نقش پروبيوتيك ها در تغذیه نشخوارکنندگان
واژة پروبيوتيك كه واژه اي است يوناني ،به معناي"براي زندگي" مي باشد .طي ساليان متمادي بكارگيري اين
واژه معني آن همواره در حال تغيير بوده است .اين واژه نخستين بار در سال  5691توسط لي لي و استيل ول
براي مواد مترشحه به وسيله ارگانيسم هايي به كار گرفته شد كه موجب تحريك رشد در ميكروارگانيسم هاي
ديگر مي شدند .بنابراين ،اين تركيبات كامالً در مقابل آنتي بيوتيك ها يا مواد "پادزيست" قرار مي گيرند .با
اين وجود ،بكارگيري اين واژه بدين شكل تداوم نيافت و اسپرتي( )5695از اين واژه تحت عنوان عصاره هاي
بافتي موجب تحريك رشد ميكروبي ياد نمود .پاركر در سال(  )5691تعريفي را ارايه نمود كه مطابق اين
تعريف ،پروبيوتيك ها ارگانيسم ها يا موادي هستند كه در تعادل ميكروبي روده تأثير گذارند .اين تعريف
بكارگيري پروبيوتيك ها را به ميكروفلور روده مرتبط مي سازد و بكارگيري كلمه "مواد يا تركيبات" مفهوم
وسيعي به آنها مي بخشد كه حتي آنتي بيوتيك ها را نيز فرا مي گيرد .فولر( )5696تعريف جامعتري را ارايه
نمود؛ مطابق اين تعريف ،پروبيوتيك ها مكمل هاي غذايي ميكروبي هستند كه از طريق بهبود تعادل ميكروبي
روده تأثيرات سودمندي بر روي ميزبان دارند .اين تعريف جديد بر ماهيت زنده پروبيوتيك ها تأكيد دارد.
تاريخچه
اگرچه بكارگيري واژه پروبيوتيك مرتبط با مكمل هاي غذايي فقط از سال  5691به بعد بوده است ،ولي
تاريخچة حقيقي بكارگيري مكمل هاي غذايي ميكروبي به هزاران سال قبل باز مي گردد .احتماالً نخستين غذاي
حاوي ميكرو ارگانيسم هاي زنده شيرتخمير شده بوده كه در بخش عهد عتيق انجيل مورد اشاره قرار گرفته
است .همچنين نقاشي هاي روي ديوار مربوط به  0122سال قبل از ميالد مسيح نشان مي دهد كه سومريان نيز از
شيرهاي تخمير شده استفاده مي كرده اند .اگرچه در اين رابطه تأثيرات سودمند بر سالمتي فرد مصرف كننده به
دنبال مصرف پروبيوتيك ها مي توانست مد نظر قرار گيرد ،ولي جلوگيري از فساد ماده غذايي نيز بي گمان
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تأثيرات سودمندي بر سالمتي و بهداشت جامعه به دنبال داشت .در سال  5699يكي از محكم ترين موارد حاكي
از نقش ميكرو فلور دستگاه گوارش در مقاومت بر عليه بيماري ها توسط كارتر و كالينز ارائه گرديد.آنها نشان
دادن كه خوكچه هاي هندي عاري از ميكروب به دنبال مصرف  52سلول سالمونال انتريتيديس بيمار شده و مي
ميرند .در حالي كه براي كشتن يك حيوان معمولي با ميكروفلوركامل دستگاه گوارش به  526سلول نياز مي
باشد.
بنابراين ،بدون شك حيوانات جمعيتي از ميكروارگانيسم ها را در رودة خود دارند كه آنها را در برابر بيماري ها
حفاظت و مراقبت مي نمايد .اگر اين مساله حقيقت دارد ،ديگر چه نيازي به مصرف پروبيوتيك ها است؟ الزم
به ذكر است كه در حاالت معمولي نيازي به مصرف پروبيوتيك ها نيست .در طبيعت ،نوزاد حيوانات فلور
محافظت كننده را از مادر و محيط خود دريافت مي دارند .با اين وجود ،روش هاي امروزي مراقبت در حين و
پس از زايمان ،در جهت محدود سازي تماس با مادر و فراهم آوري غذاها و محيط هاي غير طبيعي است .در
نتيجه ،تعدادي از اجزاي طبيعي ميكروفلور دستگاه گوارش نوزادان و عامل ايجاد مقاومت در برابر بيماري ها
ديگر موجود نمي باشد .تركيب فلور بزرگساالن و بالغين نيز تحت تأثير جيرة غذايي ،داروهاي ضد باكتري و
استرس قرار دارد .بكارگيري مكمل هاي پروبيوتيكي در جهت جبران اين كمبودها است .بنابراين ،مصرف اين
تركيبات موجب پديد آمدن چيزي نمي گردد كه در حالت طبيعي وجود ندارد ،بلكه صرفاً قابليت حفاظت
كنندگي فلور را به طور كامل احيا مي كند .با شناخت جامعه از تأثيرات جانبي و نامطلوب آنتي بيوتيك ها،
بكارگيري پروبيوتيك ها به عنوان عوامل درماني و افزايش دهندة رشد گسترش يافت.
