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 اهیي قلی پَر، اهیز داٍر فزٍسًذُ ضْزکی

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ , ثِ تزتیت داًطجَی هقطع کبرضٌبسی ارضذ گزایص تغذیِ دام ٍ استبدیبر گزٍُ علَم داهی 
 amina9097@yahoo.com: ًَیسٌذُ هسئَل*( )خَراسگبى)اصفْبى

 :چکیذُ

جْت ثزرسی تبثیز پَدر سیز ٍ هًٌَسیي سذین  تکزار ثزای ّز تیوبر 10تیوبر ٍ  4ب ایي آسهبیص در قبلت یک طزح کبهال تصبدفی ث

جیزُ  ،(ضبّذ)جیزُ پبیِ ثذٍى افشٍدًی :ضبهل  4تب  1تیوبر   .رٍس اجزا ضذ 56ثِ هذت   گَسبلِ ّبی پزٍاریثز فبکتَرّبی خًَی 

جیز پبیِ ثِ ّوزاُ ًین درصذ  ٍ جیزُ پبیِ ثِ ّوزاُ  یک ، (هیلی گزم در کیلَگزم هبدُ خطک 30) هًٌَسیي سذینپبیِ ثِ ّوزاُ 

اسیذ ّبی چزة غیز  در رٍس پبیبًی آسهبیص، پس اس خَى گیزی، پالسوب جذاسبسی ٍ غلظت لیپیذّب،. درصذ پَدر سیز ثَدًذ

تغذیِ ًین یب یک درصذ پَدر سیز سجت کبّص هعٌی  . اًذاسُ گیزی ضذ (BHBA)ثَتیزات ٍ ثتب ّیذرٍکسی ( NEFA) استزی

در ضوي، افشٍدى هًٌَسیي  ٍ ًین درصذ پَدر سیز در جیزُ . در هقبیسِ ثب دٍ گزٍُ دیگز ضذ LDLدار هیشاى کلستزٍل ٍ ًیش 

 BHBAٍلی ّیچ یک اس تیوبرّب تبثیزی ثز غلظت ( >05/0P)در هقبیسِ ثب گزٍُ ضبّذ ضذ  NEFAسجت کبّص هعٌی دار 

هی ( NEFAثِ دلیل تبثیز ثز )ًتیجِ ایي تحقیق ًطبى داد کِ افشٍدى ًین درصذ پَدر سیز ثِ جیزُ گَسبلِ ّبی پزٍاری .   ًذاضت

 .   تَاًذ در هقبیسِ ثب هًٌَسیي تزکیت هٌبست تزی جْت ثْجَد تعبدل اًزصی دام ثبضذ

 لِ ّبی پزٍاری، پَدر سیز، هًٌَسیي، فبکتَرّبی خَىگَسبواژه های کلیدی 

 

 مقدمه

فعبلیت ثبکتزی ّبی ضکوجِ جْت تَلیذ اًزصی ٍ پزٍتئیي  ثب کبرایی پبییي اًجبم هی گیزد ٍ ایي اهز ثِ تزتیت سجت دفع هتبى ٍ 

 -هیزسائی)ًیش هی ضَد دفع ایي هَاد ًِ تٌْب سجت کبّص عولکزد تَلیذ، ثلکِ سجت آلَدگی هحیط سیست . آهًَیبک هی ضَد

اس هذت ّب قجل پذیزفتِ ضذُ است کِ استفبدُ کٌتزل ضذُ اس  آًتی ثیَتیک ّبی خبظ هی تَاًذ ثزای (. 2012آغسبقلی ٍ ّوکبراى، 

رایج تزیي ایي تزکیجبت  یًََفزّب  ّستٌذ کِ استفبدُ اس آى ّب هی تَاًذ سجت ثْجَد ثبسدّی اًزصی ٍ .  ًطخَارکٌٌذگبى هفیذ ثبضذ

 .یکی اس پزکبرثزدتزیي  یًََفزّبی  هَرد استفبدُ در ًطخَارکٌٌذگبى هًٌَسیي سذین است. تبثَلیسن ًیتزٍصى در ضکوجِ ضَده

اهزٍسُ  اطالعبت سیبدی در راثطِ ثب  احتوبل اًتقبل ثبقیوبًذُ تزکیجبت   آًتی ثیَتیکی ثِ گَضت ٍ ضیز ٍ ًیش ایجبد  

جْت جبیگشیٌی آًتی ثیَتیک ّبی هحزک رضذ، در سبل ّبی . هقبٍهت ثبکتزیبیی در ثزاثز آًتی ثیَتیک ّب ثِ ٍجَد آهذُ است

خبلصی سادُ ٍ )یبّبى ثِ عٌَاى افشٍدًی خَراکی در تغذیِ دام ثِ عول آهذُ است اخیز افشایص قبثل تَجْی در استفبدُ اس گ

