بکارگيري پروبيوتيک ها در بهبود پديده تخمير در شکمبه
پروبيوتيک هاي قارچي و باکتريايي ،عالوه بر پيشگيري از بروز اسهال ،به منظور کمک به ايجاد و حفظ يک
تخمير شکمبه اي ثابت و پايدار به کار گرفته مي شوند .نشان داده شده است که هم الکتوباسيل ها و هم
انتروکوکوس فاسيوم موجب افزايش اشتها و وزن گيري در گاوهاي پرواري مي شوند اما کي و پول()8811
دريافتند که الکتوباسيولوس اسيدوفيلوس در حقيقت موجب کاهش اشتهاي گوساله هاي شيرخوار مي گردد.
اومبرگر و همکاران( )8818گزارش دادند که الکتوباسيلوس موجب تحريک اشتها و وزن گيري در بره هاي
پرواري مي گردد .ازاوا و همکاران( )8811دريافتند که انتروکوکوس فکاليس  Aموجب تثبيت فلور روده اي و
افزايش وزن گيري در گوساله ها پس از مصرف آنتي بيوتيک مي گردد .مصرف فرآورده هاي پروبيوتيکي
حاوي ارگانيسم هاي شکمبه اي نيز ممکن است مفيد باشد .تئودور و همکاران( )8881گزارش نمودند که
پروبيوتيکي متشکل از قارچ بي هوازي شکمبه اي(گونه نئوکاليماستيکس) موجب افزايش مصرف غذا و وزن
گيري در گوساله ها پس از شيرگيري مي شود؛ در حالي که زيوليکا و همکاران( )8811گزارش نمودند که
مصرف نوعي عصاره شکمبه اي تثبيت شده موجب افزايش وزن گيري و تسريع تکامل شکمبه در گوساله ها
هنگام از شيرگيري مي گردد .ترکيبات حاوي مخمرها يا قارچهاي هوازي را مي توان در نشخوار کنندگان
جوان و بالغ به کار گرفت .مصرف ساکارومايسس سرويسيه در گوساله ها و بره ها موجب افزايش غذاي
مصرفي و وزن گيري پس از شيرگيري آنها مي شود .فيليپس و فون تانگل( )8811دريافتند که ساکارومايسس
سرويسيه به دنبال استرس حمل و نفل در گوساله ها موجب افزايش غذاي مصرفي و وزن گيري مي گردد.
آليسون و مک کراو( )8818گزارش نمودند که مصرف عصاره تخميري آسپرژيلوس اريزا در  81روز اول
زندگي گوساله هاي پرواري موجب بهبود وزن گيري مي گردد .بهارکا و همکاران( )8881دريافتند که مصرف
عصاره آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش ميزان ماده خشک مصرفي در گوساله ها مي گردد و امکان از
شيرگرفتن سريعتر آنها را فراهم مي سازد .آسپرژيلوس اريزا موجب تسريع تکامل شکمبه به همراه افزايش تعداد
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کمي از باکتري هاي موجود و باکتريهاي آميلوليتيک ،پکتينوليتيک ،سلوليتيک و همي سلوليتيک از هفته دوم
تولد به بعد مي گردد .مصرف عصاره قارچ به همراه انتروکوکوس بويس موجب افزايش تعداد باکتري ها در
 11روز نخست زندگي گوساله خواهد شد .در بره هاي تازه از شير گرفته شده ،مصرف فرآورده مشابه موجب
افزايش تخمير در شکمبه گرديده است.
افزودني هاي غذايي حاوي قارچ براي نشخوار کنندگان بالغ
سال هاست که مخمرها و فرآورده هاي جانبي آنها به عنوان منابع پروتئين و انرژي در تغذيه نشخوارکنندگان به
کار مي روند .با اين وجود ،از اواخر دهه  8811عالقمندي موجود براي مصرف فرآورده هاي حاوي مخمر و يا
قارچ هاي رشته اي مشابه پروبيوتيک ها افزايش يافت که موجب بهبود کارکردهاي دستگاه گوارش مي گردند.