تركيب واجزاي فرآورده هاي پروبيوتيكي
كارهاي اوليه اي كه توسط مچنيكف و همكارانش با استفاده از "باسيل بلغاري" انجام گرفت ،به طور حتم با
ارگانيسم داراي قرابت زياد با الكتوباسيل هاي توليد كننده ماست صورت گرفته است .حتي امروزه نيز
الكتوباسيل ها به عنوان متداول ترين ارگانيسم هاي بكار رفته در ساخت پروبيوتيك ها مطرح مي باشند.
بكارگيري الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس با اين تفكر همراه بود كه اين ارگانيسم در دستگاه گوارش زنده مي
ماند؛ چرا كه تصور مي شد اين ارگانيسم الكتوباسيل غالب در روده است .كارهاي بعدي نشان داد كه اين امر
صحت ندارد و به همين صورت طيف وسيعي از الكتوباسيل ها به كارگرفته شد .در فرآورده هاي پروبيوتيكي
موجود باكتري هاي ذيل يافت مي شوند :الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس ،الكتوباسيلوس بولگاريكوس تحت گونه
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دلبروكي ،الكتوباسيلوس فرمنتوم ،الكتوباسيلوس كازئي ،الكتوباسيلوس برويس ،الكتوباسيلوس پالنتاروم،
الكتوباسيلوس روتري ،الكتوباسيلوس الكتيس والكتوباسيلوس سلوبيوسوس.
بكارگيري بيفيدوباكترها ناشي از كارهاي تيزر( )5621است كه نشان داد اين ارگانيسم ها در دستگاه گوارش
نوزادان تغذيه شده از شير مادر با كتري هاي غالب هستند و در نوزادان تغذيه شده با جيره هاي فرموله شده
يافت نمي شوند .عليرغم شواهد فراوان موجود در خصوص وجود بيفيدوباكترها در روده نوزادان تغذيه شده با
جيره هاي فرموله ،اين عقيده كه بين اين باكتري ها و مقاومت مناسب موجود در نوزادان تغذيه شده با شيرمادر
ارتباط وجود دارد ،روز به روز قوي تر گرديد .اگرچه بين تعداد بيفيدوباكترها و مقاومت موجود ارتباط
مستقيمي وجود ندارد ،ولي كشف اين مطلب كه گونه بيفيدوباكترهاي موجود در روده نوزادان تغذيه شده با
شيرمادر و نوزادان تغذيه شده با جيره فرموله شده متفاوت مي باشند ،مي تواند حائز اهميت باشد .در حال حاضر
بيفيدوباكترهاي ذيل در فرآورده هاي پروبيوتيكي به كار گرفته مي شوند :بيفيدوباكتريوم ترموفيلوم،
بيفيدوباكتريوم النگوم ،بيفيدوباكتريوم اينفانتيس ،بيفيدوباكتريوم بيفيدوم ،بيفيدوباكتريوم ادالسنتيس و
بيفيدوباكتريوم انيماليس.
نخستين شكل بكارگيري استرپتوكوك ها به عنوان پروبيوتيك به صورت شير ترش شده و ماست بود .ارگانيسم
موجود در ماست يا استرپتوكوكوس ساليواريوس تحت گونه ترموفيلوس هنوز هم در ساخت پروبيوتيك به كار
گرفته مي شود .حركت به سوي بكارگيري ارگانيسم هاي جدا شده از روده موجب بكارگيري انتروكوكوس
فاسيوم گرديد .دوسوية متداولتر از ساير سويه ها( M91و  ) SF99هردو از انسان جدا شده اند ،اما عمدتاً در
فرآورده هاي دامي مورد استفاده قرار مي گيرند .ساير گونه هاي استرپتوكوكي كه در فرآورده هاي پروبيوتيكي
به كار مي روند عبارتند از :استرپتوكوكوس الكتيس ،استرپتوكوكوس اينترمديوس ،استرپتوكوكوس دي استيال
كتيس واسترپتوكوكوس كرموريس.
در فرآورده هاي پروبيوتيكي همچنين باكتري هاي مختلف شاخه پديوكوكوس ،پروپيوني باكتريوم ،لوكو
نوستوك و باسيل ها يافت مي شوند .مخمرها(ساكارومايسس سرويسيه و كانديدا پينتولوپسي) و كپك
ها(آسپرژيلوس نيگر و آسپرژيلوس اريزا) نيز بكار مي روند ،اگرچه عمدتاً در ساخت فرآورده هاي مورد
مصرف دام به كار گرفته مي شوند .پروبيوتيك ها ممكن است حاوي يك يا تعداد بيشتري(تا  )6سويه
ميكروارگانيسمي باشند و مي توانند به شكل پودر(پودر يا پودر در داخل كپسول) ،قرص ،گرانول يا خمير به
كار روند .آن ها همچنين مي توانند به صورت مستقيم از طريق دهان يا همراه با آب يا غذا مصرف شوند.
