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چكيده

به منظور بررسی تاثیر برخی باكتري هاي جدا شده از پروبيوتيك هاي تجاري بر رشد ،تركيب الشه و سيستم ايمني بلدرچين
ژاپني آزمايش�ی بر روی  210قطعه پرنده در هفت گروه آزمايش�ي با س�ه تكرار و  10قطعه جوجه در هر واحد آزمايشي انجام شد.
گروه های آزمایشی (باکتری های جداسازی شده از برخی فرآورده هاي پروبیوتیکی تجاری) عبارت بودند از باکتری پدیوکوکوس
اسیدی الکتیسی  ،انتروکوکوس فاسیوم  ،باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فرمیس  ،الکتوکوکوس الکتیس و پدیوکوکوس
پنتوزاس�ئوس که به طور روزانه در آب آش�امیدنی به میزان تقریبی  CFU109در هر لیتر آب در اختیار پرندگان قرار داده ش�د.
گروه شاهد هيچ نوع ماد ه افزودني دريافت نکرد .تمام باکتری های مورد استفاده به استثنای پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی نسبت
به گروه ش�اهد وزن بدن باالتری را ایجاد نمودند و وزن بدن و وزن الش�ه در گروه دریافت کننده الکتوکوکوس الکتیس باالترین
میزان بود( .)P> 0/01درصد چربی و پروتئین الشه تحت تاثیر پروبیوتیک های مورد بررسی قرار گرفت و گروه های دریافت کننده
باسیلوس ها بیشترین درصد چربی و کمترین درصد پروتئین الشه را داشتند .بازده الشه ،اوزان بورس فابریسیوس و طحال گرچه
تحت تاثير گروه هاي آزمايشي قرار گرفت اما با شاهد اختالف معنی داری نداشت ( .)P> 0/01میزان عيار پادتن توليدي عليه گلبول
قرمز گوسفند در پرندگان دريافت كنندة باسيلوس سوبتيليس و پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی باالترین میزان بود (.)P> 0/01
کلمات کلیدی :بلدرچین ژاپنی ،پروبیوتیک ،الشه ،پاسخ ایمنی ،عملكرد
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تاثیر برخی باکتری های ...
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Effect of some isolated bacteria from commercial probiotics on growth, carcass composition and immune system
of Japanese quail
By: Khadije Bazrafshan, Graduated from Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares
University, Mohammad Amir Karimi Torshizi, (Corresponding Author; Tel: +989125994461) Assistant Professor,
Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Shaban Rahimi, Professor,
Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
In order to investigate the effect of some isolated bacteria from commercial probiotics on growth, carcass composition
and immune system of Japanese quail, an experiment was conducted using two hundred and ten 1- d old. Birds were
randomly assigned into 7 experimental groups consist of 10 chicks, and 3 replicates. The 6 isolated bacteria from
commercial probiotics were Pediococcus acidilactici, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, B. licheniformis,
Lactococcus lactis, and Pediococcus pentosaceus. Isolated bacteria were cultured on a daily basis and administered
via drinking water at 109 cfu/l. The control group did not receive any additive in drinking water. All administered
bacteria caused increase in 42 d body weight compared to control, else Pediococcus acidilactici. The heaviest body and
carcass weights were belonging to birds fed on Lactococcus lactis (P<0.01). Lipid and protein contents of carcass were
influenced by administered probiotic isolates. The birds drank bacilli isolates had the highest fat and the lowest protein
contents in their carcasses. Carcass efficiency, spleen and bursa of Fabricius relative weights were influenced by
isolates. However, no differences were observed when compared to control (P>0.01).The highest anti-SRBC antibody
titer was observed in the birds received Bacillus subtilis and Pediococcus acidilactici.
Keyword: Japanese quail, Probiotic, Carcass, Immune response, Performance

مقدمه

در ق��رن حاضر صنعت پرورش طیور با چالشهای جدیدی روبرو اس��ت.
اص�لاح نژاد طیور به منظور پاس��خ گویی به افزای��ش جمعیت و متعاقب آن
افزای��ش تقاضای محصوالت طی��ور منجر به کاهش دوره پ��رورش همراه با
افزایش وزن در س��ال های اخیر ش��ده است .از سوی دیگر صنعت طیور باید
این مس��اله را با صرف هزینه خوراک کمتر ،عملکرد باالتر ،وضعیت ایمنی و
س�لامت بهتر (تولیدات عاری از باقی مانده داروهای ارتقا دهنده رش��د مثل
آنت��ی بیوتیکها) انجام دهد .به منظور پیش��برد این چال��ش و بهبود چنین
استانداردهایی اس��تفاده از پروبيوتيكها رواج يافته است(.)2006 ،Torres
پروبيوتيكها مكملهاي ميكروبي زندهاي هس��تند كه از طريق بهبود تعادل
ميكروب��ي روده اثرات مفيدي را بر ميزب��ان اعمال ميكنند(1989 ،Fuller؛
 Choudhuryو همکاران  .)1998اثر مفيد پروبيوتيكها از راه های متفاوتی
مانند تحريك سيستم ايمني ،رقابت با ميكروب هاي بيماريزا در روده ،توليد
آنزيمهاي گوارشي و بهبود عملكرد طيور گزارش شده است(2000 ،Rolfe؛
 Coatesو  .)1977 ،Fullerام��روزه تعداد زیادی پروبیوتیک با نش��ان ها و
اسامی تجاری مختلف و تبلیغات گسترده در بازار كشور وجود دارد .تنوع يك
فرآورده گرچه پديدة مطلوبي اس��ت ،اما مصرف كننده را در انتخاب فرآوردة
مناس��ب دچار س��ردرگمي مي نمايد .با توجه به انحصاری ب��ودن تولید اين
فرآورده ها ،اطالعاتي غیر از آنچه در بروشورهای مربوطه عنوان شده است در
اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد ،بويژه گاهي مش��اهده شده است كه
اطالعات مندرج در اين فرآورده ها با نتايج عملي بدست آمده در مزارع تطابق
ندارد .در روی بس��ته بندی یا بروش��ور پروبیوتیک های موجود در بازار باید
جنس ،گونه و حتی سویه و تعداد میکروارگانیسم های قابل کشت ذکر شود .با

(پژوهشوسازندگی)