 دارًذ هٌفی ثبکتزی ّبی گزم هثجت ٍ فعبلیت سیبدی علیِ طیف ٍسیعی اس گَگزددار است کِتزکیجبت  دارای سیز(. 2011ّوکبراى، 

پزٍفیل هیکزٍثی ضکوجِ را  تغییز هی دّذ، ثذیي گشارش کزدًذ کِ سیز  (2008)ٍاًبپبت ٍ ّوکبراى (. 2003جوزٍس ٍ ّوکبراى، )

. ًسجت ثِ جوعیت هیکزٍثی کل ضکوجِ هی ضَد( Prevotella)ٍتال تزتیت کِ سجت کبّطشیزگًَِ ّبی هختلف جٌس پزی

ز ٍتال عوذتب هسئَل تجشیِ پزٍتئیي ٍ دآهیٌِ کزدى اسیذّبی آهیٌِ  ثَدُ کِ ًطبى دٌّذُ تبثیز سیز ثسیزگًَِ ّبی هختلف پزی

 ضوٌب سیز اس ّویي طزیق ٍ ثِ دلیل کبّص ًسجت استبت ٍ افشایص ًسجت پزٍپیًَبت ٍ ثَتیزات ثز . هتبثَلیسن پزٍتئیي هی ثبضذ
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اخیزا هطبلعبت سیبدی در (. 2012آغسبقلی ٍ ّوکبراى، -هیزسائی)کبّص تَلیذ هتبى ٍ ثْجَد تعبدل اًزصی دام ًیش هَثز است 

ثب ایي ٍجَد، ثیطتز ایي هطبلعبت کَتبُ هذت ثَدُ . ّب ٍ هتبثَلیسن ضکوجِ ثِ چبح رسیذُ است هَرد تبثیز سیز ثز هیکزٍارگبًیسن

ثب تَجِ ثِ هطبلت ثیبى ضذُ ایي طزح جْت ثزرسی تبثیز (. 2008ٍاًبپبت ٍ ّوکبراى، )ٍ در ضزایط ثزٍى تٌی اًجبم ضذُ است 

 .ضذ اجزا اریگَسبلِ ّبی پزٍپَدر سیز ٍ هًٌَسیي سذین ثز هتبثَلیت ّبی خًَی 

 

 مواد و روش ها

کیلَگزم در قبلت   100 ± 11رٍس ٍ دارای ٍسى ثذى  100 ± 6راس گَسبلِ  ًز ّلطتبیي ثب هیبًگیي سي  40در ایي آسهبیص تعذاد  

جیزُ پبیِ ثذٍى  -1: تیوبرّب ضبهل. رٍس هَرد استفبدُ قزار گزفتٌذ 56تکزار  ثِ هذت  10تیوبر ٍ  4یک طزح کبهال تصبدفی ثب 

ثِ پَدر سیز + جیزُ پبیِ  -3، هیلی گزم ثز کیلَگزم هبدُ خطک 30ثِ هیشاى  هًٌَسیي سذین+ جیزُ پبیِ  -2، (ضبّذ)افشٍدًی 

 . درصذ ثَدًذ 1ثِ هیشاى پَدر سیز + جیزُ پبیِ  -4، درصذ 5/0هیشاى 

ی تعییي ٍضعیت تعبدل اًزصی دام، در رٍس پبیبًی ّز جْت ثزرسی تبثیز تیوبرّبی آسهبیطی ثز هتبثَلیسن لیپیذّب ٍ ًیش ثزا

هیلی لیتز خَى گیزی ثِ عول آهذ ٍ پس اس  10اس سیبّزگ دم ّز  گَسبلِ هیشاى ( سبعت پس اس خَراک دّی صجح 4)دٍرُ 

درجِ سبًتی  -18دقیقِ، ًوًَِ ّبی سزم در دهبی  10ثِ هذت  g ×4000جذاسبسی پالسوبی خَى ثب استفبدُ اس سبًتزیفیَص ثب دٍر  

لیپیذّبی خَى ضبهل کلستزٍل، لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی پبئیي، لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی ثبال ٍ    تزی گلیسیزیذ ثب . گزاد ًگْذاری ضذًذ

در آسهبیطگبُ تعییي غلظت اسیذّبی . استفبدُ اس دستگبُ کیت آًشیوی ضزکت سیست ضیوی ٍ دستگبُ اتَ آتبالیشر اًذاسُ گیزی ضذ

ثِ رٍش آًشیوی ٍ ثب استفبدُ اس کیت استبًذارد اًذاسُ ( BHBA)ٍ ثتب ّیذرٍکسی ثَتیزیک اسیذ ( NEFA)ستزیفِ چزة غیز ا

