسنمایند.  همچنین می

Reiterدهد (دستگاه گوارش به شدت کاهش می et al., 1980 .(

نشخوارکننده؛ تسریع توسعه شکمبهحیوانات پیش

1 - Lactobacillus acidophilus
2 - Bactericidal



باشد. مشابه سایر حیوانات جوان، نشخوارکنندگان با دستگاه گوارش هزارال بسیار کوتاه می-در نشخوارکنندگان جوان، فاصله بین انتهاي مري و دهانه نگاري

در هااسترپتوکوكو هاالکتوباسیلساعت و 8در حدود E. coliسریع بوده، بطوریکه حال، کلونیزیاسیون باکتریایی بسیاراینشوند، بااستریل متولد می

به سرعت تشکیل کلونی داده و مانع از هاالکتوباسیل). در حیوانات سالم، Smith, 1965یابد (ساعت پس از تولد در این بخش استقرار می24حدود 

). همچنین شواهدي مبنی بر 1986et al.,Karneyرسد (میCFU/g910-710هفته پس از تولد به 1شده و جمعیت آنها در روده، هافرمکلیيجایگیر

هاي خوراکی میکروبی، بهبود رشد این ها در طی دو روز نخست تولد در شکمبه وجود دارد. یکی از اهداف افزودنافزایش چشمگیر غیرهوازي

باشد. با رشد حیوان و شروع مصرف جیره غذایی جامد، جمعیت استقرار سریعتر آنها و در نتیجه فرایند تخمیر بهتر در شکمبه میها و میکروارگانیسم

گردد. توسعه سریعتر شکمبه و تغییر جیره غذایی حیوان از مایع به جامد داراي میکروبی به سرعت افزایش یافته که منجر به شروع تخمیر میکروبی می

).Roy, 1980باشد (سیاري در سودآوري مزارع دامپروري میاهمیت ب

) گزارش نموند 1990و همکاران (Theodorouهاي شکمبه ممکن است در تحریک توسعه فلور میکروبی مفید باشند. هاي حاوي میکروارگانیسمپروبیوتیک

) منجر به افزایش مصرف خوراك و وزن زنده پس از شیرگیري در گوساله Neocallimastixهاي هوازي شکمبه (گونههاي بیهاي بر پایه قارچکه پروبیوتیک

الصه خزیر گیرد. تاثیرات مفید آنها در جدول هاي هوازي در نشخوارکنندگان جوان و بالغ مورد استفاده قرار میشوند. تولیدات بر پایه مخمر و یا قارچمی

.Aعصاره دهد کهشده است. مطالعات مختلف نشان می oryzae منجر به تحریک مصرف ماده خشک، توسعه سریعتر شکمبه و تسریع در از شیرگیري

Beharkaباشد(هاي آمیلولتیک، پکتینولتیک، سلوالتیک و هموسلوالتیک میشود. توسعه شکمبه ناشی از افزایش تعداد باکتريمی et al., ). عنوان 1991



هاي دخیل در هضم هاي مطلق و یا تولید برخی آنزیمهوازيقارچی شامل حذف اکسیژن از محیط و در نتیجه مهار بیگردیده است که شیوه عمل عصاره 

باشد.  فیبر توسط فلور هضمی نشخوارکنندگان می

هاي خوراکی میکروبی در نشخوارکنندگان جواناثرات افزودنی

منبعاثرات مشاهده شدهحیوانگونه میکروبی

Lactobacillus spp.ها، بهبود خوراك مصرفی و افزایش وزنفرمکاهش تعداد کلیگوسالهLee and Botts, 1988

Lactobacillus spp.کاهش تلفات، بهبود خوراك مصرفی و افزایش وزنبرهPond and Goode, 1985

Streptococcus faeciumبهبود خوراك مصرفی، کاهش جراحاتگوسالهTournut, 1989

Saccharomyces cerevisiaeهاي محیطیبهبود خوراك مصرفی و افزایش وزن، کاهش اثرات استرسگوسالهhughes, 1988

Saccharomyces cerevisiaeبهبود خوراك مصرفی و افزایش وزنبرهJordan and Johnston, 1990

Aspergillus oryzyaeوزنبهبود خوراك مصرفی و افزایش گوسالهBeharka et al., 1991

حیوانات نشخوارکننده بالغ
هد استفاده دهاي پروبیوتیکی در حیوانات نشخوارکننده طی سالیان اخیر به شدت مورد بررسی قرار گرفته است، بطوریکه مطالعات نشان میکاربرد فرآورده

مخمر منتهی به افزایش g/d6) و مصرف kg/d1/1) در گاوهاي شیري منجر به افزایش تولید شیر (g/d50(ساکارومایسس سرویسیهاز سطوح پایین مخمر 