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آزمايشاتي به صورت تجويز به جوجه هاي تازه از تخم خارج شده از طريق اسپري كردن در محيط اطراف آنها
نيز به عمل آمده است .عليرغم دقت زياد در انتخاب سويه ها ،احتمال نمي رود كه مستقرسازي دائم ارگانيسم
پروبيوتيك در دستگاه گوارش امكان پذير باشد و براي دستيابي به تأثير پروبيوتيك ها استفاده چند نوبته از آنها
الزم است .يك پروبيوتيك مؤثر بايد در شرايط محيطي مختلف و متفاوت خاصيت خود را حفظ نموده و در
اشكال مختلف به صورت فعال باقي بماند .بنابراين ،بايد ويژگي ها و مشخصات ذيل را دارا باشد:
الف) به عنوان يك محصول زنده امكان توليد آن در سطح صنعتي موجود باشد.
ب) در انبار و محل مصرف در مزارع به مدتهاي طوالني قابل نگهداري باشد و ثابت باقي بماند.
ج) در روده تأثير خود را حفظ نمايد.
د) بر سالمتي ميزبان تأثير مثبت داشته باشد.
ولي عمالً با مدنظر قرار دادن نوع اين فرآورده ها ما انتظار داريم كه چه نتايجي از مصرف اين مواد به دست
آيد؟ تأثيرات مثبت و سودمند بكارگيري مكمل هاي پروبيوتيكي فراوانند و عبارتند از:
الف) بهبود رشد دام ها :اين امر عمدتاً از كاهش عفونت تحت درمانگاهي ناشي از ميكروارگانيسم هاي كاهش
دهنده رشد حاصل مي گردد .همين مكانيسم براي افزايش رشد ناشي از مصرف آنتي بيوتيك ها ذكر شده
است .براي مثال ،مشخص شده است كه در طيور انتروكوكوس هيرا ارگانيسم عامل محدود كننده رشد است.
ب) بهبود بكارگيري غذا :اين امر از طريق افزايش كارآيي روندهاي موجود در هضم مواد غذايي يا بهينه
سازي روند هضم موادي حاصل مي گردد كه پيشتر قابل هضم بودند؛ براي مثال بكارگيري انتروكوكوس فاسيوم
در طيور آن ها را قادر مي سازد تا سلولز را نيز هضم نمايند.
ج) افزايش توليد شير در گاوهاي شيرده :اين حالت بويژه با مصرف مكمل هاي حاوي قارچ هايي مانند
ساكارومايسس سرويسيه يا آسپرژيلوس اريزا حاصل مي گردد .اين حالت مي تواند به صورت افزايش ميزان
شير توليدي و يا افزايش ميزان چربي شير ظهور يابد .اين حالت نتيجه تأثير بر متابوليسم شكمبه است.
د) افزايش توليد تخم مرغ :گزارشاتي مبني بر افزايش تعداد تخم مرغ هاي توليدي و وزن آن ها وجود دارد
كه البته به ندرت افزايش معني داري را نشان مي دهند.
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و) بهبود وضعيت سالمتي :اين امر افزايش مقاومت در برابر بيماري هاي عفوني از طريق آنتاگونيسم مستقيم يا
تحريك ايمني را شامل مي گردد .در مورد تأثير بر بهبود بيماري هاي قلبي و سرطان نيز ادعاهايي صورت
گرفته است.
نوع فرآورده
پروبيوتيك ها در اشكال مختلف عرضه مي شوند و براي يك حيوان خاص شكلي از اين فرآورده ها ممكن
است در مقايسه با اشكال ديگر مناسب تر باشد .در صورتي كه استقرار در دستگاه گوارش براي اخذ پاسخ
پروبيوتيكي ضروري باشد ،بايد به خاطر داشت باكتريي كه در اين ارتباط ويژگي ميزباني نشان مي دهد و
پروبيوتيك خوبي براي خوك محسوب مي شود ،ضرورتاً در طيور مؤثر نخواهد بود .اختصاصيت استقرار در
ميزبان با برقراري اتصال با سلول هاي مخاطي انعكاس مي يابد .بارو و همكاران( )5692الكتوباسيل ها و
استرپتوكوك هاي جدا شده از طيف وسيعي از منابع را مورد آزمايش قرار دادند و دريافتند كه به جز دو مورد
استثنا فقط آنهايي كه از خوك جداسازي شده اند قادر به برقراري اتصال با سلول هاي مخاطي خوك هستند.
