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 بر  یومبیفیدوباکترو  استرپتوکوکوس، الکتوباسیلوستاثیر پروبیوتیک حاوی 

  های گوشتیضریب تبدیل غذایی و لیپیدهای خون در جوجه

 
 

 اهواز چمران شهید دانشگاه دامپزشکی، دانشکده درمانگاهی، علوم گروه: *طالزاده فروغ 

 اهواز چمران شهید دانشگاه ،دامپزشکی دانشکده درمانگاهی، علوم گروه :میاحی منصور 

 

 1311 بهمنتاریخ پذیرش:            1311 مهرتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

را بر عملکرد و  یومبیفیدوباکترو  استرپتوکوکوس، الکتوباسیلوساوین محتوی  است تا تاثیر پروبیوتیک اکوابلنداین مطالعه بر آن 

تصادفی  طورگوشتی خریداری و به قطعه جوجه یک روزه 081ر دهد. بدین منظور های گوشتی مورد بررسی قرالیپیدهای خون در جوجه

  311 روز و 3مدت پرنده به 01ازای گرم بهمیلی 311میزان ترتیب بهپروبیوتیک را به Bو  A های گروهجوجه گروه تقسیم شدند. 3به 

عنوان گروه شاهد به  Cهای گروه شامیدنی دریافت نمودند. جوجهروز در ابتدای دوره، در آب آ 7مدت پرنده به 01ازای گرم بهمیلی

پایان  دری، تجار یهاتیبا استفاده از ک HDLو  LDL، دیسریگلی، ترغلظت کلسترول تام نییمنظور تعبهپروبیوتیک را دریافت نکردند. 

 میزان خوراك مصرف شده، افزایش وزن و ،یان دورهپا و دری روزگ 10 . درآمدعمل به یریگقطعه جوجه از هر گروه، خون 01دوره از 

دار سطح روز باعث افزایش معنی 7مدت . نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت این پروبیوتیک بهدیضریب تبدیل غذا محاسبه گرد

گلیسیرید و بین میزان تریشد. اما  Aدر مقایسه با گروه  HDLکلسترول سرم در مقایسه با گروه شاهد و باعث افزایش معنی دار سطح 

LDL داری بین چنین در مورد ضریب تبدیل غذایی، در کل دوره تفاوت معنیدار وجود نداشت. همها اختالف معنییک از گروههیچ

 ها وجود نداشت.گروه

 

 

  پروبیوتیک، ضریب تبدیل غذایی ، لیپیدهای سرم، جوجه گوشتی کلمات کلیدی:

 

 ftalazade@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
ای هستند که برای های زندهها میکروارگانیسمپروبیوتیک       

های باکتریایی دستگاه گوارش، به خوراک بهبود و اصالح جمعیت
شوند. این مساله در حیوانات جوانی حیوانات یا انسان اضافه می
آنان به وضعیت پایداری نرسیده است،  که جمعیت باکتریایی روده

ی صورت افزودنها بهتیکباشد. استفاده از پروبیوحائز اهمیت می
های مفید و کاهش به غذا یا آب، باعث افزایش جمعیت باکتری

 و  Mayahiشود )زا مییا توقف گسترش استقرار عوامل بیماری
Abbasni ،4102.) های محرک رشد بیوتیکبا توجه به حذف آنتی

ن تریها از قابل دسترساز صنعت پرورش حیوانات، پروبیوتیک
 در باشند.زا میبخش در مبارزه با عوامل بیماریدهای امیروش

 رفیپروبیوتیک مع یک عنوانبه هاالکتوباسیل ترکیبات 0691 سال

عنوان هب اسیدوفیلوس الکتوباسیلدر همین سال استفاده از  .شدند
 Afshar؛ Ghafoor ، 4112)ها رواج یافت محرک رشد در جوجه