این وجود به نظر می رسد که بررسی هویت و تعداد میکروارگانیسم های قابل
کش��ت از اهمیت زیادی برخوردار باش��د ( .)1992 ،Fullerدر بررسي تعداد
 30پروبیوتیک مش��اهده ش��د كه اگرچه برچسب تمامی فرآورده ها مشخص
می نمود که آنها دارای الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده هستند ،ولی کمتر
از نیمی حاوی الکتوباس��یل ه��ای زنده بودند .از ميان اين ف��رآورده ها تنها
یک فرآورده (آن هم به مقداري كمتر از آنچه ادعا ش��ده بود) الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس داشت ( Gillilandو .)1977 ،Speck
 Canganellaو هم��کاران (  )1996به بررس��ی هف��ت فرآورده تجاری
پروبیوتی��ک پرداختن��د و تنها در س��ه ف��رآورده تعداد باکتری ش��مارش و
جداس��ازی ش��ده با آنچه ادعا ش��ده بود مطابقت داش��ت ( Canganellaو
همکاران  .)1997میکروارگانیس��م های موجود در آنها گونه های باسیلوس و
یا انتروکوکوس بودند .در سایر فرآورده ها گونه های ادعا شده جداسازی نشد
و یا گونه هایی متفاوت از آنچه ادعا شده بود را تشخیص دادند .از سوی دیگر
آلودگی فرآورده های پروبیوتیکی با س��اير میکروارگانیسم ها بویژه در صورت
بکارگیری روش ه��ای تخمیری غیر قابل کنترل در فرايند توليد امکان پذیر
است ( Havenaarو همکاران .)1992
ه��دف از انجام ای��ن تحقیق بررس��ی تاثير جدايه هاي بدس��ت آمده از
فرآورده هاي تجاری مورد اس��تفاده در صنعت طیور کش��ور بر میزان رشد و
سیس��تم ایمنی و ترکیب الش��ه بلدرچين می باش��د .با توجه به اينكه اغلب
پروبيوتيك هاي تجاري تركيبي از چند ميكروارگانيس��م متفاوت مي باش��ند
و تف��اوت هاي��ي در اطالعات مندرج بر روي بس��ته بندي اين ف��رآورده ها با
محتويات آن ها گزارش شده است ،همچنين شرايط نگهداري بر زنده ماني و
تركيب آنها موثر است ،لذا در تحقيق حاضر به منظور كنترل موارد ياد شده،
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بجاي فرآورده هاي تجاري ،جدايه هاي بدست آمده از آنها مورد آزمايش قرار
گرفتند .با توجه به گس��ترش پرورش بلدرچين در كش��ور و كمي داده هاي
منتشره ،سرعت رشد قابل توجه ،كمي هزينه و سهولت پرورش ،اين آزمايش
بر روي بلدرچين ژاپني انجام شد.

مواد و روش ها

ف��رآورده هاي پروبیوتیکی تج��اری از بازار تهیه و ش��مارش میکروبی و
جداس��ازی باكتري هاي قابل كش��تانجام ش��د(جدول  ،)1شناسایی به روش
آزمون های بیوش��یمیایی (تخمیر قندها) و بررس��ی ویژگی های پروبیوتیکی
میکروارگانیس��م ها در شرایط آزمایشگاه و طبق روش هاي متداول ميكروب
شناسي صورت گرفت ( Seeleyو  .)1981 ،VanDemarkبا توجه به نتایج
بدست آمده در آزمايشگاه (جدول )2از هر فرآورده يك جدايه كه واجد اغلب
ويژگ��ي هاي پروبيوتيكي بود انتخاب و به ص��ورت خالص تكثير و به صورت
كشت تازه در آزمايش بر روي بلدرچين استفاده گردید.
تع��داد  210قطعه بلدرچین ژاپنی يك روزه در هفت گروه آزمايش��ي با
سه تكرار و  10قطعه جوجه در هر واحد آزمايشي مورد بررسي قرار گرفتند.
گ��روه ه��ای آزمایش��ی(باکتری ه��ای جداس��ازی ش��ده از برخی ف��رآورده
ه��اي پروبیوتیک��ی تجاری) عب��ارت بودند از باکتری پدیوکوکوس اس��یدی
الکتیسی(باکتوس��ل) ،انتروکوک��وس فاس��یوم (بیومین ایمبو) ،باس��یلوس
س��وبتیلیس(گالیپرو) و باس��یلوس لیش��نی فرمیس(بیوپول��وس-2ب)،
الکتوکوک��وس الکتی��س (پروتکس��ین) ،پدیوکوکوس پنتوزاس��ئوس (پری
م��االک) که به ط��ور روزانه میزان  CFU109در هر لیتر آب آش��اميدني در
اختیار پرندگان قرار داده شد.
گروه ش��اهد هيچ ن��وع مادة افزودني دريافت نکرد .جيره پايه بر اس��اس
احتياجات مواد مغذي توصيه ش��ده توس��ط انجمن ملي تحقيقات (،NRC
 )1994تنظيم گرديد .وزن بدن به صورت هفتگی اندازه گیری و ثبت گردید.
با توجه به نامناسب بودن دانخوري هاي مورد استفاده در اين آزمايش ،امكان
اندازه گيري دقيق مصرف خوراك وجود نداش��ت و در نتيجه خوراك مصرفي
و راندمان غذايي تعيين نشد.
در روزه��اي  16و  35به چهار قطعه پرنده از هر واحد آزمايش��ي ،مقدار
 0/2ميلي ليتر تعليق  5درصد ( )V/Vگلبول قرمز گوسفند دفيبرينه در بافر
فس��فات استريل به عضله س��ينه تزريق گرديد .يك هفته پس از تزريق دوم
از هم��ان پرنده ها حدود يك ميلي ليتر خون از طريق وريد بال گرفته ش��د.
در نمونه هاي سرم عيار پادتن توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند با روش
هماگلوتيناسيون ميكروتيتر تعيين شد( Petersonو همکاران .)1999
در پاي��ان آزمايش ( 42روزگ��ي) از هر گروه آزمايش��ي  4پرنده به طور
تصادفي انتخاب ،كشتار و وزن الشه ،بورس ،طحال و طول روده كوچك اندازه
گیری شد .وزن هاي بورس و طحال و طول روده كوچك بر وزن بدن تقسيم
و در  100ضرب شد تا مقادير نسبي اين اندام ها بدست آيد .نمونه هاي الشه
كامل به طور جداگانه چرخ و همگن ش��دند و در آنها ماده خشک ،ماده آلی،
چربی خام و خاکستر براساس روش  )1990( AOACتعیین گردید .درصد
پروتئين الشه از روي تفاضل ماده آلي و چربي الشه محاسبه شد .يافته هاي
آزمايش با اس��تفاده از نرم افزار  SASتجزيه و مقايس��ه ميانگينها به روش
آزمون چند دامنهاي دانكن انجام ش��د ( .)1990 ،SAS Instituteدر كليه
آزمون هاي آماري سطح معني داري  0/05درنظر گرفته شد.
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نتايج