در گذشته ،سويه هاي پروبيوتيكي به شيوه تجربي انتخاب مي شدند؛ در حالي كه آگاهي از وجود اختصاصيت
ميزبان برخي از توليدكنندگان را بر آن داشت كه آزمايشات آزمايشگاهي را انجام دهند تا محتمل ترين سويه
هاي استقرار يابنده در دستگاه گوارش حيوانات دريافت كننده را مشخص نمايند .براي مثال ،انجام آزمايشات
برقراري اتصال با مخاط ،ميزان رشد ،تحمل در برابر صفرا و مقاومت در برابر  pHپايين ممكن است در گزينش
سويه ها كارآمد باشد .با اين وجود ،بايد به خاطر داشت كه نتايج آزمايشگاهي را نبايد همواره براي موقعيت
هاي طبيعي و داخل بدن حيوان قابل تعميم دانست .احتماالً مناسبت ترين روش آزمايشگاهي براي ارزيابي
فعاليت ارگانيسم هاي پروبيوتيكي ،بكارگيري روش كشت با جريان مداوم است .كارآيي اين روش در
آشكارسازي تغييرات اكولوژي ميكروبي شكمبه و توانايي بالقوه آن در مطالعه فلور حيوانات تك معده اي بايد
به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد .با مصرف مداوم پروبيوتيك ممكن است از اهميت پديده استقرار كاسته
شود؛ چرا كه امكان وجود تعداد باالي ميكروارگانيسم پروبيوتيكي در دستگاه گوارش بدون نياز به استقرار و
رشد فراهم مي گردد .برخي از ارگانيسم هاي پروبيوتيكي مانند آسپرژيلوس اريزا كه محتمل نيست در شكمبه
رشد كنند و يا تأثيري بر فعاليت متابوليسمي شكمبه داشته باشند ،بايد به اين شيوه عمل كنند .ولي حتي اگر
پروبيوتيك ها به نحوي طراحي شده باشند كه نبايد به صورت مداوم مصرف شوند ،به حداكثر رسانيدن ميزان
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بقا در دستگاه گوارش و انجام آزمايشات فهرست شده فوق الذكر ممكن است در گزينش مؤثرترين سويه ها
مفيد واقع شود.
روش هاي توليد
رفتار يك ارگانيسم در دستگاه گوارش مي تواند تحت تأثير نحوه رشد و برداشت آن از محيط قرار گيرد .براي
مثال ،ظهور پديده اتصال به مخاط تحت تأثير منبع انرژي كربوهيدرات مورد استفاده براي رشد(فولر )5691 ,يا
وجود شير در محل برقراري اتصال قرار دارد .رشد انتروكوكوس فاسيوم در شير موجب افزايش خاصيت ايمني
دهندگي در برابر اسهال ناشي از اشرشياكُلي در خوك ها مي گردد .تعليق ارگانيسم هاي پروبيوتيكي در شير نيز
ممكن است موجب افزايش توانايي آنها براي برقراري اتصال و در نتيجه استقرار بهتر در دستگاه گوارش گردد.
مرحله اي از چرخه رشد كه در آن ارگانيسم هاي پروبيوتيكي اخذ شده اند نيز ممكن است بر اتصال آنها در
سلولهاي مخاطي مؤثر باشد .كوك و همكاران( )5699دريافتند كه الكتوباسيلوس كازئين در صورت جمع
آوري در مرحله ايستايي در مقايسه با موارد مربوط به ابتداي مرحله رشد از قابليت اتصال بهتري براي سلول هاي
مخاطي دستگاه ادراري برخوردار است .حضور كلسيم در محيط رشد مي تواند بر بقاي ارگانيسم پس از انجماد
يا خشك شدن در حالت انجماد مؤثر باشد كه اين امر اغلب ويژگي مهمي در روند توليد پروبيوتيك محسوب
مي شود .برخي از اين عوامل ممكن است در روند توليد ماست يا ساير فرآورده هاي لبني تخميري مؤثر باشند.
براي مثال ،ماست مي تواند از طريق تخميرشير در 10درجه سانتيگراد به مدت  3-1ساعت يا تخمير به طول يك
شب در 32درجه سانتيگراد صورت پذيرد .اين روندها زماني پايان مي يابند كه به دنبال تخمير به  pHاز قبل
تعيين شده يعني حدود  1/0برسيم .با وجود آنكه هر دو محصول را ماست مي نامند و هر دو با يك ارگانيسم
آغازين تخمير شده اند(الكتوباسيلوس دلبروكي تحت گونه بولگاريكوس و استرپتوكوكوس ساليواريوس تحت
گونه ترموفيلوس) ،ولي با توجه به شرايط متفاوت رشدشان ممكن است دو محصول بيوشيميايي متفاوت شوند و
بنابراين در صورت مصرف در حيوانات تأثير متفاوتي به همراه خواهند داشت.