فرآورده هاي حاوي مخمر يا قارچ که براي افزايش توليد به نشخوارکنندگان بالغ خورانيده مي شوند ،هيچ
ارتباطي با پيشگيري از اسهال در آنها ندارد .اين فرآورده ها موجب افزايش رشد نشخوارکنندگان بالغ مي
گردند؛ به نحوي که اين افزايش بسيار بيش از آن چيزي است که با توجه به آناليز اين فرآورده ها انتظار مي
رفت .فرآورده هاي موجود در بازار حاوي مخمر ساکارومايسس سرويسيه يا قارچ هوازي آسپرژيلوس اريزا
هستند و گاهي اوقات نيز حاوي هر دوي آنها مي باشند و به همين علت از آنها به عنوان پروبيوتيک هاي قارچي
يا افزودني هاي غذايي قارچي ياد مي شود.
علت افزايش عالقمندي به مصرف اين فرآورده ها عمدتاً تجارتي است .با اين وجود بخشي از آن به خاطر رفع
شک و شبهه هاي موجود در خصوص کارايي اين فرآورده ها بود که با انجام آزمايشات و مطالعات در
خصوص نحوه عملکرد آنها رفع گرديد .از آنجا که قرنهاست ساکارومايسس سرويسيه و آسپرژيلوس اريزا
براي توليد غذا ها و نوشابه ها مورد استفاده قرار مي گيرند ،تقريباً مي توان با اطمينان بيان داشت که اين مواد
کامالً بي خطرند .عالوه بر آن ،مقدار افزودني غذايي قارچي به جيره نشخوار کنندگان بسيار اندک است .بدين
ترتيب ،وخيم ترين عارضه قابل پيش بيني پس از افزودن مواد افزودني غذايي قارچي به جيره مي تواند عدم
مشاهده افزايش در ميزان توليد باشد .به نظر مي رسد که کارايي و تاثير افزودني هاي غذايي قارچي در تاثير آنها
بر تخمير شکمبه اي باشد و به همين علت آنها به اصطالح محرک هاي رشدي هستند که در گروه
تغييردهندگان وضعيت شکمبه قرار مي گيرند .از ديگر مواد اصلي تغييردهنده وضعيت شکمبه که در حال حاضر
مورد استفاده قرار مي گيرند ،در گاوهاي پرواري مي توان از يونوفرها و آنتي بيوتيک ها نام برد که تاثير بسيار
زيادي در خصوص صرفه اقتصادي جيره مصرفي در نشخوارکنندگان به همراه دارند .در طي تالش هاي به عمل
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آمده براي تعيين مکانيسم عمل آنها ،تاکنون اطالعات زيادي در خصوص اکوسيستم ميکروبي شکمبه و ارتباط
آن با نيازهاي غذايي حيوانات به دست آمده است .اگرچه به نظر نمي رسد که يونوفرها و آنتي بيوتيک ها
همانند فراورده هاي قارچي فرآورده هايي صددرصد طبيعي باشند ،ولي بايد به خاطر داشت که آنها قبل از اخذ
جواز ورود به بازار تمامي استانداردهاي باال را کسب کرده اند و آزمايشات بي خطر بودن را گذرانيده اند.
عالوه بر آن ،يونوفرها در صورت مصرف در مقادير باالتر از مقادير توصيه شده و يا توسط ساير حيوانات اهلي
غيرنشخوار کننده مي توانند خطرساز باشند که بروز اين حالت در اسب و بوقلمون گزارش شده است؛ ولي
بالعکس ،افزودني هاي غذايي قارچي در موارد مصرف توسط سايرگونه ها نيز مي تواند تاثيرات سودمندي به
همراه داشته باشند .افزودني هاي غذايي قارچي ،بر خالف يونوفرها که سبب ايجاد باقيمانده ها در شير مي شوند
و به همين علت فقط در توليد گوشت به کار مي روند ،را مي توان هم براي مصرف در دام هاي شيري و هم دام
هاي گوشتي به کار گرفت .اگرچه ارقام مربوط به ارزش اقتصادي افزودني هاي غذايي قارچي تاکنون منتشر
نشده است ولي ارزش بالقوه آنها در مقايسه با يونوفرها قابل تصور است .تخمين زده مي شود که در آمريکا
ارزش يونوفرهاي مصرفي در تغذيه گاو گوشتي ساليانه به  01ميليون دالر بالغ گردد .بايد به خاطر داشت که
فقط يک سوم جمعيت گاوهاي صد ميليون راسي آمريکا را گاوهاي گوشتي تشکيل مي دهند .بدين ترتيب ،در
صورت قابل قياس بودن کارايي افزودنيهاي غذايي قارچي يونوفرها که برخي از مطالعات آنها را قابل قياس
دانسته اند ،محتمل است که ارزش بالقوه اين بازار در سال بيش از  811ميليون دالر باشد.