ويژگي هاي پروبيوتيكي

بررس��ی برخی از ویژگی های پروبیوتیکی باکتری های جداس��ازی شده
در آزمایش��گاه نش��ان داد (جدول )2ک��ه بین اکثر باکتری های جداس��ازی
ش��ده از محص��والت مختلف از نظر تحمل اس��ید تفاوت معن��ی داری وجود
ن��دارد .اما تحمل نمک صفراوی بین آنها متفاوت و معنی دار بود .به طوریکه
کمترین درصد زن��ده مانی مربوط به باکتری انتروکوکوس فاس��یوم ()68/5
و بیش��ترین درصد مربوط ب��ه باکتری الکتوکوکوس الکتی��س ( )92/8بود
( .)P> 0/01درص��د آبگری��زی در گروه باس��یلوس ها به ط��ور معنی داری
از س��ایر باکت��ری ها باالتر ب��ود ( .)P> 0/01در حالیکه نتای��ج این آزمایش
نش��ان داد که ای��ن باکتری ه��ا از نظر خاصی��ت ضدمیکروب��ی (ایجاد هاله
ع��دم رش��د) و تجمع با باکتری ه��ای بیماری زا از س��ایر باکتری های مورد
بررس��ی در آزمایش��گاه ضعیف تر بودند( .)P< 0/01باکت��ری پدیوکوکوس
اس��یدی الکتیسی بزرگترین قطر هاله عدم رش��د و باالترین درصد تجمع با
باکتری های بیماری زا را نشان داد.
عملكرد

وزن زنده (جدول  )3گروه آزمایشی دریافت کننده باکتری پدیوکوکوس
اسیدی الکتیس��ی با گروه ش��اهد اختالف معنی داری نداشت(.)P< 0/01
در س��ایر گروه ها این اختالف با گروه ش��اهد معنی دار ب��ود و باالترین وزن
ب��دن مربوط به گ��روه دریافت کنن��ده باکتری الکتوکوک��وس الکتیس بود
( .)P< 0/01وزن الش��ه در گ��روه آزمایش��ی دریافت کنن��ده باکتری های
باسیلوس لیشنی فرمیس ،پدیوکوکوس پنتوزاسئوس ،الکتوکوکوس الکتیس
با گروه ش��اهد اخت�لاف معنی دار داش��ت( .)P< 0/01باالترین وزن الش��ه
در پرن��دگان دریاف��ت کننده باکتری الکتوکوکوس الکتیس دیده ش��د .بین
بازده الش��ه گروه های آزمایشی با ش��اهد اختالف معنی داری مشاهده نشد
(.)P> 0/01
باالترين بازده الش��ه در بلدرچين هاي دريافت كنندة جداية باس��يلوس
ليش��يني فرميس ( 64/7درصد) و كمترين مقدار آن در گروه هاي باسيلوس
س��وبتيلس و پديوكوكوس اس��يدي الكتيس��ي ( 61/2درصد) مشاهده شد.
طول نس��بی روده کوچ��ک پرندگانی که باکتری های انتروکوکوس فاس��یوم
و پدیوکوک��وس پنتوزاس��ئوس دریاف��ت کردند به طور معنی داری از س��ایر
گروه ها باالتر بود ( .)P> 0/01بین سایر گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد
(.)P< 0/01
تركيب الشه

درص��د ماده آلي و خاكس��تر الش��ه (جدول  )4تح��ت تاثير دريافت
باكتري ها قرار نگرفت( .)P<0/05میزان چربی الش��ه نشان داد که الشه
پرندگانی که پدیوکوکوس پنتوزاسئوس و الکتوکوکوس الکتیس دریافت
کردند کمترین چربی و گروه های دریافت کننده باس��یلوس ها بیشترین
چربی را داشتند ( ،)P>0/01بین سایر گروه ها اختالف معنی دار نبود.
براساس نتايج بدست آمده نوع جدايه بر محتواي پروتئين الشه تاثير
معني داري داش��ت ،بطوريكه باالترين درصد پروتئين الشه در گروه هاي
پدیوکوکوس پنتوزاسئوس و كمترين مقدار آن در الشه پرندگان دريافت
كنندة باسیلوس سوبتیلیس مشاهده شد(.)P>0/01

(پژوهشوسازندگی)

تاثیر برخی باکتری های ...
جدول  -1جداسازی و شمارش باکتری های جداسازی شده از محصوالت پروبیوتیکی تجاری

محصول

میکروارگانیسم های جداسازی شده

تعداد ادعا شده

تعداد شمارش شده

*

باکتوسل

Pediococcus acidilactici

1×10

6/3×10

بیوپولوس -2ب

Bacillus licheniformis

3/2×109

7/7×108

بیومین ایمبو

Enterococcus faecium

ND

3/5×10

پروتکسین

Lactococcus lactis

2/2×109

3/8×108

پری ماالک

Pediococcus pentosaceus

1×108

ND

گالیپرو

Bacillus subtilis

4×108

3/5×109

10

*

9

7

* واحد تشکیل دهنده کلونی در گرم ( g/cfu (NDتعيين نشده است.
جدول -2بررسی برخی از خصوصیات پروبیوتیکی باکتری های جداسازی شده از محصوالت تجاری پروبیوتیکی(انحراف معيار  ±ميانگين).

