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 چکیده

ی های هماتولوژفراسنجهده از پروبیوتیک پروتکسین بر وزن، بررسی تأثیر استفااین مطالعه به منظور  زمینه مطالعاتی:

های های هماتولوژی و خونی برهنجهفراسبررسی وزن،  هدف:انجام شد.  های شیرخوار نژاد لری بختیاریو خونی بره

ماه  میش چند شکم زایش که در ماه آخر آبستی بودند به مدت یک 28از  روش کار:اری بود. شیرخوار نژاد لری بختی

م دریافت یک گر -2 ( و میش برهت پروبیوتیک توسط عدم دریافتیمار شاهد ) -1شامل استفاده شد. تیمارهای آزمایشی 

 و سط برهتوگرم پروبیوتیک  20/0 دریافت -4و  توسط برهگرم پروبیوتیک  20/0 دریافت -3پروبیوتیک توسط میش 

تعیین از پس  هابره پروبیوتیک پروتکسین بود. بیوتیک استفاده شده در این تحقیقپرو توسط میش. گرم پروبیوتیکیک 

یین وزن کشی شدند. برای تع هر هفته تا پنج هفته از این پروبیوتیک استفاده کردند. وزن اولیه به مدت یک ماه

 یری انجام شد.گآزمایش قبل از نوبت غذایی صبح نمونه  21و 14، 3روزهای و خونی در  های هماتولوژیفراسنجه

، اهبرهبر وزن اثر زمان )سن(  .دار نبودها معنیدر بره و خونی های هماتولوژیفراسنجه ،اثر تیمار بر وزن بدن نتایج:

لوبولین ین به گگلوکز، نسبت آلبوممین ترانسفراز، ولین، گاما گلوتاهماتوکریت، آلبومین، آلکالین فسفاتاز، گلوب هایغلظت

غلظت و  های فاز حادپروتئین ،های سفیدگلبول تعداد اثر زمان )سن( روی (.P<01/0بود ) دارمعنیاختالف آماری  دارای

 و خونی یهای هماتولوژفراسنجهها، بر وزن برهدر مورد اثر متقابل تیمار و زمان )سن(  (.P<01/0) دار بودمعنیفسفر 

وبیوتیک پربا توجه به نتایج حاصل از این مطالعه  نتیجه گیری نهایی: (.P>05/0)مشاهده نشد دارمعنی آماری اختالف

به تحقیقات بیشتر و سطوح  نداشت. نیاز یدارمعنی اثر های هماتولوژی و خونیپروتکسین بر وزن بدن، فراسنجه

 ری بختیاری است.های نژاد لبیشتری از این پروبیوتیک در بره

 

های سفید، نسبت آلبومین به گلوبولین، وزن بدن، گلبول عناصر معدنی خون، های فاز حاد،پروتئین :واژگان کلیدی

هماتوکریت
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 مقدمه

های غذایی میکروبی هستند که از ها افزودنیپروبیوتیک

طریق بهبود تعادل میکروبی روده، تأثیرات سودمندی بر 

. این ترکیبات به عنوان عضو جدیدی در میزبان دارند

جمعیت میکروفلورای دستگاه گوارش حیوان هستند که 

های مختلف پرویوکاریوتی و تبادالت جدیدی با گونه

ای )شامل اپیتلیوم و های یوکاریوتی دیواره رودهسلول

 (.1989)فولر  کنندبافت لنفاوی مربوط به روده( ایجاد می

لولی تعدیل قوی و جدید در نتیجه این تبادالت س

ای و نیز عملکرد تولیدی و رشد رخ درعملکرد روده

دهد که منجر به افزایش سالمتی و کاهش ابتال به می

در واقع  (.2010)کاواکامی و همکاران  شودبیماری می

ها بر ای هستند که تأثیر آنهای زندهمیکروارگانیسم

ولی زاده ,ارتقای میکروبی حیوان به اثبات رسیده است )