تاثير پروبيوتيك ها بر مقدار خوراك مصرفي و هضم خوراك
بيشتر مطالعات نشان داده است که افزودني هاي غذايي قارچي بيشتر موجب افزايش مقدار خوراک مصرفي مي
گردند تا اينکه بر بهره وري تبديل غذا تاثيرگذار باشند .فقط در موارد اندکي بهره وري غذايي مي تواند يک
تاثير سودمند حاصله باشد .تناقض با يونوفرها در اينجا آشکار مي گردد؛ بدين ترتيب که آنها تاثير کاهنده
جزئي روي ميزان غذاي مصرفي دارند ،ولي بهره وري تبديل غذا را افزايش مي دهند( افشار مازندران و رجب,
 .)8111ويليامز و نيوبولد( )8881محاسبه نمودند که ميزان افزايش غذاي مصرفي در گاوهاي شيري با تاثيرات
مشاهده شده بر بهره وري بخوبي مرتبط است .بنابراين اصلي ترين تاثيرات حاصل از افزودني هاي غذايي
قارچي خاصيت اشتها آوري و افزايش غذاي مصرفي است .عوامل بسياري شناخته شده اند که بر اشتها
تاثيرگذارند .اما عوامل مربوط به کشت مخمر آسپرژيلوس اريزا در نشخوارکنندگان شامل افزايش خوش
خوراکي ،نرخ بيشتر هضم مواد خشبي(بدين ترتيب بر حجم دستگاه گوارش تاثير گذار است) ،سرعت حرکت
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مواد در دستگاه گوارش و وضعيت پروتئين هاست .عصاره هاي مخمري و فراورده هاي تخميري آسپرژيلوس
اريزا به صورت گسترده اي به عنوان مواد طعم دهنده در غذاي انسان به کار گرفته مي شوند .تاثيرات مشابه
کشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا بر روي افزايش قابليت پذيرش خوراک ها براي نشخوارکنندگان نيز بايد مورد
توجه قرار گيرد .به طور مشخص اين فرآورده ها از بوي خوشايندي برخوردارند و ليونز( )8810و روز()8810
نشان دادند که قابليت مخمر براي توليد اسيدگلوتاميک مي تواند طعم مواد غذايي داراي کشت مخمر را نيز
خوشايند نمايد .افزايش خوش خوراکي مسلماً ضرري به همراه ندارد ودر حال حاضر شواهد قاطعي در دست
است که نشان مي دهد افزودني هاي غذايي قارچي تاثير متابوليسمي بسيار قوي دارند .در صورت افزايش هضم
مواد خشبي در شکمبه ،انتظار مي رود که ميزان غذاي مصرفي نيز افزايش يابد .حالت اخير نه هميشه بلکه زماني
قابل مشاهده است که قابليت هضم کنندگي کل دستگاه گوارش اندازه گيري مي شود .وايدماير و
همکاران( )8810افزايش در قابليت هضم ماده خشک  ADF ،و همي سلولز را پس از مصرف آسپرژيلوس
اريزا و کشت مخمر به صورت جداگانه و ترکيبي در گاوهاي خشک مصرف کننده جيره مخلوطي از کنسانتره
و علوفه مشاهده نمودند .گومز-آالرکون و همکاران( )8881در سه آزمايش بر روي گاوها مشاهده نمودند که
بجز يک مورد که ميزان علوفه بسيار باال بود( %31يونجه خشک) ،آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش قابليت
هضم ماده خشک ADF ،و NDFگرديد .آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش ماده خشک در آزمايشي گرديد
که در آن هيچ گونه تغييري در ميزان غذاي مصرفي ديده نشده بود؛ ولي بر خالف اين ،آرامبل و کنت(،)8811
آرامبل و همکاران( )8810 ،8881و والرمن و همکاران( )8881هيچ گونه تغييري را در قابليت هضم تليسه هاي
