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ّبی ببیَسبف بز غلظت کلستزٍل ٍ تزی گلیسیزیذجَجِ ی اثز پزٍبیَتیک تجبریهطبلؼِ 

 گَضتی

 (3)،ًصزاهلل ٍلی(3)،جَاد پَررضب(2)،احوذ سارع ضحٌِ(1)ابزاّین صفبری سبهبًی

سی داًطگبُ استبد ثخص فیشیَلَصی جبًَری داًطنذُ مطبٍر -2داًطجَی مبرضٌبسی ارضذ تغذیِ دام داًطگبُ آساد ٍاحذ ضْزمزد-1

 استبد ٍاستبدیبر ثخص تغذیِ طیَر داًطنذُ مطبٍرسی داًطگبُ آساد ٍاحذ ضْزمزد -3تْزاى

 EBRAHIM_SAMANI65@YAHOO.COMاثزاّین صفبری سبهبًی :َلئًَیسٌذُ هس
 چکیذُ

رٍسگی بَدُ 42ر سي جَجِ ّبی گَضتی د هتببَلیت ّبی خًَیی کًٌَی تؼییي اثز هکول سبسی پزٍبیَتیک ببیَسبف بز ّذف اس هطبلؼِ

ی پزٍرش،بب سِ تیوبرغذایی رٍسُ 42 یپزًذُ درّزتکزارطی دٍرُ 15 تکزاربب 5 درسِ تیوبر301ٍقطؼِ جَجِ راس  225 تؼذاد. است

رٍسگی اس  42ٍ 22در .تغذیِ ضذ 2 ٍتیوبر 1 گزم پزٍبیَتیک ببیَسبف درّزکیلَگزم جیزُ بِ ػٌَاى گزٍُ ضبّذ،تیوبر 5/1 ٍ 1 حبٍی صفز،

اس ًظز  2ٍتیوبر  1ًتبیج ًطبى داد کِ بیي ضبّذ، تیوبر .گیزی ضذگلیسیزیذ آًْب اًذاسُگیزی ٍ هیشاى کلستزٍل ٍتزیپزًذُ خَى2تکزار ّز

بزخی اس هیکزٍارگبًیشم ّبی هَجَد  .داری ٍجَد ًذاضترٍسگی دٍرُ پزٍرضیتفبٍت هؼٌی 42ٍ  22گلیسزیذ درسي غلظت کلستزٍل ٍ تزی

اس کلستزٍل هَجَد در اًذام ّبی گَارضی بزای هتببَلیسن خَد استفبدُ ًوَدُ کِ هٌجزبِ کبّص هقذار کلستزٍل جذة  در پزٍبیَتیک ّب

ّبی خًَی ٍ ببفت ٍجَد دارد ػقیذُ بز ایي است کِ بب کبّص کلستزٍل پالسوب، اس آًجب کِ ّوبستگی ببالیی بیي هتببَلیت.ضَدضذُ هی

ّبی گَضتی یببذًطبى دادُ ضذُ استفبدُ اس پزٍبیَتیک بز غلظت کلستزٍل خَى جَجِاری کبّص هیدکلستزٍل  ببفت سیٌِ بِ طَر هؼٌی

یببذ، اهب کبّص هی( بذٍى پزٍبیَتیک)داری ًسبت بِ گزٍُ ضبّذ تبثیز داضتِ است بِ طَری کِ غلظت کلستزٍل خَى بِ طَر هؼٌی

خَاًی ًذاضت کِ احتوبالً بِ دلیل تفبٍت در سطح ّبی پیطیي ّنبب یبفتِ ًتبیج ایي هطبلؼِ. گیزدتزیگلیسزیذ کوتز تحت تبثیز قزار هی

 .ی ایي پزٍبیَتیک ببضذّبی سبسًذُّبی هیکزٍارگبًیسنپزٍبیَتیک هَرد استفبدُ یب تفبٍت در سَیِ

  گلیسزیذ، کلستزٍل، ببیَسبفپزٍبیَتیک، تزی4  4ٍاصگبى کلیذی

 هقذهِ

 ثزای ّضن حیَاى رٍدُ در هطلَثی ضزایط تب ضًَذ هی اضبفِ حیَاى خَراك ثِ مِ ذّستٌ هحصَالتی خَرامی، ّبی افشٍدًی

 جْبى درسزاسز هزغذاری صٌؼت در ٍیضُ ثِ حیَاى آة ٍ ّب خَراك در ای گستزدُ طَر ثِ رضذ ّبی هحزك .مٌٌذ فزاّن خَراك