فرآورده هاي موجود پروبيوتيك
با توجه به دسترسي به اطالعات مربوط به توليد ،هيچ علتي وجود ندارد كه تصور نماييم اين فرآورده ها بيي اثير
هستند .همچنين ،همان طور كه ذيالً اشاره خواهد شد ،تمامي فرآورده هاي حاصل از آسيپرژيلوس ارييزا ،ماننيد
ساير فرآورده ها تاثيرات مشابه و يكساني بر تخمير ندارند و بنابراين انتظار نمي رود كه تمامي مخمرهيا و قيارچ
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ها از تاثيرات تغذيه اي مشابهي برخوردار باشند .فرآورده هاي مخمري كه در بازار يافت مي شوند ،بيه صيورت
مخلوطي از مخمرهاي زنده و كشته به همراه محيط كشت محيل رشيد مخمير ييا تقطيرشيده هياي محليول هياي
خشك هستند .از آنجا كه ادعا مي شود كه اجزاي مربوط به محيط كشت در فعالييت محصيول دخاليت دارنيد،
براي توصيف اين مواد به جاي تك واژه مخمر از واژه كشت مخمر استفاده مي شود .كشت مخمير بيه صيورت
ذيل تعريف مي شود :يك محصول خشك كه از مخمر و محيط كشتي كه روي آن رشيد كيرده تشيكيل شيده
است .اين محصول به شيوه اي خشك شده است كه قدرت تخميركنندگي مخمر حفظ شده اسيت .نيوع محييط
كشت مصرفي بايد روي برچسب ذكر شود .به عبارت ديگر ،عصاره تخميري آسپرژيلوس اريزا متشكل از هاگ
هاي قارچي و ريسه هاي خشك شده اي است كه روي سبوس رشد كرده اند .به نظر مي رسد كه قابليت حفيظ
حيات در فرآورده هاي موجود بسيار متفاوت باشد .در كشت مخمر  526-5252يا  0*529سلول زنده در هر گرم
يافت مي شود كه البته اين مقدار به نوع محصول نيز بستگي دارد .براي مثال ،عصاره تخميري آسپرژيلوس ارييزا
حاوي  5/9 *52 3سلول زنده در هر گرم مي باشد .افزودني هاي غذايي قارچي را مي توان با پاشيدن روي جيره
يييا مخلييوط سييازي در جيييره حيياوي اقييالم متفيياوت بييه مصييرف رسييانيد .آزمايشيياتي نيييز در خصييوص مصييرف
آسپرژيلوس اريزا به عنوان مواد افزودني به سيلو انجام شده است.
ويژگي هاي يك پروبيوتيك مطلوب
 مقاومت در برابر شرايط داخل بدن حيوانپس از تجويز پروبيوتيك ،ميكروارگانيسم ها نبايد توسط مكانيسم هاي دفاعي ميزبان نابود شوند .آنها بايد بسته
به محل تجويز ميكروارگانيسم ها در برابر شرايط اختصاصي موجود در آن قسمت از بدن مقاوم باشند .براي
مثال ،ميكروارگانيسم هاي موجود در يك پروبيوتيك بايد با مصرف خوراكي در برابر آنزيم هاي موجود در
محوطه دهاني(آميالز و ليزوزيم) ،آنزيم هاي معده(پپسين و ليپاز) و  pHپايين(مقادير باالي  )HCIو آنزيم هاي
موجود صفرا ،شيره لوزالمعده و مخاط روده كوچك مقاوم باشند .بدين ترتيب براي سويه هاي ميكروبي به كار
گرفته شده در فرآورده هاي پروبيوتيكي با مصرف خوراكي ،مقاومت در برابر دستگاه گوارش و دهان از
مهمترين معيارهاي انتخاب و گزينش مي باشد.
گيليلند( )5690نشان داد كه باكتري هاي گرم مثبت عمدتاً در برابر ليزوزيم حساسند ،اما الكتوباسيل ها و
استرپتوكوك ها در مقايسه با ساير باكتري هاي گرم مثبت از مقاومت بيشتري در اين زمينه برخوردار مي باشند.
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باكتري هاي اسيد الكتيكي در برابر اسيد مقاوم هستند .كان وي و همكاران( )5699نشان دادند كه
الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در مقايسه با الكتوباسيلوس دلبروكي تحت گونه بولگاريكوس از مقاومت بيشتري
برخوردار است و در مقايسه با استرپتوكوكوس ساليواريوس تحت گونه ترموفيلوس نيز به نوبه خود مقاوم تر
است .مقاومت در برابر  pHپايين و خارج بدن حيوانات به نوع بافر و حضور غذا يا موادي مانند شير بستگي
دارد .اين امر با نتايج مربوط به مطالعات داخل بدن حيوانات انجام شده توسط رابينز -براون و همكاران
همخواني دارد .در مطالعه آنها ،ميزان بقاي الكتوباسيلوس بولگاريكوس و الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در مايع
ژژنوم پس از عبور از معده در موارد اعمال محدوديت غذايي در مقايسه با موارد معمولي بسيار پايين بود .كان
وي و همكاران( )5699نشان دادند كه بقاي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در ژژنوم و دوازدهه بسيار باالتر از بقاي
الكتوباسيلوس دلبروكي تحت گونه بولگاريكوس مي باشد .با توجه به اين يافته ها ،توجه به اين نكته بسيار مهم