مصرف کننده آسپرژيلوس اريزا مشاهده نکردند .جودکينز و استوبارت( )8811هيچ گونه افزايشي در قابليت
هضم مصرف کنندگان آسپرژيلوس اريزا نديدند .هاريسون و همکاران( )8811و ويليامز و نيوبولد()8881
گزارش نمودند که در گاوهاي مصرف کننده آسپرژيلوس اريزا پديده خاصي مشاهده نشد .همچنين مصرف
همزمان آسپرژيلوس اريزا و کشت مخمر در تليسه هاي دريافت کننده جيره حاوي  %11علف باغي تاثيري بر
ميزان هضم آنها نداشت .با اين وجود ،قابليت هضم دستگاه گوارش مي تواند تغييرات اصلي در دستگاه گوارش
يا سرعت تجزيه مواد خشبي را پنهان سازد .در صورت افزايش سرعت تجزيه مواد خشبي در شکمبه ،اين امر
صرفاً از باقيمانده موادي مي کاهد که به صورت طبيعي در قسمت تحتاني دستگاه گوارش تجزيه مي شوند و در
نتيجه قابليت هضم يکساني ايجاد مي شود .گومز و آالرکون( )8811دريافتند که آسپرژيلوس اريزا و کشت
مخمر سرعت تجزيه مواد خشبي در شکمبه را افزايش مي دهند و به طور موثري سبب هضم بيشتر در شکمبه مي
گردند تا قسمت تحتاني دستگاه گوارش .فوندويال و همکاران( )8881مشاهده نمودند که آسپرژيلوس اريزا
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سرعت تجزيه کاه داخل کيسه هاي نايلوني در داخل شکمبه را  %81افزايش مي دهد؛ اگرچه ميزان تجزيه در
پايان کار تغييري نشان نمي دهد(شکل .)1-8خورانيدن کشت مخمر به گوسفندان تاثير مشابهي بر هضم علوفه
خشک اعمال نمود .همچنين هيچ گونه تغييري در قابليت هضم ماده آلي NDF ،يا قابليت هضم انرژي تام سه
جيره حاوي نسبتهاي متفاوت علوفه به کنسانتره و تجزيه پذيري  11ساعته علوفه خشک در شکمبه مشاهده نشد
ولي ميزان تجزيه  81ساعته در قابليت هضم ماده آلي جيره هاي حاوي مقادير اندک ،متوسط و باالي علوفه
بترتيب  81/3 ،88/3و  %88/8افزايش نشان داد .در گاوهاي غيرشيرده که عمدتاً با چوب بالل تغذيه مي شدند
نيز موارد مشابه تجزيه در محل مشاهده شد .در موارد مصرف آسپرژيلوس اريزا بهبود قابليت هضم در خارج از
بدن حيوان در  81ساعت بعد رخ مي دهد ،ولي در  11ساعت بعد چنين امري قابل مشاهده نيست.

شکل :منحني تجزيه کاه نگهداري شده در داخل کيسه هاي نايلوني در شکمبه گوسفنداني که کاه و
آسپرژيلوس اريزا مصرف کرده بودند )a+b( .حداکثر قابليت تجزيه شوندگي و  Cسرعت اوليه تجزيه است.
عامل مهم ديگري که مي تواند بر ميزان غذاي مصرفي تاثيرگذار باشد ،سرعت خروج مواد موجود از داخل
شکمبه است که البته نتايج حاصل از بکارگيري افزودنيهاي غذايي قارچي در اين ارتباط متغيير و مختلف بوده
است .وايدماير و همکاران( )8810کاهش سرعت خروج مايعات و ذرات را در موارد مصرف آسپرژيلوس اريزا
و افزايش آن را در موارد مصرف کشت مخمر مالحظه نمودند .در گاوهاي اخته پرواري نيز مصرف کشت
مخمر موجب افزايش سرعت حرکت مايعات در دستگاه گوارش مي گردد ،ولي در گوسفندان دريافت کننده
کشت مخمر تاثير قابل توجهي مشاهده نمي شود و در گوسفندان مصرف کننده کاه نيز اصوالً تغييري در جريان
مايعات دستگاه گوارش به وقوع نمي پيوندد.