Mazandaran و Rajab، 4114 های زیادی جهت سویه(. تاکنون
عنوان پروبیوتیک معرفی شده است. و طیور به دام تغذیه در استفاده
ای هگیری از مهندسی ژنتیک و دانش بیوتکنولوژی، سویهبا بهره

ا از هطورکلی پروبیوتیکمؤثرتر و بهتری نیز تولید خواهد شد. به
وند: شسه گروه تقسیم می به مؤثرشان میکروبی هایسویه نوع لحاظ

 ،Rajab و Afshar Mazandaran) مخمری و قارچی باکتریایی،
رد ها موپروبیوتیک هایی که در تهیهتر ارگانیسم(. بیش4114

ازقبیل  کالکتیاسید کنندهتولید هایباکتری گیرند،می قرار استفاده
ها و بیفیدوباکترها هستند که به ها، استرپتوکوکالکتوباسیل

لی گونه مشکاند و هیچشده حیوانات سالم یافت هتعداد زیاد در رود
در  که دیگری هایآورند. ارگانیسموجود نمیرا برای حیوان به

 روند شامل موارد ذیل هستند:کار میهای پروبیوتیکی بهفرآورده
وک پروپیونی باکتریوم، لوکونوست پدیوکوکوس مختلف: هایباکتری

یسیه، ساکارومایسس ساکارومایسس سرومخمرها:  و باسیلوس.
 وآسپوژیلوس اُریزا ها: قارچ کاندیدا پینتولوپسی. و بوالردی

ها ممکن است حاوی یک و یا تعداد پروبیوتیک .آسپوژیلوس نیجر
عدد( سویه میکروارگانیسمی باشند که به شکل  6تری )تا بیش

ها روند. آنکار میپودر، قرص، کپسول، گرانول و یا خمیر به
صورت مستقیم از طریق دهان و یا همراه با توانند بهچنین میهم

های تازه از آب و غذا مصرف شوند. آزمایشاتی که در آن جوجه
ها قرار تخم خارج شده از طریق اسپری در معرض پروبیوتیک

 ،Rajab و Afshar Mazandaran)عمل آمده است گرفتند، نیز به
ها در پروبیوتیکعملکرد  نحوه درباره. (Fuller ، 0661؛4114

زا چندین مکانیسم ارائه شده است. در مقابله با عوامل بیماری
وجه مورد ت تر از همههای گذشته مکانیسم حذف رقابتی بیشسال

تلیوم مجرای روده، های سلولی اپیقرار گرفته است. مهار گیرنده
 تمطالعا کند.می جلوگیری رسانآسیب از اتصال فیزیکی عوامل

تصال پروبیوتیک در ا های انتخاب شدهپتانسیل باکتری ،هشد انجام
های نماید. توانایی اتصال به سلولهای روده را تایید میبه سلول

های مشابه، متفاوت است. در های گونهروده حتی در بین باکتری
های پدیده حذف رقابتی، مصرف مواد مغذی توسط باکتری

ود زا محدهای بیماریباکتری سودمند، منابع و فضای الزم را برای
 هاییمتابولیت ترشح و تولید (.Abbasni، 4102 و Mayahi) نمایدمی

انیسم دیگر مک روده، اسیدیته کاهش و الکتیکو اسید استات ازقبیل
 اسیدالکتیک تولید شده توسط شواهد، براساس است. شده پیشنهاد

 گرم هایافزایش نفوذپذیری غشای خارجی باکتری با پروبیوتیک

تلیوم و های اپیتولیدی سلول ترکیبات ضدمیکروبی مثبت، نفوذ
  (.Abbasni ،4102 و Mayahi)نماید ها را تسهیل میپروبیوتیک

دهد، را کاهش می مضر هایباکتری نفوذپذیری که دیگری مکانیسم

 هاوسینباکتری و هیدروژن از قبیل پراکسید آورزیان ترکیبات تولید

 .دهندمی قرار هدف را زابیماری عوامل اختصاصی صورتهب که باشدمی
 خاصیت که هستند ایاسیدآمینه هایمولکول هاباکتریوسین