 در .هی ثخطٌذ ثْجَد را اًزصی اس استفبدُ ٍیضُ ِث ٍ دٌّذ هی افشایص را گَضت تَلیذ ّب ثیَتیل آًتی .(1987چبلزس،)ضَد هی استفبدُ

 خَرامی ّبی جیزُ در آى استفبدُ اس سیزا است گزفتِ قزار ػوَهی افنبر فطبر تحت ثیَتینی آًتی رضذ ّبی هحزك اس استفبدُ مِ حبلی
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 پزٍثیَتینی ّبی ارگبًیسن هینزٍ (.2004مجیز،)است سا ثیوبری ّب اًسبى ثزای مِ ضَد ثبمتزیبیی هقبٍهت ایجبد ثِ هٌجز تَاًذ هی طیَر

 ضزیت ثْجَد ثزای ٍ رضذ هحزك یل ثِ ػٌَاى اختصبصی طَر ثِ تَاًٌذ هی مِ ّستٌذ ثیَتیل آًتی ّبی جبیگشیي آلی اسیذّبی ٍ

 جوؼیت یل استقزار ٍ ایجبد ثب تَاًٌذ هی مِ ّستٌذ ای ّبی سًذُ هینزٍارگبًیسن ّب پزٍثیَتیل .ضًَذ استفبدُ طیَر در غذایی تجذیل

استفبدُ اس پزٍثیَتیل ثز غلظت ملستزٍل  (.2001گزیي،)مٌٌذ حیَاى مول ثِ رٍدُ در هضز ّبی هینزٍة هقبثل در هفیذ هینزٍثی

ثذٍى ) داری ًسجت ثِ گزٍُ ضبّذ ثِ طَر هؼٌی را ّبی گَضتی تبثیز داضتِ است ثِ طَری مِ غلظت ملستزٍل خَىخَى جَجِ

یل فزآٍردُ پزٍثیَتینی اس  ثبیَسبف (.1390،صفبهْز)گیزد ی گلیسزیذ موتز تحت تبثیز قزار هی، اهب تزهی دّذمبّص ( پزٍثیَتیل

سبمزٍهبیسیس سزٍیسیِ اس ارسش ثیَلَصینی ثبالیی . هی ثبضذ sc47ًَع هخوزی است مِ ضبهل هخوز سبمزٍهبیسیس سزٍیسیِ

هتبثَلیت لِ تؼییي اثزهنول سبسی پزٍثیَتیل ثبیَسبف ثز ّذف اسایي هقب. موپلنس هی ثبضذ -ثزخَردار ثَدُ ٍ سزضبر اس ٍیتبهیي ة

 .رٍسگی ثَدُ است 42جَجِ ّبی گَضتی در سي  ّبی خًَی

 هَادٍرٍش

ی پزٍرش، سِ تیوبر غذایی حبٍی رٍسُ 42ی پزًذُ در ّز تنزار طی دٍرُ 15تنزار ثب  5در سِ تیوبر ٍ  قطؼِ جَجِ 225تؼذاد       

گیزی تغذیِ ضذًذ   ثزای اًذاسُ 2ٍ تیوبر  1ضبّذ، تیوبر  ثبیَسبف در ّز میلَگزم جیزُ ثِ ػٌَاى گزٍُ گزم پزٍثیَتیل 5/1ٍ  1صفز، 

اًتخبة ٍ اس ( پزًذُ اس ّز ٍاحذ آسهبیطی 2)تنزار  10ی پزٍرش، اس ّز تیوبر دٍرُ 42ٍ  28گلیسزیذ ٍ ملستزٍل سزم، در رٍس تزی

درجِ سبًتی گزاد تب سهبى  -18ّبی سزم در دهبی ًوًَِ. ّبی خَى جذا گزدیذوًَِسپس  سزم ً. ٍریذ ثبل آًْب خًَگیزی اًجبم ضذ

ّب پس اس ثزرسی داضتي تَسیغ ًزهبل ثب ًزم گیزی ضذ دادُگلیسزیذ سزم ثب رٍش اسپنتَفتَهتزی اًذاسُگیزی ملستزٍل ٍ تزیاًذاسُ

 .ی آهبری ضذ تجشیِ GLM یٍ رٍیِ SASافشار

 ًتبیج ٍبحث

رٍسگی دٍرُ پزٍرضی  42ٍ  28گلیسزیذ درسي اس ًظز غلظت ملستزٍل ٍ تزی 2ٍ تیوبر  1داد مِ ثیي ضبّذ، تیوبر ًتبیج ًطبى  