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بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري نمود که افزايش غذاي مصرفي به دنبال بکارگيري افزودنيهاي غذايي قارچي
که موجبات بهبود توليدات دامي را فراهم مي آورد ،به احتمال زياد از افزايش ميزان تجزيه و هضم مواد غذايي
در شکمبه ناشي مي شود .افزايش ميزان هضم مواد بويژه مواد خشبي ضرورتاً بر قابليت هضم کلي دستگاه
گوارش يا قدرت کلي تجزيه کنندگي شکمبه تاثير گذار نمي باشد.
تاثير پروبيوتيك بر تخمير در شکمبه و فرآورده هاي حاصل از تخمير و pH
مطالعات مربوط به تغذيه نشخوارکنندگان اغلب با اندازه گيري تقريبي برخي از پارامترهاي سهل الوصول در
مايع شکمبه شامل  ،pHميزان اسيدهاي چرب فرار و آمونياک همراه است .اندازه گيري اين پارامترها اغلب
توجيه تاثيرات متفاوت تغييرات غذايي بر تغذيه حيوان ميزبان را امکان پذير مي سازد .با اين وجود ،در مورد
افزودني هاي غذايي قارچي ،بجز  pHمايع شکمبه ،ساير عوامل اطالعات چنداني را در خصوص مکانيسم عمل
کشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا به دست نمي دهند .به نظر مي رسد که تاثيرات کشت مخمر و آسپرژيلوس
اريزا بر ميزان اسيدهاي چرب فرار موجود در مايع شکمبه متفاوت باشد .تاثيرات مذکور همواره اندک بوده و
اغلب معني دار نمي باشند .به نظر مي رسد که هر دو نوع از اين افزودنيها موجب افزايش اسيدهاي چرب فرار
شوند .در زمان بررسي مقادير نسبي اسيدهاي چرب فرار مشخص شد که کشت مخمر موجب افزايش ميزان
پروپيونات توليدي مي گردد؛ در حالي که آسپرژيلوس اريزا توليد استات را افزايش مي دهد .از سوي ديگر
گومز-آالرکون و همکاران( )8881توليد مقادير کمتري از استات را در موارد مصرف جيره حاوي مقدار زياد
کنسانتره مشاهده نمودند و ادواردز و همکاران( )8881نيز در گاوهاي نر مصرف کننده مخمر مقادير باالتر
استات را يافتند .در کشت هاي مخلوط و مدام آسپرژيلوس اريزا در خارج از بدن حيوان نيز افزايش توليد
استات مشاهده شد ولي تغييري در نسبت هاي اسيدهاي چرب فرار در موارد مصرف کشت مخمر ديده نشد.