از طریق ایجاد تعادل میکروبی در ( و2021و همکاران 

روده باعث ایجاد اثرات مثبتی مانند کاهش عفونت 

توانند جایگزین شوند و از این طریق میای میروده

باشند و از آنجا که در  هابیوتیکمناسبی برای آنتی

جامد از پذیری به خوراک نشخوارکنندگان جوان، عادت

پذیر خواهد یت جمعیت میکروبی شکمبه امکانطریق تثب

 مؤثر خواهد بود ها در این امربود، استفاده از پروبیوتیک

های میکروبی یا فرآورده (.2007)داف و همکاران 

توانند به خوراک دام افزوده شوند و ها میپروبیوتیک

در فلور روده و قادرند با ایجاد یک تعادل میکروبی 

ای گوارشی اثر مثبتی بر عملکرد هپیشگیری از عفونت

حیوان و افزایش رشد نشخوارکنندگان جوان داشته 

مطالعات صورت گرفته (. 2016باشند )نوری و همکاران 

 ها از طریق افزایشحاکی از آن است که پروبیوتیک

ها ها، تعداد و فعالیت کشندگی نوتروفیلگلوبولین غلظت

وفلور مضر از یک سو و از سوی دیگر با کاهش میکر

ها باعث تقویت سیستم فرمدستگاه گوارش از قبیل کلی

دفاعی بدن و جلوگیری از ابتالی نشخوارکنندگان جوان 

 شوندهای مختلف متابولیکی و عفونی میبه بیماری

روده و تلیوم یاپ ها بهچسبیدن پروبیوتیک(. 1989)گاگیا 

مخاط آن، عامل اصلی در ایجاد ایمنی در میزبان 

توانند به ها میشد و در این صورت پروبیوتیکبامی

های مفید کمک کنند تا در محتویات دستگاه سایر باکتری

گوارش حیوان، زنده بمانند و باعث افزایش جمعیت 

 (.2002)نیکوسکالنین و همکاران ها شوند پروبیوتیک

اثرات استفاده از پروبیوتیک باکتریایی بر عملکرد، 

های خونی متفاوت گزارش سنجهاوضعیت سالمت و فر

شده است و تفاوت در نتایج ممکن است ناشی از نوع 

پروبیوتیک مصرفی، نوع خوراک مصرفی، سطح 

پروبیوتیک و شرایط محیطی  مدیریت، نحوه مصرف

نتایج یک مطالعه نشان داد که  (.2002)آگاروال  باشد

های گروه تولید فاکتورهای رشد )اسیدهای آلی، ویتامین

B هوازی و افزایش ایجاد شرایط بی (،دهای آمینهاسی و

های سلولوالیتیک و مصرف الکتات از جمله رشد باکتری

ها در افزایش گوارش پذیری های پروبیوتیکمکانیسم

در  .(2010)ریدل و همکاران  مواد مغذی خوراک است

تحقیقات دیگری نیز نشان داده شده است که استفاده از 

های شیرخوار ر جایگزین شیر دامپروبیوتیک باکتریایی د

)نوری و همکاران  سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی

)کاواکامی و همکاران  و افزایش وزن روزانه (2016

 . است شده (2010

بهبود افزایش وزن حیوانات با تغذیه تیمارهای حاوی 

بهبود در اکولوژی علت پروبیوتیک ممکن است به 

و افزایش جذب ( 2009)السکانو و همکاران میکروبی 

و بهبود ضریب  (2002)خونتیا و چایودهاری  مواد مغذی

تبدیل غذایی باشد. در نشخوارکنندگان نوازد خصوصًا 

در شرایط تنش، جمعیت میکروبی حالت گذار )انتقالی( و 

بسیار حساسی دارد، به طوری که تغییرات ناگهانی جیره 

دستگاه  تواند باعث تغییرات جمعیت میکروبییا محیط می

توان یکی ها را میگوارش شود. در این مورد پروبیوتیک

از دستاوردهای مثبت محققان دانست که با توجه به 

سوابق تاریخی و با الهام از شرایط طبیعی 

ها در دستگاه گوارش و تعادل موجود در میکروارگانیسم

جایگزین آنتی طبیعت تهیه شده است و به عنوان 
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رک رشد در خوراک دام به صنعت ها و مواد محبیوتیک

 عرضه شدند. 

های استفاده از پروبیوتیک در تغذیه با توجه به مزیت

ی شیرخوار در بهبود هانشخوارکنندگان جوان و دام

ها و کاهش مصرف آنتی بیوتیکهمچنین  عملکرد رشد و

های سالم و پرتوانی مهم تر از همه رشد و پرورش بره

های مولد و له جایگزین میشکه در آینده بتوانند در گ

های بالغ شوند و آینده اقتصادی و سالمتی گله را قوچ

تضمین نمایند و همچنین به دلیل عدم مطالعه در مورد 

های میکروبی از طریق دهانی در استفاده از این افزودنی

های لری بختیاری، بنابراین این تحقیق ها و میشبره

 هایسنجهاعملکرد، فر اثرات پروبیوتیک پروتکسین را بر

بررسی های نژاد لری بختیاری خونی برههماتولوژی 

 کند.می

 هااد و روشمو

لری  در ایستگاه پرورش و اصالح نژاد گوسفند این طرح

 کیلومتری شرق شهرکرد 20واقع در  (شولی) بختیاری

یک تا  میش 28 پذیرفت. در این آزمایش از تعداد انجام

ها ده شد. میشاستفا ختیاریلری ب نژادشکم زایش شش 

رأس( هیچ  14شدند. یک گروه )به دو گروه تقسیم 

رأس( در  14پروبیوتیکی دریافت نکردند و گروه دیگر )

دو درصد )حجمی/وزنی( )یک گرم هر روز محلول 

پروبیوتیک  سی آب(پروبیوتیک حل شده در پنج سی

پروتکسین را از طریق دهانی و سرنگ به مدت یک ماه تا 

دریافت نمودند. به محض زایمان استفاده از  ان زایشزم

به جداول نیازهای  ها با توجهقطع شد. جیرهپروبیوتیک 

NRC  تنظیم شدند. اجزای تشکیل دهنده جیره و آنالیز

نشان داده شده است 1شیمیایی جیره در جدول 
  

Table 1- Ingredient and composition of experiment diet used in the study 

Chemical composition of feed  Composition Ingredient (%)  

12.6 Crude protein (% of DM) 37.5 Alfalfa 

2.50 Metabolizable Energy (MCal / kg) 37.5 Wheat Straw 

0.80 Calcium (% of DM) 15 Corn Silage 

0.60 Phosphorus (% of DM) 8.5 Concentrate 

46.2 )NDF (% of DM) 1.0 Vitamin and Mineral Premix 

42.3 ADF (% of DM) 0.5 Bi-carbonat sodium 

1. Each kg of vitamin and mineral premix contains 185 grams of calcium, 20 grams of magnesium, 55 grams of sodium, 

3 grams of zinc, 3 grams of iron, 2 grams of manganese, 0.28 grams of copper, 0.1 grams of cobalt, 0.1 grams of iodine, 

0.4 g of antioxidant, 0.001 g of selenium, 500,000 international units of vitamin A, 100,000 international units of 

vitamin D3 and 100 international units of vitamin E. 