ٍ ثز اسبس هذل آهبری طزح کبهال تصبدفی هَرد تجشیِ ٍ تحلیل SAS (1998 )ثب استفبدُ اس ًزم افشاس آهبری  دادُ ّب. گیزی ضذ

 .استقبدُ ضذ( LSD)حذاقل تفبٍت هعٌی دار جْت هقبیسِ هیبًگیي ّب اس آسهَى . قزار گزفت

 

 نتایج و بحث

خَى در  LDLسجت کبّص هعٌی دار هیشاى کلستزٍل تبم ٍ ًیش ( ًین یب یک درصذ)در ایي آسهبیص تغذیِ ّز دٍ سطح پَدر سیز 

هیشاى (. 1جذٍل )در ثیي توبم تیوبرّب هطبثِ ثَد  HDLٍلی هیشاى تزی گلیسیزیذ ٍ ( >05/0P)هقبیسِ ثب دٍ گزٍُ دیگز ضذ 

BHBA در عَض  تغذیِ هًٌَسیي یب ًین درصذ پَدر سیز در . در ّیچ یک اس دٍرُ ّبی  آسهبیطی تحت تبثیز تیوبر قزار ًگزفت

 .در هقبیسِ ثب گزٍُ ضبّذ ضذ NEFAجیزُ گَسبلِ ّب سجت کبّص هعٌی دار 

سزم  LDLکِ هصزف حجِ سیز ٍ پَستِ سیز ثبعث کبّص کل کلستزٍل ٍ  گشارش کزدًذ (2003)جوزٍس ٍ ّوکبراى 

هتیل گلَتبریل کَآًشین آ ردٍکتبس ًیبس است کِ  -3ّیذرٍکسی  -3ثزای سبخت کلستزٍل ثِ آًشیوی ثِ ًبم . طیَر گَضتی گزدیذ

در . سٌتش کلستزٍل هی گزدًذاسبًس ّبی هَجَد در سیز ثبعث جلَگیزی اس عول ایي آًشین ضذُ ٍ در ًْبیت ثبعث جلَگیزی اس 

هتیل گلَتبریل کَآًشین آ ردٍکتبس ٍ  -3ّیذرٍکسی  -3درصذی در فعبلیت  40تحقیق اًجبم ضذُ تَسطبیي هحققیي، یک کبّص 

 (.2003جوزٍس ٍ ّوکبراى، )ضذ آلفب ّیذرٍکسیالس در هزغ ّبی تغذیِ ضذُ ثب سیز گشارش  -7کلستزٍل 

سیز ٍ هًٌَسیي در ایي هطبلعِ هی تَاًذ ًطبى دٌّذُ کبّص ًسجت استبت در  در اثز هصزف پَدر BHBAکبّص هیشاى 

 پَدر سیز سجت کبّص سیزگًَِ ّبی هختلف ( 2012آغسبقلی ٍ ّوکبراى، -هیزسائی)است ّوبى طَر کِ ثیبى ضذُ . ضکوجِ ثبضذ



 

 

 BHBAٍتال ًسجت ثِ جوعیت هیکزٍثی کل ضکوجِ هی ضَد ٍ هوکي است اس ّویي طزیق سجت کبّص تَلیذ جٌس پزی

 .  ٍ ثْجَد تعبدل اًزصی دام در ایي هطبلعِ ضذُ ثبضذ( در ًتیجِ کبّص تَلیذ استبت ٍ هتبى)

 

 تاثیز موننسین و پودر سیز بز پارامتزهای خونی در گوساله های پزواری. 1جدول 

 خطبی هعیبر 1تیوبر ّب فزاسٌجِ

1 2 3 4 

 a43/131 ab51/130 bc76/125 c25/124 592/5 *کلستزٍل 

 750/0 78/22 15/22 64/22 37/22  *تزی گلیسیزیذ

لیپَپزٍتئیي ثب چگابلی  

 *سیبد

61/87 18/90 75/91 46/89 935/4 

لیپَپزٍتئیي ثب چگابلی  

  *کن

a82/34 a33/33 b01/29 b79/27 341/4 

چازة غیاز    اسیذّبی

 **استزیفِ

a184 
bc171 c167 ab178 921/10 

ثتااااب ّیذرٍکساااای  

 **ثَتیزات

160 151 152 156 496/10 

 ثِ هیشاى یک درصذ: پَدر سیز -4ثِ هیشاى ًین درصذ؛ : پَدر سیز -3هیلی گزم ثز کیلَگزم؛  30ثِ هیشاى : هًٌَسیي -2ضبّذ؛  -1 1
a-c درصذ هی ثبضذ 5هعٌی دار ثیي تیوبرّب در سطح  حزٍف غیزهطبثِ در ّز ردیف ثیبًگز اختالف. 

 هیلی گزم در دسی لیتز*
 هیکزٍهَل ثز لیتز**
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