وجود مقادير باالي آسپرژيلوس اريزا و کشت مخمر( 8گرم در هر ليتر) در انکوباسيون هاي کوتاه مدت
محموله ها در خارج از بدن حيوان موجب افزايبش توليد پروپيونات مي گردد .بنابراين ،به نظر مي رسد که تغيير
در مقادير اسيدهاي چرب فرار به خودي خود تاثير اندکي بر نحوه اعمال تاثير افزودني هاي قارچي بر تخمير
شکمبه داشته باشد .يافته بسيار مهم تر و احتماالً با اهميت بسيار زيادترآن است که کشت مخمر موجب افزايش
ميزان توليد اسيدهاي چرب فرار از سوبستراهاي مختلف در مايع شکمبه اخذ شده از گوسفندان دريافت کننده
کشت مخمر مي گردد .اينکه اين تاثير نوعي تحريک اصلي و خالص توليد اسيدهاي چرب فرار به ازاي هر
واحد از بيوماس ميکروبي است و يا صرفاً نتيجه وجود يک جمعيت ميکروبي بزرگتر در شکمبه حيوانات
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مصرف کننده کشت مخمر مي باشد ،موضوعي است که بايد مشخص شود .در نشخوار کنندگان ،توليد متان
نشانگر يک افت اساسي در انرژي مي باشد .اين امر همچنين با مقادير معين اسيدهاي چرب فرار توليدي و
دآمينه شدن اسيدهاي امينه همبستگي بسيار نزديکي دارد .در دو مطالعه در خارج از بدن حيوانات ،افزودن
کشت مخمر به يک سيستم محموله اي افزايشي در توليد متان ايجاد نمود و به طور تعجب آوري افزايش توليد
هيدروژن نيز مشاهده گرديد .در موارد افزودن آسپرژيلوس اريزا به فرمانتور نيمه مداوم شکمبه ،کاهش مدار
متان در گاز توليدي و انباشته شده در باالي محتويات شکمبه ديده شد و در موارد مصرف کشت مخمر در جيره
غذايي گوساله ها نيز ميزان توليد متان کاهش نشان داد .کامالً واضح است که براي نشان دادن ميزان اهميت
تاثيرات حاصل از مصرف افزودني هاي غذايي قارچي بر توليد متان انجام مطالعات بيشتر در داخل بدن حيوانات
ضروري است .در مطالعاتي که غلظت آمونياک شکمبه تحت تاثير افزودني هاي غذايي قارچي قرار گرفته بود،
معموال اين تاثيرات از نوع کاهشي بود ،با اين وجود ،در مطالعات داخل و خارج از بدن حيوانات با آسپرژيلوس
اريزا نتيجه نهايي افزايشي بوده است .از آنجا که مجموع آمونياک موجود از عوارض نهايي توليد پروتئين وارده
از يک سو و تقاضاي ميکروبي براي ساخت پروتئين از سوي ديگر ايجاد مي شود ،آگاهي از ميزان تاثيرگذاري
افزودني ها بر ميزان آن از کارايي محدودي در پيش بيني کارکرد مواد افزودني برخوردار است .آرامبل و
همکاران( )8810نشان دادند که ممکن است آسپرژيلوس اريزا با توجه به فعاليت پروتئازي خود موجب
پروتئوليز پروتئين هاي موجود شود .افزايش قابليت هضم پروتئين خام پاسخي است که به دنبال مصرف
آسپرژيلوس اريزا و کشت مخمر مشاهده مي شود .با اين وجود ،وقوع اين حالت هميشگي نيست و اندازه گيري
مستقيم فعاليت هاي آنزيمي در سيستم روزيتک نشان داد که با مصرف آسپرژيلوس اريزا فعاليت پروتئازي
کاهش و آمينه شدن اسيدهاي آمينه افزايش مي يابد .به دنبال مصرف کشت مخمر همين حالت در شکمبه
گوسفند ديده مي شود.
 pHمايع شکمبه ،يکي از مهمترين تعيين کنندگان کارکرد شکمبه بويژه براي باکتري هاي سلوليتيک است که
در  pH= 3يا کمتر از آن رشد نمي کنند pH .مايع شکمبه در نتيجه افزايش کنسانتره موجود در جيره غذايي
کاهش مي يابد .اين کاهش تجزيه اجزاي فيبري را مهار و حداقل به طور نسبي موجب بروز تاثيرات همبستگي
منفي ميان علوفه و کنسانتره موجود در جيره مي گردد .قابليت تجزيه پذيري اجزاي خشبي جيره با افزودن
کنسانتره به ميزان باالتر از يک حد مشخص مهار مي گردد .به نظر مي رسد که افزودني هاي غذايي قارچي
معموالً موجب افزايش جزئي  pHمايع شکمبه مي شوند .اگرچه اين حالت همواره رخ نمي دهد و در برخي از
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آزمايشات کشت مخمر حقيقتاً موجب کاهش  pHمايع شکمبه مي گردد ،ولي در سيستم هاي تخميري خارج
از بدن حيوانات افزايش مقادير  pHنيز ثبت شده است .شايد اساسي ترين جنبه اثرگذاري افزودني هاي غذايي
قارچي بر تخمير شکمبه ،در سايه مقادير گزارش شده اسيدهاي چرب فرار ،آمونياک و  pHپنهان مانده باشد.