 

مشخص )نر و ماده( متولد شده رأس بره  28وزن تولد 

 .وارد آزمایش شدند به مدت یک ماهو از روز سوم  شد

تیمار شاهد )عدم دریافت پروبیوتیک  -1شامل تیمارها 

دریافت یک گرم پروبیوتیک  -2(  و میش توسط بره

گرم پروبیوتیک توسط بره  20/0دریافت  -3توسط میش 

 و یک گرمگرم پروبیوتیک توسط بره  20/0دریافت  -4و 

ها در تیمارهایی که بره. پروبیوتیک توسط میش

گرم  یکبره رأس پنج به ازای پروبیوتیک استفاده کردند 

و از طریق  شدآب حل  لیترمیلی 15پروبیوتیک در 

خوراک  داده شد.ها به بره به صورت دهانی سرنگ

در اختیار روزگی  14در سن به صورت آزاد  آغازین

رکیب شیمیایی خوراک آغازین در ت ها قرار گرفت.بره

 آورده شده است. 2جدول 
 

Table 2- Chemical analysis of starter used in lambs 

(%)  
6DM 5ASH 4ADF 3NDF 2EE 1CP  

93 3.62 8.35 17.19 4.35 18.2 Starter 

1.Crude protein, 2. Ether extract, 3. Neutral detergent 

fiber 4. Acid detergent fiber, 5. Ash, 6. Dry matter  
 

پروبیوتیک مورد استفاده در این تحقیق پروتکسین بود 

های سویه میکروارگانیسم 9 ت کهطبیعی اس فرآوردهکه 

راه دارد. ه را به همسودمند دستگاه گوارش گوسفند و بر

 سویه الکتوباسیل چهارشامل ها این میکروارگانیسم
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، یک (وسوس، دلبروکیپالنتاروم، اسیدوفیلوس، رامن)

یک  ،(بیفیدو باکتریوم بیفیدوم) سویه بیفیدوباکتریوم

، یک سویه (انتروکوکوس فاسیوم) سویه انتروکوکوس

استرپتوکوکوس سالیواریوس زیرگونه ) استرپتوکوکوس

و  (کاندیدا پپنت لوسی) ، دو سویه قارچ(ترموفیلوس

این محصول ساخت هستند.  (آسپرژیلوس اوریزا) مخمر

 بود. ®المللی پروتکسینت بین شرک

هفته بعد از تولد به  پنجها هنگام تولد و تا وزن کشی بره

گیری به منظور اندازهصورت هفتگی صورت گرفت. 

و  14، 3ای های هماتولوژی و خونی در روزهفراسنجه

از نوبت غذایی صبح و با اعمال محدودیت غذایی  بعد 21

ها ز تمام برهساعته، از طریق ورید وداج ا 4تا  2

حاوی  هایلوله خون به هاینمونه. گیری شدخون

شامل  هماتولوژیهای گیری فراسنجههپارین برای اندازه

هماتوکریت  ائوزینوفیل، لنفوسیت، مونوسیت، نوتروفیل،

به های خون انتقال یافت. نمونه های سفید خونو گلبول

 وهماتولوژی های و فراسنجه گردید ارسالآزمایشگاه 

گلوکز، آلبومین، پروتئین کل،  های خونی شاملفراسنجه

گلوبولین، تری گلیسرید، آلکالین فسفاتاز، گاما گلوتامین 

وتامیک اگزالواستیک های فاز حاد، گلترانسفراز، پروتئین

شامل کلسیم، فسفر، و مواد معدنی خون  ترانس آمیناز

 با دستگاه اتوآناالیزربا استفاده از  روی، آهن و مس

 تعیین شدند. (، ساخت ایتالیاBT 1500مدل )

صفات  بر اثر تیمارهای آزمایشی به منظور بررسی

-وزن بدن، فاکتورهای هماتولوژی، فراسنجهبه  مرتبط

طرح کامالً  از ها،بره های خونی و عناصر معدنی خون

برای  های تکرار شده در زمان وبه صورت داده تصادفی

کرامر استفاده -وش توکیتصحیح مقایسات چندگانه از ر

ها بره یهااز مدل زیر برای تجزیه و تحلیل داده گردید و

 استفاده شد:

yijk = µ + Ti + b1.Agek + b2i(T×Age)ik + aj + eijk 

ام برای  iمشاهده مربوط به تیمار  ijkyدر رابطه فوق 

 i اثر iTاثر میانگین جمعیت،  µام،  kام در سن  jحیوان 

ضریب تابعیت صفت  1bسن بره )روز(،  eAg ،امین تیمار

ضریب تابعیت صفت مورد نظر بر  i2bمورد نظر بر سن، 

روز سن برای هر تیمار ناشی از اثر متقابل تیمار و سن، 

ja  اثر حیوانj  ام وkije باشد می میزان باقیمانده. 

 