است كه نتايج حاصل از مطالعات داخل و خارج از بدن بسيار شبيه هستند .اين امر بدان معناست كه بخشي از
روش انتخاب سويه هاي پروبيوتيكي را مي توان بر اساس آزمايشات خارج از بدن قرار داد .بقاي سويه ها هنگام
عبور مواد از معده( 0تا  3ساعت) را مي توان با مطالعات خارج از بدن يعني در شيره معده(براي مثال در
حيوانات ذبح شده) در مقادير مختلف  ،pHبا انواع و مقادير مختلف غذاها مورد آزمايش قرار داد .در صورتي
كه براي دستيابي به فعاليت مطلوب سويه هاي پروبيوتيكي ،وقوع فعاليت متابوليسمي و تكثير يا استقرار در روده
كوچك ضروري مي نمايد ،تحمل پذيري در برابر صفرا يكي از معيارهاي اساسي در انتخاب سويه هاي
ميكروبي خواهد بود .طبق بررسي هاي گيليلند و اسپك( ،)5699باكتري هاي با منشأ خارج روده اي مانند
الكتوباسيلوس بولگاريكوس و الكتوباسيلوس الكتيس در برابر صفرا بسيار حساسند ،به طوري كه مقادير كمتر
از  %2/21نيز براي آنها مهاركننده است .با اين وجود ،حتي در ميان گونه هاي باكتريايي نيز از نظر تحمل پذيري
تفاوت هايي وجود دارد كه اين امر توسط گيليلند و همكاران( )5699براي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس نشان
داده شده است .مطالعات انجام شده توسط كاالنهامر و كليمن( )5695نشان داد كه الكتوباسيل هاي رشد يافته
در پرگنه هاي صاف در مقايسه با پرگنه هاي سخت از مقاومت بيشتري در برابر صفرا برخوردارند .در حضور
صفرا ،ريخت شناسي پرگنه ها به ريزوئيد تبديل مي شود و سلولها نيز بيرون زدگي غشاي سيتوپالسمي ناشي از
فواصل موجود در ديواره سلولي را نشان مي دهند .اين امر مي تواند بدين معنا باشد كه ريخت شناسي سلولي و
پرگنه ها نيز در گزينش سويه هاي الكتوباسيلوس پارامترهاي ارزشمندي محسوب مي شوند .گزينش
باكتريهاي(اسيد الكتيكي) مقاوم در برابر صفرا مي تواند از طريق كشت روي محيط آگار انتخابي داراي مقادير
متفاوت صفرا انجام شود (گيليلند و اسپك .)5699 ،مطابق نتايج حاصل از مطالعات گيليلند و همكاران(،)5691
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براساس آزمايشات خارج بدن ميان گزينش سويه هاي مقاوم در برابر صفراي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و
تعداد الكتوباسيل هاي موجود در ژژنوم گوساله ها ارتباطي خوب وجود دارد(اما با تعداد آنها در دوازدهه
ارتباطي ندارد) .با توجه به آزمايشات خارج از بدن ،بايد تفاوت هاي موجود در تركيب صفرا نيز مدنظر قرار
گيرد .تفاوت ها در تركيب نه تنها ميان صفراي گونه هاي حيواني مختلف بلكه ميان صفراي كانوله شده و نمونه
صفراي مأخوذه از كيسه صفرا نيز قابل مشاهده است .تعيين غلظتي از صفرا كه سويه هاي منتخب بايد در برابر
آن مقاوم باشند بسيار دشوار است .ميانگين صفراي توليدي در خوك ها بسيار باالست(حدود  0ليتر در يك
خوك  12كيلوگرمي) كه البته بسته به جيره مصرفي و تركيب آن مي تواند متفاوت باشد .عالوه بر مطالعه
تحمل پذيري در برابر صفرا ،تعيين تحمل پذيري در برابر شيره لوزالمعده و يا شيره كامل روده نيز مي تواند از
اهميت برخوردار باشد .در يك محيط كشت پايه كه حاوي مقادير متغيري از شيره روده اي مي باشد(سانتريفوژ
و استريل شده) ،بايد منحني هاي رشد را به منظور بررسي توان سويه ها در تكثير در شرايط روده اي خارج از
بدن حيوانات مورد بررسي قرار داد .اين نوع آزمايش را حتي مي توان با مدنظر قرار دادن متغيرهاي روده اي و
اجزاي جيره مانند بهبود دهندگان رشد پيچيده تر نمود.
 برقراري اتصال و استقرار در محلجهت بقاي طوالني مدت سويه هاي پروبيوتيكي در داخل بدن ميزبان ،بايد زمان تكثير ميكروارگانيسم كوتاه
باشد و يا اينكه سويه هاي مذكور قابليت استقرار در سطوح داخل بدن را داشته باشند .در غير اين صورت ،سويه
ها به علت انقباض دستگاه گوارش از محل كنده مي شوند .به طور كلي ،براي سويه هاي پروبيوتيكي قابليت
برقراري اتصال و استقرار در مقايسه با حفظ قابليت حيات و فعاليت متابوليسمي يك عامل مهم محسوب مي
شود .با اين وجود ،كامالً مشخص نيست كه آيا تجويز روزانه ميكروارگانيسم هاي زنده با عدم توانايي استقرار
نيز داراي خاصيت بهبود دهنده سالمتي هست يا خير.