اختالف در مقادير آمونياک در مايع شکمبه گرفته شده از گاوهاي مصرف کننده کشت مخمر کمتر از مقادير
مربوط به گاوهاي گروه شاهد بود و مقادير ميکروبي نيز به طور مشابهي از ثبات بيشتري برخوردار بودند.
هاريسون و همکاران چنين نتيجه گيري نمودند که در گاوهاي مصرف کننده مکمل هاي حاوي کشت مخمر،
تخمير شکمبه اي از ثبات بيشتري برخوردار مي باشد .آزمايشات در گاوهاي نر اخته که جو را به همراه علوفه
خشک مصرف مي کردند ،اين مطلب را آشکار ساخت.
اسيدهاي چرب فرار توليد شده به مقادير اندک که عمدتاً از دآمينه شدن اسيدهاي آمينه ايجاد مي شوند از ديگر
ترکيبات با وزن مولکولي پايين هستند که تغيير در آنها به دنبال مصرف کشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا نشان
داده شده است .کشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا هر دو موجب افزايش درصد اسيدهاي چرب فرار با شاخه هاي
جانبي در مايع شکمبه گاوها مي گردند .در گاوهاي دريافت کننده کشت مخمر ،مقادير موالري ايزووالرات
کاهش و مقادير مربوط به والرات افزايش مي يابد .در گاوهاي دريافت کننده آسپرژيلوس اريزا افزايش مقادير
ايزووالرات نيز قابل مشاهده است .مشاهدات خارج از بدن مشابهي نيز صورت گرفته است که هيچ گونه تفاوتي
را در مقدار کلي ايزو -اسيدهاي توليدي در شرايط داخل و يا خارج از بدن حيوانات آشکار نساخته اند .اين
مقادير باالتر اسيدهاي چرب فرار موجب رشد باکتري هاي سلوليتيک غالب در شکمبه مي گردند.

شکل  -1-8تاثير مصرف کشت مخمر بر  pHوغلظت الکتات در شکمبه گاو هاي نر اخته
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رشد مخمرها و قارچ ها در شکمبه
مخمرها و کپک ها به صورت طبيعي در ميان جمعيت ميکروبي شکمبه يافت مي شوند .در صورت نگهداري
مايع شکمبه رقيق شده در  81درجه سانتيگراد تا  8/1 *811و در  18درجه سانتيگراد تا 1/1 * 811مخمر در هر
ميلي ليتر رشد مي کند .اين امر نشان مي دهد که مخمرهايي که به صورت طبيعي در اين محل يافت مي شوند،
ضرورتاً اعضاي موقت اين جامعه هستند که از طريق مصرف علوفه وارد اين قسمت شده اند .در اين ميان ،نه
گونه مورد شناسايي قرار گرفته اند که ساکارومايسس جزو آنها نبوده است .تعداد مخمرهاي موجود در
گوسفند نيز مشابه مي باشد .اندازه گيري جمعيت طبيعي مخمرها در برخي از گاوهاي نر اخته مصرف کننده
جيره حاوي علوفه امکان پذير نمي باشد؛ اين امر در موارد تهيه کشت هاي مداوم از مايع شکمبه در خارج از
بدن حيوانات نيز صادق مي باشد .بدين ترتيب مخمرها بخصوص ساکارومايسس سرويسيه به صورت طبيعي
اعضاي مهم و غالب جمعيت ميکروبي شکمبه نيستند .به نظر مي رسد که دما  18درجه سانتيگراد و ترکيب
شيميايي مايع شکمبه سبب مهار رشد خارج از بدن حيوانات ساکارومايسس سرويسيه مي گردند .داسون()8810
از آزمايشات خارج از بدن حيوانات داده هايي را به دست داد که از آنها استنباط مي شود که ساکارومايسس
سرويسيه ممکن است در شکمبه رشد کند .با اين وجود ،آزمايشات آتي نشان داد که رشد اساسي مخمر محتمل
نيست .در گاوهاي مصرف کننده کشت مخمر نيز مخمرها يک ساعت پس از غذادهي از  8/1*811به 1/0*811
در هر ميلي ليتر افزايش مي يابند .همچنين در موارد مصرف کشت مخمر در گوسفندان ،تعداد مخمرها در مايع
شکمبه يک ساعت پس از غذادهي از 8/1 *811به 1/11*81 1مخمر خواهد رسيد .زماني که تعداد آنها در
شکمبه گوسفندان در زمان صفر در نظر گرفته شود(شکل ،)1-8جمعيت مخمر معادل تعداد سلول هاي زنده اي
خواهد بود که به عنوان کشت مخمر به جيره افزوده شده اند .سپس تعداد آنها به ميزان  1/80در هر ساعت
کاهش نشان مي دهد که بيشتر از رقمي است که صرفاً از محلول هاي رقيق شده انتظار مي رود .اين امر نشان مي
دهد که هر گونه رشد خالص مخمر در شکمبه معني دار نمي باشد و سلول ها تلف مي شوند.