درصدزندهمانی در

محصول

2 pH

درصدزنده مانی در
درصد آبگریزی

نمک صفراوی % 0/1

هاله عدم رشد (میلی متر)

درصد تجمع
اشریشیا کلی

سالمونال

اشریشیا کلی

سالمونال

نام ایزوله

( 60دقیقه)

( 60دقیقه)

13/3 ± 0/20 b

11/9 ± 2/2 b

10/7 ± 0/2 ab

10/3 ±0/1 b

انتروکوکوس فاسیوم

85/7 ± 0/10 a

68/5± 0/2 e

4/8 ± 0/68 d

3/2 ± 0/67 c

0

0

باسیلوس سوبتیلیس

80/8 ± 0/10 a

92/4± 0/1 a

37/1 ± 5/4 a

5/7 ± 0/21 d

0

0

باسیلوس لیشنی فرمیس

66/2±0/20 b

77± 0/1 c

30/1 ± 0/4 ab

8/2 ± 0/36 cd

5/5 ± 0/28 c

13/1 ±0/3 a

پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی

87/0 ± 0/20 a

72± 0/1 d

5/4 ± 0/05 d

18/4 ± 0/61 a

17/8 ± 1/8 a

11/5 ± /57 a

پدیوکوکوس پنتوزاسئوس

85/2 ± 0/50 a

82/9± 0/1 b

11/0 ± 0/5 cd

9/4 ± 0/09 c

5/9 ± 0/90 c

10/8 ± 0/4 ab

13/0 ±0/9 a

الکتوکوکوس الکتیس

84/2± 0/10 a

92/8± 0/1 a

18/1 ± 0/6 c

15/1 ± 0/13 b

10/7 ± 1/87 b

9/7 ± 1/87 b

7/6 ±0/37 b

 abcميانگين هاي با حروف متمايز ،از نظر آماري متفاوتند (.)P> 0/01
جدول -3تاثیر گروه های آزمایشی بر وزن بدن و الشه و بازده الشه و طول نسبی روده کوچک در  42روزگی بلدرچین ژاپنی

نام تیمار

وزن زنده (گرم)

وزن الشه (گرم)

بازده الشه (درصد)

طول نسبی روده کوچک

شاهد

237/8 e

150/4 d

63/2 ab

0/217 b

انتروکوکوس فاسیوم

244/8 d

151/5 cd

61/9 ab

0/359 a

باسیلوس سوبتیلیس

252/0 c

154/4 cd

61/2 b

0/226 b

باسیلوس لیشنی فرمیس

245/6 d

159/1 bc

64/7 a

0/219 b

پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی

242/4 de

148/6 d

61/2 b

0/232 b

پدیوکوکوس پنتوزاسئوس

261/7 b

165/3 b

63/1 ab

0/392 aa

الکتوکوکوس الکتیس

270/7 a

173/7 a

64/1 ab

0/206 b

SEM

2/45

1/97

0/35

0/0011

* واحد تشکیل دهنده کلونی در گرم ( g/cfu، (NDتعيين نشده است.

(پژوهشوسازندگی)
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جدول -4تاثير باکتری های جداسازی شده از فرآورده هاي پروبیوتیکی تجاری بر ترکیبات الشه بلدرچین ژاپنی

(درصد)

نام تیمار

ماده آلی

چربی

پروتئين

خاکستر

شاهد

80/6

30/54 ab

50/06 d

19/4

انتروکوکوس فاسیوم

79/6

28/68 ab

50/92 c

20/4

باسیلوس سوبتیلیس

77/1

33/51 a

43/59 f

22/9

باسیلوس لیشنی فرمیس

79/2

34/51 a

44/69 e

20/8

پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی

79/2

29/46 ab

49/74 d

20/8

پدیوکوکوس پنتوزاسئوس

81/8

24/71 b

57/18 a

18/2

الکتوکوکوس الکتیس

80/9

26/78 b

54/12 b

19/1

SEM

1/2

1/02

1/13

1/2

 abcميانگين هاي با حروف متمايز ،از نظر آماري متفاوتند (.)P> 0/01

سيستم ايمني

ايزول��ه ه��ا ب��ر وزن نس��بي ب��ورس فابريس��يوس و طح��ال تاثير
معني داري داش��تند ( ،)P>0/01اما اين تغييرات در مقايس��ه با ش��اهد
معن��ي دار نبود .باالترين وزن نس��بی طح��ال و بورس مرب��وط به گروه
پدیوکوکوس پنتوزاس��ئوس و كمترين اين مقادير در پرندگان تغذيه شده
با پديوكوكوس اسيدي الكتيسي مشاهده گرديد(جدول.)5
بررس��ی عیار پادتن توليدي علیه گلبول قرمز گوسفند تفاوت معني
داري را در بين گروه هاي آزمايش��ي نش��ان داد ( .)P> 0/05گروه هاي
باس��يلوس س��وبتيليس و پديوكوكوس اسيدي الكتيس��ي باالترين عيار
پادتن ( 4/66واحد) و پدیوکوکوس پنتوزاس��ئوس كمترين عيار پادتن را
توليد نمود ( 2/00واحد).

بحث

ویژگی های پروبیوتیکی

در این آزمایش تعداد و نوع میکروارگانیس��م های جداس��ازی ش��ده
از برخ��ی از محصوالت مورد بررس��ی ب��ا آنچه که ادعا ش��ده بود تطابق
نداش��ت که نتایج با بررس��ی های صورت گرفته توس��ط برخی محققین
مطابق��ت دارد Temmerman .و هم��کاران ( )2002به بررس��ی 30
محصول پروبیوتیک خش��ک ش��ده پرداخت که تنها در چهار نوع از آنها
نوع باکتری های جداسازی شده با آنچه که ادعا شده بود مطابقت داشت
و یازده محص��ول فاقد باکتری زنده ب��ود ( Temmermanو همکاران
 .)2002محققی��ن دیگری نیز که به بررس��ی محصوالت عرضه ش��ده در
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بازاره��ای آمری��کا ( Choudhuryو هم��کاران 1998؛  Hughesو
 ،)1990 ،Hillierانگلی��س ( Hamilton-Millerو هم��کاران 1999
 Hamilton-Millerو  ،)2002 ،Shahاتری��ش ()1992 ،Maurer
و ایتالی��ا ( Haoو هم��کاران 2000؛  Canganellaو همکاران )1997
پرداختن��د نتایج مش��ابهی را بدس��ت آوردن��د .بطور كلي ب��راي تأمين
س�لامتي محصوالت پروبيوتيكي با غلظت هاي حداقل  cfu 108در گرم
يا ميلي ليتر توصيه ش��ده اس��ت .اگرچه منابع علمی مش��خص کرده اند
ک��ه پروبیوتیک ه��ا تاثیرات مثبتی را بر روی میزب��ان اعمال می کنند و
مصرف آنها باعث افزایش پارامترهای تولیدی می ش��ود اما زمانی که این
محصوالت در شرایط تجاری مورد استفاده قرار می گیرند ،نتایج متفاوتی
بدس��ت می آید .چنین تفاوت هایی ممکن اس��ت به دلیل کاهش میزان
ميكروارگانيس��مها ی زن��ده در محصوالت تج��اری (،)2006 ،Torres
جنبه هاي توليد و س��اخت ،نوع و سويه هاي مصرفي ،مقدار و دوز تجويز
و خيل��ي از م��وارد ديگر باش��د ( )1989 ،Fullerکه نتایج ش��مارش و
جداس��ازی تحقیق حاضر کاهش ش��مارش فراورده ها قبل از استفاده را
تایی��د نمود (جدول  .)1با توجه به اینکه باکتری های جداس��ازی ش��ده
از برخی محصوالت تجاری مورد اس��تفاده در صنعت طیور کش��ور از نظر
س��ایر ویژگی های پروبیوتیکی (تحمل نمک صفراوی ،آبگریزی ،خاصیت
ض��د میکربی) تفاوت نش��ان دادن��د .بنابراین می توان انتظار داش��ت که
ف��رآورده هاي حاوی باکتری های مورد بررس��ی تاثی��رات متفاوتی را بر
عملکرد و بازدهی پرنده در شرایط مزرعه داشته باشند.