 نتایج و بحث 

نشان داده شده است، اثر تیمار  3همانطور که در جدول 

دار نبود. اثر وتیک پروتکسین( بر وزن بدن معنی)پروبی

. در مورد اثر متقابل (P<01/0)زمان )سن( معنی دار بود 

 داری مشاهده نشد.تیمار و زمان )سن( نیز اختالف معنی

داری اثر معنیبا افزودن پروبیوتیک  همسو با این نتایج،

روی مصرف شیر، وزن زنده، افزایش وزن روزانه و 

)سالیم ها در برهکل در دوره قبل شیرگیری ن افزایش وز

بدن در طول دوره قبل  افزایش وزن، (2017و همکاران 

، افزایش (2010)آتاپولو و همکاران از شیرگیری در بزها 

 هادر برهدر طول دوره آزمایش وزن روزانه 

در تحقیقی  .مشاهده نشد (2007)بارانوسکیو همکاران 

داری عنیم ر هیچ اثرکمل کردن پروبیوتیک مخممدیگر 

)تی تی و همکاران  ها نداشتافزایش وزن بدن بره بر

با افزودن ( 2013حسین آبادی و همکاران ) (.2008

پروبیوتیک باکتریایی در جایگزین شیر و خوراک 

بر وزن  داریتفاوت آماری معنی هادر گوساله مصرفی

خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه، میانگین ماده  ،بدن

عدم تأثیر . نکردندمشاهده  یانگین بازده غذاییم

پروبیوتیک بر وزن بدن در این مطالعات به عدم تأثیر 

)سالیم و پروبیوتیک بر شیر مصرفی نسبت داده شد 

 .(2017همکاران 

های پروبیوتیکی مصرف مکملدیگری  هاییپژوهشدر 

شد روزانه  فزایش وزنها سبب بهبود ادر تغذیه بره

 2013 دیموا و همکاران ،2014و همکاران )آبدل سالم 

قابلیت به که آن را  ( 2018آگاروال و همکاران و

ها توسط مواد مغذی و هضم سریع آن باالتر دسترسی

 دادند. نسبتها با مکمل کردن پروبیوتیک میکروارگانیسم

با افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک  دیگر در پژوهشی

ی شیرخوار نژاد زل هاپروتکسین در جایگزین شیر بره
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روز  15مشاهده شد که میانگین مصرف خوراک فقط در 

دار بود و با افزایش سطوح پروبیوتیک اول معنی

دیگری  گزارش درهمچنین  یافت.پروتکسین افزایش 

های مختلف میانگین افزایش وزن روزانه در دوره

و  30های فقط در دوره خوراکآزمایش و ضریب تبدیل 

)آگاروال و همکاران دار بودند یش معنیروزگی آزما 45

های شیرخوار مشخص بره دردر تحقیقی دیگر (. 2002

شد که افزودن پروبیوتیک در جایگزین شیر سبب بهبود 

های ضریب تبدیل خوراک و افزایش مصرف خوراک بره

)بهاری و همکاران شیرخوار نسبت به تیمار شاهد شد 

2014). 

مصرف به را  کرد رشدبهبود عمل نیز دیگر مطالعات

، DMبهبود مصرف خوراک باالتر، راندمان بهتر خوراک، 

 کاهشپروتئین خام و بیشتر فیبر خام،  قابلیت هضم

های مفید در اسهال به علت افزایش تعداد میکروارگانیسم

)سالیم و دانستند  پروبیوتیک مصرف ناشی از شکمبه

تأثیر گذاری ترکیباتی مانند (. 2017همکاران 

های مختلفی ها که دارای میکروارگانیسموبیوتیکپر

هستند، متفاوت است و به ترکیب جیره و نیازهایی غذایی 

ترین تغییرات در آن حیوان بستگی دارد و با کوچک

بنابراین مدیریت خوراک دادن  شوند.تأثیر ممکن است بی

حیوانات شامل نحوه عرضه خوراک )خوراک کامالً 

و کنسانتره(، تعداد دفعات  علوفه مخلوط، تغذیه جداگانه

و شکل فیزیکی خوراک، ترکیب شیمیایی خوراک دادن 

خوراک شامل نسبت علوفه به کنسانتره، درصد مواد 

مغذی جیره، درصد الیاف مؤثر جیره و نوع علوفه و 

توان از می کنسانتره مورد استفاده در این تحقیق را

 دالیل احتمالی اختالف در نتایج نام برد.

 

 

Table 3-Least squares mean of treatment per time of body weight in lambs (kg) 

P-value  1Treatments Item 

 
Interaction Time Treatment SEM 4 3 2 1 

0.29 0.0001 1.00 0.46 8.73 8.83 8.79 8.44 Body Weight 

1.Treatments included 1) Control treatment (non-reception of probiotics by lambs and ewes), 2) Receive 1 g of 

probiotic by ewes, 3) Receive 0.2 g of probiotic by lambs 4) Receive 0.2 g of probiotics by lambs and 1 g of probiotics 

by ewes.  

Least square means in a row with differing letters differ significantly (P < 0.05). 

 

یمار بر اثر ت ،شودمشاهده می 4همانطور که در جدول 

لنفوسیت،  غلظت ائوزینوفیل، های هماتولوژی شاملداده

دار معنی و گلبول سفید نوتروفیل، هماتوکریت ،مونوسیت

بر غلظت  نیزنبود. اثر متقابل تیمار و زمان )سن( 

ماتوکریت ه نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل،

اثر  .دار نبوددارای اختالف آماری معنیو گلبول سفید 

 و غلظتهای سفید گلبول تعداد زمان )سن( بر

غلظت  برو  (P<01/0)دار بود هماتوکریت معنی

لنفوسیت،  ائوزینوفیل، فاکتورهای هماتولوژی دیگر یعنی

  .دار نبودمعنی نوتروفیلو  مونوسیت

سالمتی یک ارگان خون یک شاخص خوب برای تعیین 

کننده وضعیت پاتولوژیکی کل است. آن همچنین منعکس

بدن است و پارامترهای هماتولوژیکی در تشخیص 

در گزارشی با وضعیت عملکرد حیوانات مهم هستند. 