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شکل :شمارش مخمر هاي زنده در مايع شکمبه گوسفندان پس از افزودن  8/3 *818سلول زنده مخمر در کشت
مخمر .ميزان  1/80در هر ساعت مي باشد.
آرامبل و تانگ( )8818نيز با بکارگيري اتاقک هاي آکواريومي مجهز به فيلترهاي غشايي در ابعاد مختلف به
نتايج مشابهي دست يافتند .بکارگيري کشت هاي مداوم در خارج از بدن حيوانات تأييد نمود که تعداد
مخمرهاي زنده در مايع شکمبه افزايش نمي يابد .با اين وجود ،نبايد فقدان حيات را با فقدان فعاليت متابوليسمي
اشتباه گرفت .انگلودو و جونز( )8818دريافتند که از نظر متابوليسمي ساکاروميسس سرويسيه براي مدت 3
ساعت در مايع شکمبه فعال باقي مي ماند .در گوسفندان گروه شاهد ،تعداد قارچ هاي هوازي در شکمبه
گوسفندان تغذيه شده با کاه  1/8*811در هر ميلي ليتر و در حيوانات دريافت کننده آسپرژيلوس اريزا 1/1 *811
در هرميلي ليتر بود .اين تعداد در گاوهاي مصرف کننده جيره مخلوط کمتر بوده (8/0 *81 1در هر ميلي ليتر)
و در پاسخ به مقادير روبه افزايش آسپرژيلوس اريزا افزايشي مشاهده نشد .با توجه به پايين بودن ميزان حيات در
عصاره هاي تخميري آسپرژيلوس اريزا که پيشتر مورد اشاره قرار گرفت ،احتماالً دستيابي به اين نتايج تعجب
آور نخواهد بود و با توجه به اين نظر که رشد آن در محيط هوازي است ،ما انتظار نداريم که آسپرژيلوس در
داخل بدن حيوانات تکثير يابد .عصاره مخمر فاقد سلول هاي زنده موجب تحريک رشد خارج از بدن حيوانات
فيبروباکتر سوکسينوژنز روي سلولز مي گردد که اين امر در مورد ساکاروميسس سرويسيه نيز مصداق دارد.
همچنين در موارد آزمايش خارج از بدن حيوانات ،کشت مخمرآسپرژيلوس اويس اتوکالو شده فقدان اثر
تحريک کنندگي براي افزايش تعداد باکتري ها در تخميرهاي مخلوط مي باشند.آسپرژيلوس اويس که به وسيله
تابش اشعه گاما و نه به روش اتوکالو استريل مي شود ،به طور فريبنده اي بيشتر فعاليت تحريک کنندگي خود
را حفظ مي کند .اينکه آسپرژيلوس اريزا ماده غذايي حساسي دارد که در برابر حرارت به روش اتوکالو کردن
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نابود مي گردد و يا فعاليت متابوليسمي دارد که نه بر اثر تابش اشعه بلکه بر اثر حرارت نابود مي گردد ،هنوز
مشخص نيست.

گروه تحقيق و توسعه گهر دانه شرق
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