(پژوهشوسازندگی)

تاثیر برخی باکتری های ...
جدول  -5بررسی عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفند و وزن نسبی بورس و طحال در گروه های مختلف آزمایشی

تیمار

وزن زنده (گرم)

واحد هماگلوتیناسیون

بورس

طحال

(گرم در  100گرم وزن بدن)

*

شاهد

4/33 a

0/095 abc

0/082 abc

انتروکوکوس فاسیوم

3/00 ab

0/123 a

0/088 abc

باسیلوس سوبتیلیس

4/66 a

0/052 c

0/089 abc

باسیلوس لیشنی فرمیس

3/33 ab

0/065 bc

0/047 bc

پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی

4/66 a

0/038 c

0/044 bc

پدیوکوکوس پنتوزاسئوس

2/00b

0/128 a

0/11 ab

الکتوکوکوس الکتیس

4/33 a

0/11 ab

0/079 abc

SEM

0/27

0/0056

0/0064

 abcميانگين هاي با حروف متمايز ،از نظر آماري متفاوتند (.)P> 0/01
* لگاریتم در مبنای  ،2عکس رقت آخرین چاهکی که در آن هماگلوتیناسیون کامل رخ داده است.

وزن بدن

يك ميكروارگانيسم پروبيوتيك با كاهش بار ميكروب هاي نامطلوب،
توليد آنزيم ،كاهش فرآورده هاي س��مي ،بهب��ود وضعيت ايمني و حفظ
سالمت مخاط روده ها مي تواند موجب بهبود رشد ميزبان شود (،Fuller
 .)1989ب��ه ط��ور كلي تغذيه جدايه ها در مقايس��ه با ش��اهد به درجات
متفاوت ( 2-13درصد) وزن بدن باالتري را ايجاد نمود ،اما ميزان افزايش
تنها در گروه تغذيه ش��ده با پديوكوكوس اس��يدي الكتيس��ي با ش��اهد
تفاوت نداش��ت ( .)P> 0/01ميزان بهبود رش��د مش��اهده شده در گروه
درياف��ت كنن��ده الکتوکوک��وس الکتیس از نتاي��ج برخ��ي تحقيقات با
ف��رآورده ه��اي پروبيوتيك��ي ( Arunو هم��کاران  Ayasan ;2006و
2001 ،Okan؛  Fatufeو 2008 ،Matanmi؛  Pannagaiو
همکاران  ،)2002باالتر بود .در آزمايش  )2002( Pannagaiنیز افزودن
الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به جيره موجب افزايش وزن بلدرچین نسبت
به گروه ش��اهد ش��د ( Pannagaiو هم��کاران  .)2002اما  Ayasanو
 )2001( Okanدر آزمای��ش روی بلدرچین ژاپن��ی ،بهبود وزن بدن در
اثر استفاده از پروبيوتيك پروتکسین را در مقایسه با گروه شاهد مشاهده
نكردند ( Ayasanو  .)2001 ،Okanبه نظر مي رسد اين اختالف فزون
بر نوع فرآورده و ميكروارگانيس��م تشكيل دهنده آن مربوط به مواردي از
قبيل تفاوت در روش اس��تفاده (در غذا يا آب) ،و وضعيت ميكروارگانيسم
(ميكروارگانيس��م در فرآورده هاي تجاري اغلب به صورت غير فعال يعني
خشك شده يا اسپور مي باشد ،اما در تحقيق حاضر از كشت جوان و فعال
استفاده گرديد) باشد.

(پژوهشوسازندگی)