 ست.ا چندین باکتریوسین شناخته شده تاکنون دارند. کشیباکتری

 هایباکتریوسین و مقاوم گرما، به نسبت کوچک هایباکتریوسین

ر ب موثر هایتریوسینباک اگرچه هستند. حساس حرارت، به بزرگ
وثر های ماند، باکتریوسینهای گرم مثبت شرح داده شدهباکتری

اختار س با دیگری مواد اند.شده توصیف هم منفی گرم هایباکتری علیه
های پروتئولیتیک غیراسیدی و مقاوم به حرارت و مقاوم به آنزیم

 ،ندادهنش طور کامل شناختهدارند. بسیاری از این ترکیبات به وجود
 ،باکتریوئیدس ،کلستریدیوم هایباکتری علیه هاآن مهاری عمل اما

 وکوساسترپتوکو  استافیلوکوکوس، سودوموناس ،انتروباکتریاسه

 الکتوباسیلوس هایسویه (.Abbasni، 4102 و Mayahi) است شده گزارش
کنند و اثرات بهبود انتروپاتوژن جلوگیری می 42از رشد بیش از 

 ها،الکتوباسیل این چنینهم دارد. تغذیه بر ستقیمیم دهندگی

ان زای روده را در پستانداررونیداز و نیتروردوکتاز سرطان بتاگلوکو
کنند. استفاده از محصوالت تخمیری ناشی از غیرفعال می

 شده از آن های منتجاسترس و بیماری به ، مقاومتهاالکتوباسیل
 اشتها و بهبود ضریب تبدیلچنین افزایش را بهبود بخشیده و هم

 بیفیدوباکتریومهای دارند. سویه پی در را بدن غذا و افزایش وزن
های مزمن سیستم گوارشی نقش بازدارندگی زیادی در التهاب

 باعث افزایش الکتوباسیلوس کازئیچنین استفاده از دارند. هم
های گوشتی نسبت به گروه اول پرورش در جوجه هفته 1وزن در 

 (.4119و همکاران،  Hafezi) گردید شاهد
 

 هامواد و روش
قطعه  41یک روزه گوشتی خریداری شد.  قطعه جوجه 011       

 ها بهخونگیری و سپس جوجه یجوجه برای تعیین پادتن مادر
 1هر گروه به  گروه مساوی تقسیم شدند. 1طور تصادفی به 

 Bو  A های گروهجوجه ای تقسیم گردید.قطعه 41گروه، رزی
ازای گرم بهمیلی 111میزان ترتیب بهاوین را بهپروبیوتیک اکوابلند

 صورت یک وعده در آب صبحگاهی وروز به 1مدت پرنده به 91
صورت یک وعده روز به 9مدت پرنده به 91ازای گرم بهمیلی  111

های نمودند. جوجه دریافت پرورش دوره ابتدای در صبحگاهی آب در
حاضر  تحقیق است ذکر به الزم نکردند. را دریافت وبیوتیکپر C گروه

    در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته است. 64در سال 
 هماگلوتیناسیون از ممانعت آزمایش توسط که مادری تیتر براساس

های تمام جوجهتعیین شد زمان واکسیناسیون مشخص شد و 
 ره چشمی و واکسن کشتهرا به روش قط 0B واکسن زنده، هاگروه

روش زیرپوست ، بهH6N4) تیپ ) تحت آنفلوانزای -نیوکاسل دوگانه
 هاتمام گروه هایجوجه نمودند. دریافت روزگی 1 سن در گردن پشت

روزگی دریافت  02روش آشامیدنی در سن واکسن گامبورو را به
رسی پرورش، آزادانه به آب و دان دست دوره طول در هاجوجه دند.کر

 یروزگ 40 سن ثبت شد و درصورت روزانه به خوراک داده داشتند.
ضریب  و افزایش وزن میزان خوراک مصرف شده، ،و پایان دوره