افزودن پروبیوتیک بیوساف در ماه آخر آبستنی در 

ها شمارش ها و تا پایان زمان از شیرگیری در برهمیش

ها، ها، لنفوسیتمز خون، درصد نوتروفیلهای قرسلول

در شروع و پایان  هاها برهها و ایئوزوفیلازوفیلب

داری تحت تأثیر قرار نگرفت. فقط آزمایش به طور معنی

داری ها در پایان آزمایش به طور معنیدرصد مونوسیت

در مطالعه  (.2016)دبیری و همکاران افزایش یافت 

رشد با استفاده از پروبیوتیک های در حال دیگری در بره

ها، تفاوت ها و مونوسیتبه جز درصد نوتروفیل

های هماتولوژی مختلف بین داری در فراسنجهمعنی

 (.2005)فاید و همکاران  نشدتیمارها مختلف مشاهده 

هیچ تفاوت  (2012محمدی رودپشتی و دبیری )
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های سفید خون، غلظت شمارش سلول درداری معنی

در ها در گوساله هاها و مونوسیتا، لنفوسیتهفیلنوترو

با افزودن پروبیوتیک مشاهده گیری هیچ دوره اندازه

برای شمارش  نیزاثر متقابل زمان و تیمار  نکردند.

ها و ها، لنفوسیتفیلهای سفید خون، غلظت نوتروسلول

تواند به دلیل می که ذکر نشده استدار معنی هامونوسیت

ها باشد، یط رشد برای گوسالهحمناسب مبهداشت 

که سیستم ایمنی توسط تیمارها تحت تأثیر قرار  بطوری

مکمل کردن ( با 2013دیموا و همکاران ). نگرفته است

داری های شیری اثر معنیپروبیوتیک زوویت در گوساله

های قرمز، پروتئین کل غلظت هموگلوبولین، گلبول بر

جیره  بهروبیوتیک افزودن پبا همچنین  نکردند.مشاهده 

غلظت بر دار خوار تفاوت آماری معنیهای شیرخوکچه

لنفوسیت، نوتروفیل و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت 

که با نتایج ما همسو یودند.  (2005)شیم نشد مشاهده 

تواند شرایط یکی از دالیل احتمالی در این مطالعات می

اری دها باشد که باعث عدم معنیخوب بدنی مادران آن

شده  فاکتورهای هماتولوژیها بر غلظت پروبیوتیک

 است. 

نشان دهنده این است که سیستم  این تحقیق نیزنتیجه 

ها تحت تأثیر ژن )توکسین( جیرهها توسط آنتیایمنی بره

ها خوب باالنس شده مواد قرار نگرفته است و جیره

و اسیدهای آمینه  اندمغذی مناسبی را فراهم کرده

مواد معدنی الزم برای عملکرد نرمال ضروری و 

دهد و نشان می اندهای هماتولوژیکی فراهم کردهبافت

ها نداشته جیره مورد استفاده اثر منفی بر سالمتی دام

 است.

 
Table 4- Least squares mean of treatment per time of hematological factors of lambs (number) 

P-value  1Treatments Items 

Interaction Time Treatment SEM 4 3 2 1 

0.990 0.200 0.530 0.12 0.16 0.08 0.58 0.16 Eosinophil 

0.541 0.070 0.891 5.35 41.83 48.08 36.95 41.00 Lymphocytes 

0.711 0.690 0.682 0.32 1.27 0.83 1.20 1.11 Monocytes 

0.292 0.077 0.290 3.92 51.11 59.41 60.86 57.99 Neutrophils 

0.420 0.0001 0.361 1.79 40.72 42.50 40.66 41.61 Hematocrit 

0.751 0.0007 0.392 731.83 10444 11500 11792 12056 White blood cell 

1.Treatments included 1) Control treatment (non-reception of probiotics by lambs and ewes), 2) Receive 1 g of 

probiotic by ewes, 3) Receive 0.2 g of probiotic by lambs 4) Receive 0.2 g of probiotics by lambs and 1 g of probiotics 

by ewes.  

Least square means in a row with differing letters differ significantly (P < 0.05). 

 

در رابطه با  5در جدول  های ارائه شدهبر اساس داده

 آلبومین، های خونی، اثر تیمار بر روی غلظتسنجهافر

گلوبولین،  ،تری گلیسرید آلکالین فسفاتاز، پروتئین کل،

گاماگلوتامین ترانسفراز، گلوتامیک اگزالواستیک ترانس 

های آمیناز، گلوکز، نسبت آلبومین به گلوبولین، پروتئین

دار ن معنیو همچنین اثر متقابل تیمار و زما فاز حاد

آلکالین فسفاتاز،  ،غلظت آلبومین براثر زمان )سن(  .نبود

گلوکز، نسبت  گاما گلوتامین ترانسفراز، ،گلوبولین

 .(P<01/0) دار بودمعنی های فاز حادروتئینو پ آلبومین

های مهم و قابل اطمینان در بررسی یکی از شاخص

وضعیت سالمتی و فیزیولوژی حیوانات، سنجش 

خونی است که تحت تأثیر تغذیه، عوامل  هایشاخص

 (.2007)فانوراکی و همکاران  هاستمحیطی و سن آن

متفاوت غذایی بر  هایجیرهتأثیر  بنابراین برای مقایسه

های توان شاخصسالمت بدن و سیستم دفاعی، می

همچنین فاکتورهای  (.2000)ریهلکا خونی را بررسی کرد 

جیره ر زهای غذایی دتوانند برای ارزیابی نیامی خون

 دهیخوراک و یا راهکارهای خاص و کیفیت غذا غذایی

 مورد بررسی قرار گیرند. 

بر غلظت داری ها هیچ اثر معنیبا افزودن پروبیوتیک

پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، گلوکز در دوره پیش از 

 غلظت ،(2017)سالیم و همکاران  هادر بره شیرگیری
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های در ن، گلوبولین، و گلوکز در برهپروتئین کل، آلبومی

)فرگوسن یا بزها ( 2016)ال کاتچا و همکاران حال رشد 

، همچنین غلظت پروتئین کل در (2010و همکاران 

مشاهده  (2013)مسلمی پور و مصطفی لو  هاگوساله

با مکمل کردن مخمر  یدیگر مطالعاتدر  نشد.