تحم��ل ش��رايط اس��يدي و نم��ك ه��اي صف��راوي (ويژگ��ي هاي
پروبيوتيكي آزمايش��گاهي) و وزن بدن در  42روزگي همبستگي مثبت و
معن��ي داري داش��تند (ب��ه ترتي��ب  P> 0/05 ،r=0/44و ،r=0/92
 .)P> 0/01با توجه به نتايج جدول ( ،)2الكتوكوكوس الكتيس واجد توان
قابل توجه در تحمل نمك هاي صفرا و اسيد بود و نيز وضعيت مناسبي از نظر
ويژگي هاي آنتاگونيستي و درصد تجمع داشت .پس از تجویز پروبیوتیک،
ميكروارگانيسمها نباید توس��ط مکانیسم های دفاعی میزبان نابود شوند.
آنه��ا بای��د در برابر ش��رایط اختصاصی موج��ود در اندام هاي گوارش��ي
مقاوم باش��ند .برای مثال ميكروارگانيس��مهای موجود در یک پروبیوتیک
بای��د در برابر آنزیم ه��ای موجود در محوطه دهان��ی (آمیالز و لیزوزیم)،
آنزیم های معده (پپسین و لیپاز) و  pHپایین (مقادیر باالی  ،)HClصفرا و
آنزیم های موجود در شیره لوزالمعده و مخاط روده کوچک مقاوم باشند.
بدین ترتیب برای سویه های میکروبی به کار گرفته شده در فرآورده های
پروبیوتیکی با مصرف خوراکی مقاومت در برابر دستگاه گوارش و دهان از
مهمترین معیار های انتخاب و گزینش پروبیوتیک می باشد.
از آنجا كه زنده ماني و اس��تقرار ميكروارگانيس��م در دستگاه گوارش
ش��رط ضروري براي ايفاي نقش هاي مفي��د و متعدد پروبيوتيكي قلمداد
ش��ده اس��ت( ،)1992 ،Fullerو برخی از معيارهاي مورد بررسی (مانند
تحمل اس��ید ،تحمل صفرا و آب گریزی) نشان دهنده احتمال زنده ماني
و اس��تقرار موفقيت آميزتر الكتوكوكوس الكتيس در دستگاه گوارش در
مقايس��ه با ساير جدايه هاي مورد بررسي مي باشند .گرچه به سایر موارد
موثر نظیر س��رعت زادآوري ،محل هاي اس��تقرار ،ع��ادات غذايي نیز باید
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توجه داش��ت .ل��ذا در كنار س��اير ويژگي هاي پروبيوتيك��ي موثر بر وزن
ب��دن مي توان ويژگي تحمل نمك هاي صف��راوي و در درجة بعد تحمل
ش��رايط اس��يدي را به عنوان تاثيرگذارترين ويژگي ها معرفي نمود .توان
تحمل صفرا در الكتوكوكوس الكتيس در محدوده بس��يار فراتر از غلظت
فيزيولوژيك صفرا ( 40درصد) مي باشد و توليد باكتريوسين (نيسين) نيز
در اين باكتري گزارش شده است(.)1986 ،Mundt
اگرچه باسيلوس س��وبتيليس نيز از نظر تحمل نمك صفرا و شرايط
اس��يدي وضعيت ش��بيه با الكتوكوكوس الكتيس داش��ت ولي وزن بدن
بلدرچين ه��اي دريافت كننده آن به طور معني داري كمتر بود( 252در
برابر  270گرم) .اين تفاوت را مي توان به س��اير ويژگي هاي پروبيوتيكي
مانند پايي��ن بودن فعاليت ضد ميكروبي نس��بت داد (جدول .)2بنابراين
مش��اهده مي ش��ود گرچه ب��راي كس��ب نتايج مطل��وب ،آن دس��ته از
ويژگ��ي ه��اي پروبيوتيكي كه مرتبط ب��ا زنده ماني در دس��تگاه گوارش
هس��تند ،الزم مي باش��ند ،ولي مطلقاً كافي نيس��تند .با اين وجود توجه
به س��اير ويژگي هاي پروبيوتيكي از جمله فعاليت ضد ميكروبي مي تواند
توجيه كننده نتايج عملكرد در ميزبان باشد.
الزم ب��ه توضي��ح اس��ت بنا ب��ه مقتضي��ات آزمايش كنون��ي ،امكان
اندازه گيري مصرف خوراك و راندمان غذايي ميسر نبود .بنابراين ،اگرچه
يكي از اساس��ي ترين م��وارد تعيين كننده درآم��د در واحدهاي توليدي
كسب باالترين وزن زنده مي باشد ،اما در غياب اطالع از مصرف خوراك و
بازده غذايي نمي توان به طور دقيق بازده اقتصادي را ارزيابي نمود.
وزن و درصد الشه

با توجه به همبس��تگي موجود بين وزن الشه و وزن بدن (،r = 0/90
 )P> 0/01مالحظه مي گردد كه گروه هاي تغذيه ش��ده با الکتوکوکوس
الکتیس و پدیوکوکوس پنتوزاس��ئوس كه به ترتيب باالترين وزن بدن را
داشته اند ،باالترين وزن الشه را نيز دارند .در مورد گروه باسيلوس ليشني
فرميس اين رابطه مشاهده نشد.
اگرچ��ه ب��ازده الش��ه تح��ت تاثي��ر تيمارها ق��رار گرفت ،ام��ا بازده
الش��ه هيچ ك��دام از گروه ها تفاوت معني داري با گروه ش��اهد نداش��ت
( .)P> 0/05پرندگان دريافت كننده دو جدايه باسیلوس لیشنی فرمیس
و الکتوکوک��وس الکتیس كه باالترين بازده الش��ه را داش��تند (به ترتيب
 64/7و  64/1درص��د) ،از نظ��ر ميزان توليد گوش��ت قابل فروش (وزن
الش��ه) يكس��ان نيس��تند و با تغذي��ة از الکتوکوکوس الکتیس گوش��ت
بيش��تري به ازاي هر بلدرچين حاصل شده است .بازده الشه بازتاب سهم
قس��مت هايي نظير خون ،پر ،پا ،س��ر و عمدتاً امعاء و احش��اء مي باشد.
بنابراي��ن ،عل��ت عدم تف��اوت در آن مي توان��د مربوط ب��ه تاثير متفاوت
جدايه ها بر وزن امعاء و احشاء باشد Ayasan .و  )2001( Okanمانند
نتايج حاضر ،تاثیر پروبيوتيك پروتکسین را بر ويژگي هاي الشه بلدرچین
ژاپنی مشاهد نكردند ( Ayasanو .)2001 ،Okan
ظرفي��ت ب��االي تولي��د آنزيم ه��اي هيدرواليتيك در باس��يلوس ها
مي تواند با كمك به ظرفيت آنزيم هاي گوارش��ي درونزاد پرنده ،از طريق
افزايش هضم و جذب ،اندازه كوچكتر امعاء و احشاء را ايجاد كند(Seeley
و .)1981 ،VanDemark
ويژگي تجمع در باس��يلوس س��وبتيليس در مقايس��ة با باس��یلوس
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لیش��نی فرمیس كمتر مي باش��د (جدول  .)2يعني باس��یلوس لیش��نی
فرمی��س با كارايي باالتري مي تواند باكتري هاي بيماري زا را متصل و از
دس��تگاه گوارش خارج نمايد .مشخص شده است كه حضور باكتري هاي
بيماري زاي مولد اندوتوكسين هاي روده اي سبب ايجاد التهاب و افزايش
ضخام��ت در مخاط روده مي گردند و از اي��ن طريق موجب افزايش وزن
روده مي ش��وند .بنابراين انتظار م��ي رود كه اندازه روده كوچك در گروه
تغذيه شده با باسیلوس لیش��نی فرمیس كاهش يافته و منجر به افزايش
درصد الش��ه شده باشد .بررسي طول نس��بي رودة كوچك اين مطلب را
تاييد مي كند(جدول.)3
 Priyankarageو هم��کاران ( )2003اث��ر س��ه ن��وع پروبيوتيک
پروتکس��ين ،پروبيوتيک چند گونه (Saccharomyces cerevisiae,
 )Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faciumو
پروبيوتي��ک  )Hi-yield (Saccharomyces cerevisiaeبه همراه
گروه حاوي آنتي بيوتيک و گروه شاهد مورد بررسي قرار دادند ،گروه هايي
که پروبيوتيک پروتکس��ين و پروبيوتيک چند گونه را دريافت کرده بودند
افزايش وزن معني داري نس��بت به گروه ش��اهد و غير معني دار نس��بت
به گروه آنت��ي بيوتيک داش��تند ( Priyankarageو همکاران .)2003
 Rowghaniو هم��کاران ( )2007نش��ان دادند ک��ه مصرف پروبیوتیک
تج��اری باکتوس��ل (حاوی باکت��ری پدیوکوکوس اس��یدی الکتیس��ی
می باش��د) تاثی��ر معنی داری بر مصرف غذا در مقایس��ه با گروه ش��اهد
نداش��ت ،اما باعث افزایش  7/7درص��دی وزن بدن گردید(Rowghani
و هم��کاران  Mountzouris .)2007و هم��کاران ( )2006به بررس��ی
تاثیر پروبیوتیک چند سویه باکتریایی حاوی دو سویه الکتوباسیلوس ،یک
س��ویه بیفیدوباکتریوم ،یک سویه انتروکوکوس و یک سویه پدیوکوکوس،
بر پارامترهای عملکردی پرداختند ( Mountzourisو همکاران .)2006
در این مطالعه وزن بدن اختالف معنی داری با گروه ش��اهد داش��ت .در
بررسی اثر بیومین ایمبو و پروبیوتیک حاوی الکتوباسیلوس ها ،وزن بدن،
افزایش وزن روزانه ،عملکرد الشه و ضریب تبدیل خوراک در گروه حاوی
بیومین به طور معنی داری نس��بت به گروه کنترل و پروبیوتیک افزایش
یافت ( Awadو همکاران .)2009
تركيب الشه