 منظور تعیین غلظت کلسترول، تریبهغذا محاسبه گردید.  تبدیل
قطعه جوجه از هر گروه،  01 پایان دوره از درHDL  و LDL گلیسرید،

عمل آمد. غلظت موارد از ورید بال به طور تصادفی، خونگیریبه
  .گیری شدهای تجاری اندازهذکر شده در سرم، با استفاده از کیت

که  اکوابلند اوین ترکیبی است:  پروبیوتیک اکوابلند اوین       
 آنزیم الکتاز، برای ایجاد یک و هابادیآنتی مفید، هایباکتری شامل

گوارش  دستگاه در موجود ایهپاتوژن با مقابله جهت مناسب فلور
 علیه ،ترکیب این در موجود هایبادیآنتی .باشدمی
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، ومتیفیموری سالمونال، کلی اشرشیاچون هم هاییمیکروارگانیسم
 نای در موجود هایباکتری .باشندمی موثر سالمونال انتریتیدیس

، اسیومف استرپتوکوکوس ،اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس :شامل ترکیب
باشد. یم ترموفیلوس بیفیدوباکتریومو  النگوم باکتریومبیفیدو

مزایای ذکر شده برای این محصول شامل تقویت سیستم ایمنی، 
کاهش آلودگی سالمونالیی، کاهش مصرف دارو، کاهش تلفات و 

 ن باشد. ایهای مفید دستگاه گوارش میافزایش میکروارگانیسم
 اشد.آمریکا می ب AGRANCOپروبیوتیک محصول شرکت 

به  ریدگلیسیگیری تریاندازه: گلیسیریدگیری تریاندازه       
-Triglycerides (GOPروش آنزیمی با استفاده از کیت تشخیص

PAP)  شرکت پارس آزمون و دستگاهAutoanalyser  مدلBT- 
 (.Prencipe ،0614و  Fossatiانجام گرفت. ) 0211
روش به تام کلسترول ریگیاندازه :تام کلسترول گیریاندازه       

 Cholesterol (CHOD)آنزیمی با استفاده از کیت تشخیص کمی 
 (.Prencipe ،0614و  Fossati) شرکت پارس آزمون انجام گرفت

به روش   HDL-cگیریاندازه: کلسترولHDL  گیریاندازه       
 HDL Precipitannt رسوبی با استفاده از کیت تشخیص کمی 

 (.0660و همکاران، Rifai )انجام گرفت شرکت پارس آزمون 
 استفاده از فرمولبا  LDL-c مقدار :کلسترول  LDL محاسبه       

همکاران،  و Friedewald) شد گیریاندازه زیر شرحبه فریدوال
0694):                          LDL-c = TC - (TG/2 + HDL-c) 

 . است ریدگلیسیتری TG و تام کلسترول TC فرمول این در

اسبه میانگین وزن، دان مصرفی و ضریب تبدیل مح       
تک دوره پرورش تک 24و  40ها در روزهای وزن جوجه: غذایی

گیری شد و میانگین وزن برای هر گروه در روزهای مربوطه اندازه
و روزگی 0-40 در سنینها محاسبه گردید و افزایش وزن جوجه

های مورد در گروه رورش(پ کل دورهروزگی ) 0-24و  24-40
چنین میزان دان مصرفی هم برای هر گروه محاسبه گردید. مطالعه

)کل دوره(  0-24و  40-24، 0-40های زمانی برای هر پن در بازه
گیری شد و میانگین دان مصرفی برای هر گروه در روزهای اندازه

 24 ،40 روزهای در غذایی تبدیل ضریب مربوطه محاسبه گردید.

های مورد های گروهجداگانه برای هر یک از پن پرورش، دوره
افه زمانی، اض بدین منظور در پایان هر بازه مطالعه محاسبه گردید.