ثر های ماده آواسی اساکارومایسز سرویسیه در بره

)بارانوسکی و غلظت گلوکز و اوره  برداری معنی

 سرم خون در بزها گلیسیریدلظت تریغ (2007همکاران 

 ،(2013)اوزسوی و همکاران  با تغذیه مکمل مخمر کشت

غلظت اوره، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، کراتینین، 

گلوکز، تری گلیسریدها، آالنین آمینوترانسفراز، 

 هادر قوچترانسفراز و آلکانین فسفاتاز آسپاراتات آمینو 

های های پالسما و آنزیم، همچنین متابولیت(2006)گالیپ 

که  مشاهده نشد (2007)استیال و همکاران کبدی در بز 

  این نتایج، با نتایج ما همسو بودند.

بیوتیک باکتریایی با افزودن پرو، های دیگرگزارشدر 

 هاگلوبولین در بره های پروتئین کل، آلبومین وغلظت

غلظت آلبومین، همچنین  (2014)آبدل سالم وهمکاران 

های نر )حسین در بره گلوبولین و پروتئین کل سرم خون

این داری افزایش یافت که ( به طور معنی2014و همکاران 

در ها نتیجه به اثر سودمند مکمل کردن پروبیوتیک

 یمیزاثر آن قیاز طر نیپروتئ گوارش پذیری شیافزا

 لیدل بهی هضممواد  نهیآم دیاس پروفیل رییو تغ نیپروتئ

چاشنی  شد.نسبت داده  یکروبیم نیسنتز پروتئ شیافزا

افزودن پروبیوتیک پروتکسین با  (2018دل و همکاران )

گیری در خون زل نژاد هایدر جایگزین شیر در بره

داری معنی آماری آزمایش( اختالف 30نوبت اول )روز 

گیری به جز های خونی قابل اندازهفراسنجهدر تمام 

و در خون گیری نوبت دوم )روز  مشاهده کردندآلبومین 

داری در اختالف آماری معنینیز آزمایش(  60

های مورد مطالعه به جز کلسترول، لیپوپروتئین فراسنجه

 مشاهدهبا دانسیته باال و لیپوپروتئین با دانسیته پایین 

با  (2010کامی و همکاران )کاوا در حالی که کردند

استفاده از پروبیوتیک باکتریایی )پروتوکسین( در شیر 

غلظت آلبومین سرم دار ها افزایش معنیمصرفی گوساله

با مصرف  (2014آل صیادی و همکاران )خون و 

کلسترول سرم  دارکاهش معنی هاپروبیوتیک در موش

 سنتزها با مهار پروبیوتیک را مشاهده کردند. خون

را آن  مقدارکلسترول یا کاهش سطح آن از طریق جذب 

  (.2006)آنتونویک و همکاران  دهندکاهش می

در مجموع نتایج متناقصی در این زمینه بدست آمده 

است که ممکن است ناشی از تأثیر عوامل متعددی بر 

های درون تنی از نتایج حاصله باشد. هر چند در پژوهش

های ل سیستمعرف کامهای زنده و واقعی که ممدل

ها نیز شود، اما این پژوهشپاتولوژیک هستند استفاده می

به سادگی تحت تأثیر عوامل خارجی از قبیل تفاوت در 

سویه باکتریایی، مقدار مورد استفاده، دقت آنالیتیکی 

روش آنالیز لیپیدها، شرایط فیزیولوژیک واحدهای 

بودن مصرف پروبیوتیک، ناکافی  آزمایشی، طول دوره

 رمناسب قرا شاهدهای ها و فقدان گروهاندازه نمونه

  (.2003کربیل و همکاران گیرند )می
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Table 5- Least squares mean of treatment per time of blood parameters in lambs 

P-value  1Treatments Items 

Interaction Time Treatment SEM 4 3 2 1  

0.733 0.0001 0.720 0.06 3.41 3.39 3.45 3.44 Albumin (g/dl) 

0.999 0.0001 1.000 11.48 613.27 608.17 622.0 611.26 Alkaline phosphatase (u/l) 

0.721 0.56 0.721 0.12 7.38 7.38 7.46 7.54 Total Protein (g / dl) 

0.077 0.0001 0.655 0.05 3.96 3.99 4.01 4.10 Globulin (g / dl) 

0.461 0.37 0.611 1.06 48.08 48.99 50.08 48.23 Triglycerides (g / dl) 

0.613 0.0001 0.611 1.59 53.86 51.65 47.87 52.95 Gamaglutamine transferase (u/l) 

0.503 0.60 0.643 1.58 51.51 49.28 45.46 50.54 Glutamic Oxalustic Transaminase (u/l) 

0.781 0.0001 0.700 1.07 69.56 68.74 67.09 69.48 Glucose (mg / dL) 

0.855 0.0001 0.721 0.01 0.86 0.85 0.87 0.85 Albumin to Globulin Ratio 

0.591 0.0003 0.44 0.57 6.81 6.94 7.59 7.72 Acute phase proteins 

 1. Treatments included 1) Control treatment (non-reception of probiotics by lambs and ewes), 2) Receive 1 g of 

probiotic by ewes, 3) Receive 0.2 g of probiotic by lambs 4) Receive 0.2 g of probiotics by lambs and 1 g of probiotics 

by ewes.  

Least square means in a row with differing letters differ significantly (P < 0.05). 

 

استفاده از  اثر شود،مالحظه می 6طور که در جدول همان

بر روی عناصر معدنی خون )کلسیم، روی،  پروبیوتیک

اثر زمان )سن( فقط  .دار نبودها معنیآهن، مس( در بره

و بر سایر  (P<01/0)دار بود غلظت فسفر معنی بر

همچنین اثر  .دار مشاهده نشدمعنی تأثیر آماری عناصر

 عناصر معدنی غلظت بر یمار و زمان )سن( نیزمتقابل ت

در مورد افزودن گزارشات اندکی نبود. دار معنی

وجود ها در برهناصر معدنی خون ها بر عپروبیوتیک

  دارد.