چنين تصور مي شود كه اين ميكروارگانيسم ها ممكن است از خواص و ويژگي هاي تحريك ايمني برخوردار
باشند .نخستين گام درخصوص پديده استقرار ،برقراري اتصال است .با اين وجود ،هود و زوتوال( )5699نشان
دادند كه الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به علت  pHپايين نابود مي شود ،بي آنكه اسيد بر اليه پلي ساكاريدي
تأثير گذارد و آنها هنوز قدرت برقراري اتصال به كشت سلول بافت هاي روده تك سلولي را دارا مي باشند .اين
اتصال با همان قدرت و كارآيي انجام مي شود كه سلول هاي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس زنده اين كار را انجام
مي دهند .اين امر نشان مي دهد كه وجود متابوليسم فعال براي برقراري اتصال پيش شرط نيست؛ اگرچه وجود
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آن براي رشد و استقرار حياتي است .انتخاب سويه هاي با قابليت برقراري اتصال به سلول هاي دستگاه گوارش
را مي توان براساس آزمايشات خارج از بدن حيوانات استوار نمود اما تعميم اين نتايج به موقعيت هاي داخل بدن
دشوار است .عامل اصلي و كنترل كننده برقراري اتصال و استقرار در داخل بدن حيوانات ،اختصاصي بودن
گونه هاي حيواني براي ميكروارگانيسم هاست .اگرچه گونه هاي مشابه الكتوباسيلوس و بيفيدوباكتريوم از
حيوان و انسان جدا شده اند ،ولي بسته به نوع حيواني كه ميكروارگانيسم از آن جدا شده است ،يعني در داخل
گونه هاي باكتريايي نيز بيوتيپ هاي متفاوتي قابل مشاهده اند .اين امر نشان مي دهد كه يك سويه باكتريايي
جدا شده از ميكروفلور بومي يك گونه حيواني در ساير گونه هاي حيواني ضرورتاً در همان محل استقرار نمي
يابد .عالوه بر اختصاصيت گونه هاي حيواني براي برقراري اتصال ،اختصاصي بودن سويه اي نيز در همان گونه
هاي باكتريايي ديده مي شود .بارو و همكاران( )5692نشان دادند كه شدت و ميزان برقراري ارتباط با سلول
هاي مخاطي خاردار معده خوك براي سويه هاي متفاوت موجود در گونه هاي مشابه الكتوباسيل ها متفاوت مي
باشد .اين امر ممكن است ناشي از اين مطلب باشد كه برخي از گونه هاي الكتوباسيلوس از نظر ژنتيكي حاوي
يك گروه همولوگ نيستند .براي مثال ،براساس فن آوري هيبريدسازي  ،DNAالكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
يك گروه هترولوگ از باكتري ها را تشكيل مي دهد .اختصاصي بودن براي گونه هاي ميزبان مربوط به
ميكروفلور روده اي از مطالعات بر روي تعيين ويژگي ها مشخص گرديد(اختصاصات در بيوتيپ ها ،سروتيپ
ها و انواع پالسميد) .در مطالعه اي كه توسط كان وي و همكاران( )5699انجام گرديد ،باكتري هاي اسيد
الكتيكي مورد آزمايش براي سلول هاي دوازدهه خوك و انسان شيوه هاي مختلف و قابل مقايسه برقراري
اتصال را نشان دادند .به عبارت ديگر ،تعجب آور نيست كه ميرا -ماكينين و همكاران( )5693نشان دادند كه
الكتوباسيل هاي به دست آمده از مواد گياهي و شير و پنير و كشت داده شده در خارج از بدن حيوانات به سلول
هاي مخاطي خوك ها و گوساله ها اتصال نمي يابند .عامل ديگري كه در برقراري اتصال مؤثر مي باشد مصرف
غذا است .برخالف طيور معمولي سويه هاي الكتوباسيلوس در طيور با  50ساعت محدوديت غذايي به ديواره
چينه دان اتصال نمي يابند .ميزان ارتباط در آزمايشات خارج از بدن حيوانات مي تواند تحت تأثير شرايط
آزمايشگاهي مانند  ،pHحضور آنزيم ها ،تركيب محيط كشت(يك درصد شير بدون چربي موجب افزايش
ميزان برقراري ارتباط مي گردد) و سوسپانسيون بافر قرار گيرد .اگرچه مي توان شرايط انجام آزمايش خارج از
بدن حيوانات را تا حد ممكن مشابه شرايط داخل يا روي بدن انتخاب كرد ،ولي با اين وجود نتايج بايد به دقت
مورد تفسير قرار گيرند .برقراري اتصال در شرايط خارج از بدن هيچ گونه تضميني براي برقراري اتصال در
شرايط داخل بدن و سپس استقرار بعدي را به دست نمي دهد .در يك اكوسيستم ميكروبي ،استقرار يك سويه
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پروبيوتيكي نيازمند چيزي بيش از برقراري اتصال به تنهايي مي باشد .اين سويه پروبيوتيكي بايد قادر باشد پس
از استقرار روي مخاط ميزبان و عليرغم حضور مكانيسم هاي دفاعي ميزبان و تأثيرات متقابل با ميكروفلور
اطراف سويه تكثير گردد .ميكروارگانيسم هاي با قابليت رقابت با ساير ميكروارگانيسم ها براي مثال از طريق
توليد مواد ضد ميكروبي از بيشترين احتمال براي استقرار در اكوسيستم برخوردارند.