جاکه گیری شد. از آنغذای مصرفی در هر گروه اندازه وزن و میزان
های زمانی وجود امکان بروز تلفات در هر یک از روزهای بازه

قیق ضریب تبدیل، متغیر روز مرغ به د منظور محاسبهداشت، به
 صورت زیر محاسبه شد:

اند+ )تعداد شده زنده بودههای تلفکه جوجهروزهائی تعداد مجموع
 تعداد روزهای بازه( : روز مرغ ×ها در پایان بازه جوجه

بعد از محاسبه روز مرغ، دان مصرفی سرانه و اضافه وزن سرانه به 
 :روش زیر محاسبه شد

 مصرفی روزانه= میزان مصرف دان در بازه/روز مرغدان 
وزن کل در ابتدای بازه/  -وزن سرانه= وزن کل در پایان بازهاضافه 

 روز مرغ
 سپس ضریب تبدیل محاسبه شد:

 تبدیل غذایی= دان مصرفی سرانه/اضافه وزن سرانهضریب 
های ضریب میانگین پایان برای مقایسه در: آماری روش       

 و پرورش میزان دان مصرفی در کل دوره وزن وغذایی، افزایش 
گلیسیرید خون، و تری HDL-c ،LDL-c میزان کلسترول تام، نیز

و 09 نسخه SPSS افزاراستفاده از نرم با شده آوریجمع هایداده
  قرارگرفت. یآمار یابیمورد ارز ،طرفهکی انسیوار زیروش آنال

 
 

 نتایج
ین و میانگ: هاتاثیرپروبیوتیک بر عملکرد جوجهنتایج        

ر دهای هر گروه ، انحراف استاندارد میانگین ضریب تبدیل جوجه
 کل دورهروزگی ) 0-24و  روزگی 40-24و روزگی 0 -40سنین 

  ذکر شده است. 0پرورش(، در جدول
 حاصل از نتایج: های خونینتایج تاثیر پروبیوتیک بر لیپید

 لیسرید،گتری کلسترول، میزان بر اویناکوابلند پروبیوتیک تاثیر
LDL وHDL شده است. ذکر 4های گوشتی، در جدولخون جوجه 

 روزگی 0-24و  40-24روزگی،  0-40، در سن 0جدولبراساس 
دار وجود ها اختالف معنییک از گروه)کل دوره پرورش(، بین هیچ

ندارد. این نتایج حاکی از آن است که استفاده از پروبیوتیک در 
ته گوشتی نداش هایجوجه گروه شاهد، تاثیری بر عملکرد با مقایسه

میانگین عددی کلسترول دهد که نشان می 4است. بررسی جدول 
در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافته است و بین  B و Aدر گروه 

کننده پروبیوتیک )دریافت Bمیزان کلسترول گروه شاهد و گروه 
دار وجود دارد. به این نحو که دریافت روز( اختالف معنی 9مدت به

ر د کلسترول دار سطحمعنی روز باعث افزایش 9مدت به پروبیوتیک
، میانگین عددی 4شاهد شده است. براساس جدول  گروه با مقایسه

در مقایسه با گروه شاهد  B و Aدر گروه  LDL گلیسیرید و تری
 دارها دارای اختالف معنییک از گروهافزایش یافته است اما هیچ

  پروبیوتیک کننده)دریافت A گروه  HDLمیزان بین باشد.نمی

روز(  9پروبیوتیک به مدت  کننده)دریافت B روز( و گروه 1مدت به
 هب دار وجود دارد. به این نحو که دریافت پروبیوتیکاختالف معنی

که کلسترول خوب خون  است شده HDL افزایش باعث روز 9 مدت
 پروبیوتیک کنندهدریافت)  Aگروه  HDLمیزان بین چنینهم باشد.می

روز(  9مدت  پروبیوتیک به کننده)دریافت B گروه و روز( 1 مدتبه
دار وجود دارد. به این نحو که دریافت پروبیوتیک اختالف معنی