داری بر ( اختالف آماری معنی2008دیمینی و همکاران )

یافت در هایدر موش ، فسفر، منیزیم و آهنغلظت کلسیم

در ی بیوتیک مشاهده نکردند. کننده اسیدآلی و پر

 سدیم با افزودن مخمر کشت و بیکربناتگزارش دیگری 

پتاسیم، فسفر، کلسیم  داری بر غلظتتفاوت آماری معنی

فقط غلظت سدیم به طور نشد،  دهمشاهها و کلر در قوچ

دیگر با  تحقیق در (.2006)گالیپ  داری کاهش یافتمعنی

ها اختالف و ویتامینها ها، پروتئینافزودن پروبیوتیک

عناصر مس، منگنز و آهن در  بر غلظتداری معنیآماری 

(. 2014)خان و همکاران  نشدسرم خون پرنده مشاهده 

 در دارتأثیر آماری معنی( 1987پترسن و همکاران )

های غلظت سدیم و منگنز زمانی که گوسفند از سلول

ها در خوک کند، مشاهده نکردند.میزنده مخمر استفاده 

هایی که در دوران آبستی و دوره شیردهی از و خوکچه

های سلولی مخمر )مانان الیگوساکارید( استفاده دیواره

ها و هر دوی خوک آهن در پالسمای خون غلظت کردند،

که در حالیداری افزایش یافت، طور معنی ها بهخوکچه

ها افزایش یافت غلظت مس فقط در پالسمای خون خوک

)چک و  داری تغییر نکردلظت روی به طور معنیو غ

مکمل  با( 2016کووالیک و همکاران ) (.2016همکاران 

ذخیره مواد  مشاهده نمودندرویسیه ساکرومایسز س

)کووالیک و  تحت تأثیر قرار نگرفتها در قوچمعدنی 

 .(2016همکاران 

بب ککاهش استفاده از پروبیوتیکک سک نتایج ما،مخالف با 

و همچنکین  هکاکلسیم در سرم خکون بکره لظتغ دارمعنی

فسفر، پتاسکیم غلظت ، گردید دار غلظت آهنافزایش معنی

داری تحکت تکأثیر قکرار گرفکت. و کلر نیکز بکه طکورمعنی

جذب مواد  در مطالعه دیگر (.2005)آنتونویک و همکاران 

همچنکین جکذب آهکن و و  معدنی مانند کلسکیم و منیکزیم

ان مانند کلسکیم، منیکزیم و مواد معدنی موجود در استخو

-)شکولز یافکتها افزایش روی با استفاده از پری بیوتیک

. در ایکککن مطالعکککات تکککأثیر (2001آرنکککز و همککککاران 

ها بر عناصر معدنی خکون را بیشکتر بکه نکوع پروبیوتیک

 های تشکیل دهنده آناجزا و سویهپروبیوتیک مصرفی و 

ها دار آنکاهش معنی یاافزایش  ،جذب در نسبت دادند که

در ایکن تحقیکق (. 2005مؤثر است )آنتونویک و همککاران 

احتماالً چون افزودن پروبیوتیک پروتکسکین بکر افکزایش 

دار نبود، غلظت مواد معکدنی خکون نیکز ها معنیوزن بره
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داری تحت تکأثیر افکزودن پروبیوتیکک قکرار طور معنیبه

 نگرفت. 

 

Table 6- Least squares mean of treatment per time of blood minerals in lambs 

P-value  1Treatments Items 

Interaction Time Treatment SEM 4 3 2 1 

0.372 0.435 0.861 3.37 60.03 50.50 51.41 61.61 Calcium (mg) 

0.301 0.533 0.322 9.20 116.18 106.58 98.93 115.82 Zinc (ppm) 

0.922 0.011 0.775 0.33 7.94 8.57 8.42 8.80 Phosphorus (mg) 

0.144 0.262 0.322 6.52 104.13 111.10 110.27 114.68 Iron (PPM) 

0.678 0.133 0.845 6.57 102.42 94.46 94.03 103.36 Copper (ppm) 

1.Treatments included 1) Control treatment (non-reception of probiotics by lambs and ewes), 2) Receive 1 g of 

probiotic by ewes, 3) Receive 0.2 g of probiotic by lambs 4) Receive 0.2 g of probiotics by lambs and 1 g of probiotics 

by ewes.  

Least square means in a row with differing letters differ significantly (P < 0.05). 

 

 گیری کلینتیجه

بر  دارمعنی بیوتیک پروتکسین تأثیر آمارین پروافزود

های های هماتولوژی و فراسنجهها، فراسنجهوزن بره

ها، غلظت اثر زمان )سن( بر وزن برهخونی نداشت. 

هماتوکریت، آلبومین، آلکالین فسفاتاز، گلوبولین، گاما 

گلوکز، نسبت آلبومین به گلوبولین،  گلوتامین ترانسفراز،

های فاز حاد دارای لظت فسفر پروتئینهای سفید، غگلبول

دار بود. در مورد اثر متقابل تیمار و اختالف آماری معنی

های هماتولوژی و ها، فراسنجهزمان )سن( بر وزن بره

نشد. این  دار مشاهدهخونی اختالف آماری معنی

پروبیوتیک دهنده این است که با استفاده از نشان

مشاهده  هاسالمتی برهو بر عملکرد  اثر مثبتیپروتکسین 

مقادیر و سطوح بیشتری از این پروبیوتیک برای  نشد.