امروزه ترکیب الش��ه در صنعت طیور بسیار مورد توجه است .ترکیب
الشه تا حد زیادی به س��ن ،جنس و ساختار ژنتیکی پرنده بستگی دارد،
ب��ا این حال ترکیب الش��ه ممکن اس��ت که با انتخاب جی��ره غذایی نیز
مقداری تحت تاثیر قرار گی��رد ( Leesonو  .)1999 ،Summersعدم
تاثير افزودني هاي مورد اس��تفاده در اين آزمايش بر تركيب كلي الش��ه
(ماده آلي و خاكس��تر) نش��انگر تاثير عوامل غير تغذي��ه اي بر اين اجزاء
مي باش��د .در عين حال باكتري هاي مورد اس��تفاده تركيب ش��يميايي
الش��ه (درصد چرب��ي و پروتئي��ن) پرن��دگان را تحت تاثير ق��رار دادند.
مكانيس��م تاثير پروبيوتيك ها بر تركيب الش��ه را مي توان در موارد زير
برشمرد -1 :تقويت مجموعه آنزيمي گوارشي ميزبان  -2كاهش جمعيت
ميكروب هاي مضر و رقابت کننده با ميزبان بر س��ر مواد مغذي  -3بهبود
ظرفي��ت جذب مواد مغذي از طريق افزايش س�لامت مخاط روده در اثر
كاهش ترش��ح س��موم ميكروبي و توليد اس��يدهاي چرب كوت��اه زنجير.

(پژوهشوسازندگی)

تاثیر برخی باکتری های ...

ظرفيت بس��يار باالي باكتري هاي جنس باسيلوس در توليد آنزيم بخوبي
شناخته شده اس��ت به طوريكه باسيلوس سوبتيليس و باسیلوس لیشنی
فرمیس در توليد صنعتي آنزيم هاي آلفا -آميالز ،بتا-گلوكوناز ،پروتئازهاي
خنث��ي و قلياي��ي ب��كار گرفته م��ي ش��ود ( Malekzadehو ،Soudi
 .)2005همچني��ن اثر توليد آنزي��م هاي پروتئاز ،آميالز و ليپاز توس��ط
باس��يلوس ها ب��ر بهبود هضم پروتئي��ن در توله خوك ها گزارش ش��ده
اس��ت ( Wangو هم��کاران  .)2009انعكاس توان تولي��د آنزيمي باالي
باس��يوس ها در افزايش غير معني دار نس��بت چربي الش��ه در مقايسه با
گروه شاهد (حدود  11درصد افزایش در مقایسه با شاهد) بخوبي ديده مي
شود .از آنجا كه ظرفيت ذخيره پروتئين و كربوهيدرات در بدن محدوديت
دارد ،فزوني مواد مغ��ذي آلي(چربي ،كربوهيدرات و پروتئين ها) در بدن
جان��وران ب��ه صورت چربي ذخيره مي ش��ود( .)1كمتري��ن درصد چربي
الش��ه در گروه هاي دريافت كنندة باكتري هاي الکتوکوکوس الکتیس و
پدیوکوکوس پنتوزاس��ئوس مشاهده شد .جالب توجه است كه در معرفی
اين جدايه ها از توان توليد و ترشح آنزيم هاي هيدروليتيكي مختلف آنها
به عنوان يك ويژگي بارز اش��اره نش��ده است( .)1986 ،Mundtاختالف
مش��اهده شده در درصد پروتئين الشه گروه هاي آزمايشي روندي مشابه
و معكوس با درصد چربي الش��ه دارد .با توجه به اين كه ماده آلي الش��ه
دربرگيرنده پروتئين و چربي اس��ت و اين جزء از روي تفاوت ماده آلي و
درصد چربي محاسبه شده است ،بنابراين ناگزير از تغييرات درصد چربي
در جهت عكس تبعيت مي كند.
سیستم ایمنی