   )کلسترول خوب( شده است. HDLروز باعث افزایش  9مدت به
میانگین و انحراف استاندارد میانگین ضریب تبدیل  :1جدول 

 های مورد مطالعهغذایی در گروه
 دوره سنی

 گروه
11-1 

 
21-11 

 
21-1 

 

 A 09/1 ± 2/0 09/1 ± 12/4 91/1 ± 91/0 گروه  
 B 41/1 ± 1/0 161/1±11/4 91/1 ± 29/0 گروه 
          C 24/1±11/0 122/1 ± 6/0 14/1 ± 24/0 گروه 
 نیهای خومیانگین و انحراف استاندارد میانگین لیپید :1جدول 

 های مورد مطالعهدر گروه گرم/دسی لیتر()میلی
گروه            

 لیپیدخونی
 C گروه  B گروه  A گروه  

  4/094C* 2/01±1/024B±2/42 2/021±1/09 ترولکلس
 6/60±4/04 19/69±9/41 04/61±1/44 گلیسریدتری

LDL 1/01±4/96 0/09±1/91 02±9/26 
HDL 4/9±22B  1/01±9/91A  4/1±1/26 

با گروه مرتبط  داریدهنده وجود تفاوت معنمتفاوت در هر ستون ، نشان نی*حروف الت

  .>P)12/1) است

 

 بحث 
این تحقیق حاکی از آن است که استفاده از پروبیوتیک  نتایج       

ی تدر مقایسه با گروه شاهد، تاثیری بر عملکرد جوجه های گوش
دت مچنین نتایج نشان داد دریافت پروبیوتیک بهنداشته است. هم

دار سطح کلسترول در مقایسه با گروه روز باعث افزایش معنی 9
ا هیک از گروهگلیسیرید، هیچشاهد شده است. در خصوص تری
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چنین این تحقیق  نشان داد باشد. همدار نمیدارای اختالف معنی
شده  HDLروز باعث افزایش  9مدت که دریافت پروبیوتیک به

ها بر است. مطالعاتی که دیگر محققین در مورد تاثیر پروبیوتیک
ر د باشد.شرح ذیل میاند بهعملکرد و لیپیدهای خون انجام داده

های انجام شده با محصوالت پروبیوتیک تجارتی اغلب آزمایش
ر داند. هفته مصرف پروبیوتیک بررسی شده 2نتایج پس از مدت 

نتیجه ظهور اثرات مثبت احتمالی در طی این دوره مورد انتظار 
هایی بوقلمون کردند مشاهده (،0691) همکاران و Francis باشد.می

که الکتوباسیلوس دریافت کردند بهبودی در وزن بدن و بازده 
( اعالم نمود که مصرف 0691) Tortueroها حاصل شد. غذایی آن

 ها باعث بهبود افزایش وزندر جوجه الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
هرچند در قابلیت هضم چربی تفاوت  ،و ضریب تبدیل غذایی شده

چنین گزارش نمود که مصرف داری مشاهده نشد. وی هممعنی
 دهای در فلور باکتریایی روها، تغییر قابل مالحظهالکتوباسیلوس

زگی رو 6باریک پدید آورد. او مشاهده کرد در سن  کور و روده
های الکتوباسیلوس همراه با ها افزایش مشخصی در کلونجوجه

(، 0661و همکاران ) Owingsها داشتند. ناپدیدشدن انتروکوکسی
ورد های گوشتی مرا بر عملکرد جوجه فاسیوم استرپتوکوکوساثر 

های داری بین گروهمعنی تفاوت که دریافتند هاآن دادند. قرار بررسی
روزگی وجود ندارد، اما ضریب  12دن در سن وزن ب نظر آزمایشی از

بهتر  داریطور معنیپروبیوتیک به کنندهتبدیل در گروه دریافت
(، 4111و همکاران ) Midilliوسیله بود. در آزمایش دیگری که به