 ها مورد نیاز است.رسیدن به یک پاسخ منطقی در بره
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Introduction: Supplementing the feed with microbial products or probiotics have shown to 

improve animal performance and enhance the growth of young ruminants by maintaining a 

microbial balance in the intestinal flora thus preventing gastrointestinal infections (Noori et al. 

2016). The use of bacterial probiotics in milk substitute of suckling animals has improved the feed 

conversion ratio (Noori et al. 2016) and increased daily weight gain (Kawakami et al. 2010). 

Probiotic-containing feed improves animal weight gain presumably via improvements in microbial 

ecology (Lascano et al. 2009), increased nutrient uptake (Khutia and Chayyaderi 2002) and 

improved feed conversion ratio. The effects of bacterial probiotic use on different performance, 

health status, and blood counts have been reported, and differences in results may be due to various 

factors (e.g., type of probiotic, type of feed, level of management, method of probiotic use, and 

environmental conditions) (Agarvall 2002). The results of a study showed that the production of 

growth factors (organic acids, B vitamins and amino acids), creating anaerobic conditions and 

increasing the growth of cellulosic bacteria and lactate consumption are among the mechanisms of 

probiotics in increasing the digestibility of food nutrients (Riedel et al. 2010). Considering the 

advantages of using probiotics in feeding young ruminants and suckling animals, which improved 

growth performance and also reduced the use of antibiotics, and most importantly, the growth and 

development of healthy and prolific lambs that can replace productive ewes and adult rams in the 

herd in the future and ensure the economic future and health of the herd. However, no study has yet 

tested the use of oral probiotics in lambs and lactating Bakhtiari ewes. In this study we aim to 

investigate the probiotic effects of protexin on blood hematological parameters of lactating 

Bakhtiari lambs. 

Materials and methods: In this experiment, 28 ewes with one to multiparous were used. The ewes 

were divided into two groups. One group (14 head) received no probiotics and the other group (14 

head) received 2% probiotics solution (v/w) (one gram of probiotic dissolved in five mL of water) 

per day through oral and syringe for the duration of one month until parturition. Probiotics were 

discontinued at parturition. The lambs born of these ewes were 28 (male and female). Treatments 

included 1) control treatment (non-reception of probiotics by lambs and ewes), 2) 1 g of probiotic 

by ewes, 3) 0.2 g of probiotic by lambs 4) 0.2 g of probiotics by lambs and 1 g of probiotics by 
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ewes. The lambs were weighed weekly at birth and up to five weeks after birth. In order to measure 

hematologic and hematological parameters on 3, 14 and 21 days after the morning and by applying 

food restriction for 2 to 4 hours, blood was taken through the vein from all lambs. Blood samples 

were taken at 3, 14 and 21 days to measure hematological and blood parameters. Hematological 

parameters included eosinophils, lymphocytes, monocytes, neutrophils, hematocrits, and white 

blood cells. Blood parameters included glucose, albumin, total protein, globulin, triglycerides, 

alkaline phosphatase, gamma glutamine transferase, acute phase proteins, glutamic oxalacetic 

transaminase, and iron oxalate, copper and iron, calcium, iron, phosphorus, and zinc. Hematology 

supplements and blood suppositories were determined using an autoanalyzer (model BT 1500, 

made in Italy). 

Results and discussion: The effect of protexin probiotic on body weight in lambs was not 

significant (P>0.05). Consistent with our result, the use of probiotic supplementation in lamb 

feeding during the experiment did not have any significant effect on daily weight gain in another 

study (Baranowski et al. 2007). The effectiveness of compounds such as probiotics, which have 

different microorganisms, varies, and depends on the composition of the animal's diet and 

nutritional needs, and may be ineffective with the slightest change. Therefore, animal feed 

management includes feed supply (completely mixed feed, separate forage and concentrate feed), 

number of feed times and physical shape of feed, chemical composition of feed including forage to 

concentrate ratio, dietary nutrient percentage, dietary effective fiber percentage and forage type. 

The concentrate used in this study can be considered as a possible cause of differences in results. 

The effect of treatment on hematological data including eosinophil, lymphocyte, monocyte, 

neutrophil, hematocrit, and white blood cell concentration in lambs was not significant (P>0.05). 

Hematological parameters are important in determining the functional status of animals. Our results 

agreed with the study reporting modulatory effects of biofeedback probiotics in the last month of 

gestation and by the end of lactation on the lambs' red blood cell counts, neutrophils, lymphocytes, 

basophils, and eosinophil percentages (start and end of experiment). Regarding the blood 

parameters, the effect of treatment on the concentration of albumin, alkaline phosphatase, total 

protein, triglyceride, globulin, gamma glutamine transferase, glutamic oxalacetic transaminase, 

glucose, albumin to globulin ratio, and acute phase proteins was not significant (P>0.05). Probiotic 

supplementation had insignificant effect on total protein, albumin, globulin, and glucose 

concentrations of lambs in the pre-weaning period (Salim et al. 2017). Also, the addition of protexin 

probiotics had insignificant effect on blood minerals (calcium, zinc, iron, copper) in lambs 

(P>0.05). Consistent with our results, Zovitis probiotic supplement had no significant effect on 

blood phosphorus and calcium concentrations (Dimova et al. 2013). 

Conclusion: Probiotic supplementation of protexin had no significant effect on lamb weight, 

hematological parameters, and blood parameters. This indicates that this probiotic had no positive 

effect on lambs. There is a need for more research and more levels of this probiotic in the lambs of 

Lori Bakhtiari. 

Keywords: Acute phase proteins, Albumin to globulin ratio, Blood minerals, Body weight, 

Hematocrit, White blood cells 