ثزخی اس هینزٍارگبًیشم ّبی هَجَد در پزٍثیَتیل ّب اس ملستزٍل هَجَد در اًذام ّبی گَارضی  .تفبٍت هؼٌی داری ٍجَد ًذاضت

-اس آًجب مِ ّوجستگی ثبالیی ثیي هتبثَلیت. ضَدثزای هتبثَلیسن خَد استفبدُ ًوَدُ مِ هٌجزثِ مبّص هقذار ملستزٍل جذة ضذُ هی

-ملستزٍل سزم، ملستزٍل  ثبفت سیٌِ ثِ طَر هؼٌی داری مبّص هی ّبی خًَی ٍ ثبفت ٍجَد دارد ػقیذُ ثز ایي است مِ ثب مبّص

ّبی اصلی ضَد مِ اس آًشینهی آ ّب هٌجز ثِ مبّص فؼبلیت آًشین ّیذرٍمسی هتیل گلَتبریل مَآًشینپزٍثیَتیل(. 1984ًیلسَى)یبثذ
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ّبی گَضتی غلظت ملستزٍل خَى جَجًِطبى دادُ ضذُ استفبدُ اس پزٍثیَتیل ثز  (.2006مالٍاتی،)ثبضذ هسیز سبخت ملستزٍل هی

یبثذ، اهب مبّص هی( ثذٍى پزٍثیَتیل) داری ًسجت ثِ گزٍُ ضبّذ تبثیز داضتِ است ثِ طَری مِ غلظت ملستزٍل خَى ثِ طَر هؼٌی

حتوبالً ثِ دلیل خَاًی ًذاضت مِ اّبی پیطیي ّنًتبیج ایي هطبلؼِ ثب یبفتِ(. 1390صفبهْز)گیزد تزی گلیسزیذ موتز تحت تبثیز قزار هی

 .ی ایي پزٍثیَتیل ثبضذّبی سبسًذُّبی هینزٍارگبًیسنتفبٍت در سطح پزٍثیَتیل هَرد استفبدُ یب تفبٍت در سَیِ

 گلیسزیذ سزمغلظت کلستزٍل ٍ تزی( خطبی استبًذارد هیبًگیي ±)جذٍل  هیبًگیي  

  تیوبرّب 

 ±SEM*  صفبت ضبّذ 1تیوبر  2تیوبر 

 (لیتزگزم در دسیهیلی )28ملستزٍل رٍس  6/127 8/111 9/113 34/8

 (لیتزگزم در دسیهیلی) 42ملستزٍل رٍس  8/148 40/137 0/142 05/10

 (لیتزگزم در دسیهیلی) 28گلیسزیذ رٍس تزی 0/93 60/84 40/78 70/7

 (لیتزگزم در دسیهیلی) 42گلیسزیذ رٍس تزی 1/112 60/102 20/99 25/6

 خطبی استبًذارد هیبًگیي;  *(>05/0p)رٍی اػذادّزستَى ًطبى دٌّذُ ٍجَداختالف هؼٌی داراست حزٍف هتفبٍت ثز-1
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ًطبى دادُ ضذ مِ هقبدیز هختلف پزٍثٌَتیل ثبیَسبف ثز هیشاى غلظت ملستزٍل ٍتزی گلیسیزیذ سزم اس ًظز آهبری تبثیز هؼٌی 

ی ایي ّبی سبسًذُّبی هینزٍارگبًیسنسطح پزٍثیَتیل هَرد استفبدُ یب تفبٍت در سَیِمِ احتوبالً ثِ دلیل تفبٍت در  .داری ًذاضت
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Abstract 

The objective of the present study was to comparison different level of 

probioticBIOSAFsupplementation on plasma metabolites of Ross 308 broiler. Two hundred twenty 

five chickens were allocated in the three treatment containing 5 pen and 15 birds on each pen. Diets 

included 0, 1 or 1.5gr of probiotic BIOSAF/kg diet and considered as control, treatment 1 and 

treatment 2, respectively. Plasma TG and cholesterol was measuread on the days  28 and 42 of 

exoermental period. Data were analyzed by SAS 9.1 software and GLM procedure. There were no 

significant different among plasma TG and cholesterol of the treatments (p>0.05). As previous 

study showed supplementation probiotics could decrease plasma fat metabolites, no differences in 

this study might be due to different level of probiotic or different stearin of probiotic 

microorganism. 

Keywords: probiotic, broiler, cholesterol, Triglyceride. 

 

 

 

 