یافت در استرپتوکوکوس فاسیومحاوی  جیره که هاییگروه شد انجام
که  وتیک و گروهیبیکردند نسبت به گروه دریافت کننده آنتی

داری طور معنیروزگی به 40ها را دریافت کردند در هردوی این
( گزارش نمود که وزن بدن 0661) Fullerتر بودند. سنگین
 ودبهب کردند، دریافت حاوی پروبیوتیک ها هنگامی که جیرهجوجه

(، با استفاده از پروبیوتیکی که از 0669و همکاران ) Mohan یافت.
، ازئیالکتوباسیلوس ک ،الکتوباسیلوس اسیدوفیلوسهای باکتری

، ولوپسیستور و اوریزا آسپرژیلوس هایقارچ و بیفیدوم بیفیدوباکتریوم
ای هبیوتیک فالومایسین در جوجهبدن باالتری نسبت به آنتی وزن

 متفاوت اثرهای مکانیسم به توجه با .آوردند دستهب گوشتی

های ست آمده در آزمایشده، تفاوت در نتایج بهاپروبیوتیک
 و همکاران  Hafezi.مختلف چندان هم دور از انتظار نیست

( اعالم کردند که استفاده از محصوالت تخمیری ناشی از 4119)
های منتج شده از آن ها، مقاومت به استرس و بیماریالکتوباسیل

چنین افزایش اشتها و بهبود ضریب تبدیل را بهبود بخشیده و هم
چنین استفاده از ایش وزن بدن را در پی دارند. همغذا و افز

هفته اول پرورش  1باعث افزایش وزن در   کازئی الکتوباسیلوس
 و Azadeganگردید.  شاهد های گوشتی نسبت به گروهدر جوجه
 تغذیه گوشتی هایجوجه در که نمودند گزارش( 4111) همکاران
ایط شر در شده پروتوکسین، توصیه مقدار% 041 شده با

 غذایی تبدیل شاهد، ضریب تیمار با در مقایسه حرارتی، استاندارد
 Khaksefidi .یابدمی بهبود داریمعنی طوربه پرورش کل دوره در
 )بایوپالس پروبیوتیک از استفاده کردند گزارش Rahimi(4112)  و
 گوشتی هایجوجه غذایی جیره در ویرجینامایسین بیوتیکآنتی و (4

 آن بهبود موجب و داشته غذایی تبدیل برضریب داریمعنی اثر
 ،نوع در تفاوت دلیلبه احتماالً نتایج در اختالف علت شود،می

 Panda مقابل . دراست استفاده مورد جیره وترکیب پروبیوتیک مقدار
 411 و 021 ،011) مختلف مقادیر ندداد ( نشان4111)و همکاران 

 شده در استفاده وبیوالکپروبیوتیک پر( در کیلوگرم گرممیلی
 غذایی ضریب تبدیل میزان بر گوشتی تاثیری های جوجه تغذیه

حاضر مطابقت دارد.  تحقیق نتایج این بررسی با نتایج .ندارد

Mulder ( 0669و همکاران ) نوع پروبیوتیک تجارتی را در  6اثر
های گوشتی بررسی نمودند. این هفتگی در جوجه 2تا  1دورة 

هفتۀ نخست آزمایش  2ها را در طی فرآورده این ثیرتا عدم محققین
نتایج این بررسی با نتایج تحقیق  .بر وزن بدن گزارش نمودند

 زا استفاده حاضر، حاضر مطابقت دارد. با توجه به نتایج بررسی
و  وساسترپتوکوک، الکتوباسیلوس محتوی اویناکوابلند پروبیوتیک

 بهبود اهدش گروه مقایسه بانتوانست عملکرد را در  بیفیدوباکتریوم

د و گلیسریکلسترول، تری کاهش باعث نتوانست چنینهم بخشد.
LDL  کلسترول بد( شود اما(HDL  را در گروه )کلسترول خوب(

B  .افزایش داد 
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