دستگاه گوارش با توجه به اندازه بزرگ و سطح گسترده ،در برگيرندة
باف��ت لمفوئی��دی روده به عنوان بزرگ ترين باف��ت لمفوئيدي بدن مي
باش��د و دو هفته بعد از تفريخ ،بافت لمفوئي��دي روده به بلوغ عملکردي
اش مي رس��د .از س��وي ديگر تعديل ايمني به عنوان يكي از كنش هاي
مه��م پروبيوتيك ها مطرح مي باش��د .پروبیوتیک ها می توانند سیس��تم
ایمن��ی میزب��ان را از دو طریق تحریک کنند اول اینک��ه فلورمیکروبی از
طریق اتصال به دیواره دس��تگاه گوارش و تکثیر خود باعث محدود شدن
فضا برای پاتوژن ها می شوند و دوم اينكه آنتی ژن های آزاد شده توسط
میکروارگانیس��م های مرده جذب ش��ده و باعث تحریک سیس��تم ایمنی
می ش��ود ( .)2006 ،Ahmadتاثير و ميزان سودمندي پروبيوتيكها در
تحريك سيس��تم ايمني بدن ،و تقويت پاس��خ آنتي بادي به نوع پادگن و
نح��وه ايجاد ايمن��ي ،تعداد باکتري هاي موج��ود در پروبيوتيک ها و دوز
موث��ر پروبيوتي��ك مورد اس��تفاده و زمينه ژنتيکي ميزبان بس��تگي دارد
( Haghighiو همکاران  .)2005براي رس��يدن به يك عملكرد مطلوب
عالوه بر اس��تفاده از تعداد مناس��ب و پيشنهاد شده س��ويههاي رودهاي،
الزم اس��ت اين میکروارگانيس��مهاي زنده توانايي بق��ا و تكثير در محيط
روده را نيز داش��ته باش��ند ،تنها در اين صورت است كه تحريك سيستم
ايمني بدن ناشي از بهكارگيري اين سويهها ،مستمر و طوالني خواهد بود
(.)1992،Fuller
اج��زاي دي��واره س��لولي باكت��ري ه��ا نیز نق��ش مهم��ي در برهم
كن��ش باكتري ه��ا و ارگانيس��م ه��اي عالي ت��ر دارد .اين اجزا ش��امل
پپتيدوگاليكان ها و ليپوپلي ساكاريدهاي باكتري ها مي باشند .هر دو نوع

(پژوهشوسازندگی)

ملكول فعال كننده قوي سيستم ايمني هستند .پپتيدوگاليكان ها در هر دوي
باكت��ري ه��اي گ��رم مثب��ت و منف��ي و ليپوپل��ي س��اكاريدها فقط در
باكتري هاي گرم منفي وجود دارند .اين مولكول ها به طور مداوم در حين
تكثير و مرگ سلولي رها مي شوند(.)2005 ،Hogg
باكتري هاي مورد استفاده در این آزمایش در مقايسه با شاهد بر وزن
نس��بي اندام هاي طحال و بورس فابريسيوس تاثير معني داري نداشتند.
در آن دسته از جدايه هايي كه وزن اندام هاي لمفوئيدي باالتري را ايجاد
كرده بودند ،همزمان عيار پادتن پايين تري مشاهده شد .مي توان نتيجه
گرفت كه اين ايزوله ها در تحريك سيس��تم ايمني س��لولي و اندام هاي
پشتيبان آن فعال تر بوده اند .گزارش شده است كه وزن باالتر اندام هاي
لنفوئي��دي مي تواند نش��ان دهندة افزايش فعاليت آنها باش��د ( Goreو
.)1997 ،Qureshi
علیرغم آنکه انتظار می رود ويژگي اتصال به س��طوح مخاطي دستگاه
گوارش بر تحريك سيس��تم ايمني ميزبان تاثیر زیادی داشته باشد نتایج
آزمای��ش حاض��ر منطبق بر ای��ن نظریه نیس��ت (،Van Loosdrecht
 .)1987گرچ��ه باال بودن عيار پادتن توليدي عليه گلبول قرمز گوس��فند
در پرن��دگان دريافت كننده باس��يلوس س��وبتيليس را مي ت��وان به باال
بودن ميزان آبگريزي كه مرتبط با توان اتصال به س��طوح مخاطي اس��ت
(جدول  )2نس��بت داد ،اما پرندگان دريافت كنندة پدیوکوکوس اسیدی
الکتیس��ی علیرغم آنکه ميزان آبگري��زي پایینی دارند ،داراي عيار پادتن
بااليي مي باش��ند .از سوي ديگر باسیلوس لیشنی فرمیس واجد آبگريزي
نس��بتاً بااليي اس��ت ولي پرندگان دريافت كنندة آن عيار پادتن بااليي را
نداش��تند .بنابراین به نظر می رس��د بین ویژگی آبگریزی و پاس��خ پادتن
علیه گلبول قرمز گوسفند ارتباط مشخصی وجود نداشته باشد.
ب��ر خالف نتايج حاضر  Kabirو هم��کاران ( )2004افزايش میزان
پادت��ن ،وزن بورس و طحال ناش��ي از مصرف پروبیوتیک را در مقايس��ه
با ش��اهد گزارش نمودن��د ( Kabirو هم��کاران Rowghani .)2004
و همكاران ( )2007باالترين پاس��خ ايمني را در پرندگان تغذيه ش��ده با
پدیوکوکوس اس��یدی الکتیس��ی گزارش نمودند كه در تطابق با نتايج
حاضر مي باشد ( Rowghaniو همکاران .)2007
برخی از باكتريهاي موجود در پروبيوتيكها ،خصوصاً الكتوباسيلها،
که قادر هس��تند سيس��تم ايمني بدن را تحريك كنند(Christensen
و هم��کاران  ،)2002ب��ه صورت س��لولهاي زنده در طول دي��واره روده
تكثير ش��ده و در محدوده وس��يعي توس��عه پيدا ميكنن��د و پادگنهاي
آزاد ش��ده به وس��يله ميكروارگانيس��مهاي م��رده را جذب و مس��تقيماً
سيس��تم ايمني بدن را تحريك می كنند .همچنین ميكروارگانيس��مهای
موجود در پروبیوتیک ها بعد از رس��یدن به دس��تگاه گوارش و آزادسازی
متابولی��ت های خود که باعث فعال ش��دن سیس��تم ایمنی می ش��وند،
می توانند پاسخ ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی میزبان را فعال کنند که
این خود کمکی در جهت حفظ حیوان و کنترل بیماري های عفونی مختلف
می باشد ( Koenenو همکاران .)2004
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