112به ترتیب در حدود S. cerevisiaeو A. oryzaeگردد. بطورکلی میانگین افزایش تولید شیر با استفاده از درصدي وزن زنده در گاوهاي پرواري می6



Williamsباشد (درصد می7/116و  and Newbold, هاي میکروبی بر خوراك مصرفی و قابلیت ). از طرفی مطالعات مختلف نشان دهنده تاثیر افزودنی1990

ور سازي، افزایش نرخ هضم فیبر و در نتیجه تاثیر بر میزان پرشدگی دستگاه گوارش، نرخ عبباشد. محققان این تاثیرات را ناشی از بهبود قابلیت پلتهضم می

,Roseدانند (ی و وضعیت پروتئین حیوان میماده هضم سلولز را با استفاده و همیDM ،ADF). در همین راستا، محققان زیادي افزایش قابلیت هضم 1987

Wiedmeierباشد (هایی با محتوي باالي علوفه گزارش نمودند که ناشی از تغییر مکان هضم از روده به شکمبه میهاي قارچی در جیرهاز افزودنی et al.

طرفی دیگر، یابد. از). با افزایش هضم مواد فیبري در شکمبه، حجم مواد انتقال یافته به روده باریک (بخش با قابلیت پایین هضم فیبر) کاهش می1987

منابع هدررفت انرژي)، ) در مایع شکمبه، کاهش تولید متان (به عنوان یکی ازVFAهاي میکروبی با تحریک میزان تولید اسیدهاي چرب فرار (افزودنی

شکمبه، کاهش غلظت آمونیاك شکمبه، افزایش تولید پروتئین میکروبی و افزایش نرخ عبور پروتئین و در نتیجه جذب نیتروژن غیرآمونیاکی pHافزایش خفیف 

توان به کاهش درجه حرارت هاي میکروبی میافزودنیاز دیگر اثرات ).Williams et al., 1991نمایند (تاثیرات مثبتی را بر قابلیت هضم ماده غذایی ایجاد می

ل اسید آمینه وارد ها به دیواره سلولی، تغییر پروفیبه دلیل خصوصیات باند کنندگی یونها، احتماالبر متابولیسم مینرالرکتال، کاهش استرس حرارتی و تاثیر 

Higginbothamشده به دوازدهه و افزایش نرخ عبور متیونین را اشاره نمود ( et al., 1993 .(

هاي میکروبی در نشخوارکنندگاننحوه عملکرد افزودنی
تیک داراي گردد. اسید الکباشد که منجر به افزایش ظرفیت بافري محتویات شکمبه میشکمبه یکی از مهمترین دالیل بهبود رشد میکروبی میpHتثبیت 

apKود (شهاي میکروبی مشاهده میتر الکتات با استفاده از افزودنیهاي پایینبنابراین غلظتتري در مقایسه با اسیدهاي چرب فرار بوده، پایینWilliams



et al., بوکسلیک کرهاي اندوژنوس شکمبه شوند. اسیدهاي ديهاي میکروبی ممکن است منجر به حذف الکتات توسط باکتري). همچنین برخی از سویه1991

ولید هاي کاهش تنمایند. یکی دیگر از روشانتقال الکتات شده و در نتیجه از بروز اسیدوز در شکمبه پیشگیري میفومارات و ماالت منجر به تحریک 

Fibrobacter succinogenesهاي سلوالتیک شکمبه نظیرالکتات، ممکن است سرعت کمتر تخمیر قندهاي جیره غذایی باشد. به عالوه، تحریک باکتري

Williamsچی ممکن است از کاهش غلظت اسید الکتیک ناشی گردد (هاي میکروبی قارتوسط سویه et al., 1991هاي دهد که افزودنی). تحقیقات نشان می

هاي سمی توسط مخمر به دلیل دیواره هاي شکمبه گردد. حذف یونقارچی ممکن است با حذف فاکتورهاي سمی در مایع شکمبه منجر به مهار رشد باکتري

باشد. ا میههاي احتمالی عمل این میکروارگانیسمی باال به اثبات رسیده است. همچنین حذف اکسیژن مولکولی نیز یکی دیگر از روشسلولی با ظرفیت یون

)، بنابراین and Wallace, 1984Marounekباشد (میpHتر از هاي  شکمبه بسیار سمیو سایر باکتريF. succinogenesهاي اکسیژن مولکولی براي گونه

باري را ایجاد نماید.نیز اثرات زیانpHتواند بدون تغییر می2Oوجود 

حمیدرضا همتی متین

پیشگامان سپند گستربخش فنی شرکت