 فعاليت ضدميكروبيهنگامي كه يك پروبيوتيك به منظور تضعيف عوامل بالقوه بيماريزا يا ساير ميكروارگانيسم هاي مضر در ميزبان
به كار مي رود ،برخورداري از ويژگي هاي آنتاگونيستي مي تواند سودمند باشد .باكتري هاي اسيد الكتيكي كه
اغلب به عنوان پروبيوتيك به كار گرفته مي شوند ،داراي خواص آنتاگونيستي هستند كه از طرق ذيل خواص
خود را اعمال مي كنند:
 كاهش  pHاز طريق توليد اسيد الكتيك مصرف مواد غذايي در دسترس كاهش پتانسيل اكسيداسيون -احيا توليد پراكيسد هيدروژن (تحت شرايط بي هوازي). توليد اجزاي مهاركننده اختصاصي مانند باكتريوسينها.عوامل تأثيرگذار بر تأثير پروبيوتيكي
تأثيرات متقابل يك افزودني ميكروبي با ميزبان و ميكروفلور دستگاه گوارش آن موجب ظهور تأثيرات مربوطه
مي گردد كه ماهيتي بسيار پيچيده دارد .برخي از عوامل مؤثر بر اين تأثير نهايي را ذيالً مورد بررسي قرار
خواهيم داد.
تركيب فلور دستگاه گوارش حيوان ميزبان
محتمل به نظر مي رسد كه پروبيوتيك ها به نحوي از طريق تأثيرگذاري بر تركيب ميكروفلور روده اي ميزبان
عمل مي كنند .بدين ترتيب ،پيش شرط اخذ يك پاسخ مثبت پس از مصرف تركيب پروبيوتيكي ،حضور
ميكروبي است كه تأثير نامطلوب مانند كاهش ميزان رشد را به همراه داشته باشد .بنابراين اين احتمال وجود دارد
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كه در صورت عدم وجود ارگانيسم تضعيف كننده رشد هيچ گونه تأثيري از مصرف پروبيوتيك ها حاصل
نشود .همين طور در صورتي كه ارگانيسم پروبيوتيك به صورت طبيعي كسب شده باشد ،هيچ پاسخي از
مصرف پروبيوتيك حاصل نمي شود .نياز به مصرف افزودني پروبيوتيك از زندگي غيرمعمول امروزي كه بر
انسان و حيوان تحميل شده ناشي گرديده است .نمونه بسيار واضح طيور هستند كه تخم مرغ آنها از كنار مرغ
مادر برداشته شده و در يك انكوباتور تميز نگهداري مي گردد .در اين محل ،جوجه ها به علت عدم تماس با
ميكروارگانيسم هاي روده اي مادر قادر به كسب فلور محافظت كننده نمي باشند .در مورد نوزاد پستانداران نيز
محدوديت دسترسي به ارگانيسم هاي روده اي مشابه مصداق دارد؛ اما در اينجا معموالً جداسازي مادر از نوزاد
كمتر به صورت كامل انجام مي شود .با اين وجود ،در مواردي كه نوزاد انسان از طريق عمل سزارين به دنيا مي
آيد و به داخل انكوباتور انتقال مي يابد ،تأثير مادر در حداقل ميزان خود مي باشد و تغييرات در ميكروفلور
دستگاه گوارش قابل مشاهده است .پروبيوتيك هاي موجود در بازار اغلب غير مؤثر تلقي مي گردند و به همين
علت مورد مصرف قرار نمي گيرند؛ چرا كه تركيبات بسيار ساده اي هستند و حاوي باكتري هاي بي هوازي
اجباري نمي باشند كه در آزمايشات انجام شده اهميت و ايجاد تأثيرات محافظت كنندگي آنها نشان داده شده
است .با اين وجود ،در شرايط عملي ممكن است حيوان فاقد يك يا تعدادي از كل مجموعه اي باشد كه فلور
محافظت كننده را تشكيل مي دهند .نشان داده شده است كه در طيور براي ايجاد تأثير محافظت كنندگي در
برابر استقرار سالمونال ،حضور  19سويه در دستگاه گوارش ضروري مي باشد .اين مجموعه حاوي سويه هاي
ناشناخته اي از كوكسي هاي بي هوازي گرم مثبت ،باسيل هاي بي هوازي گرم مثبت ،باكتري هاي جوانه زننده
و همچنين نمايندگاني از جنس اشريشيا ،استرپتوكوكوس ،باسيلوس ،باكتريوئيدس ،فوزوباكتريوم،
الكتوباسيلوس ،يوباكتريوم ،پروپيونوباكتريوم ،كلستريديوم و بيفيدوباكتريوم مي باشد .اگرچه الكتوباسيلها به
تنهايي موجب افزايش مقاومت در برابر استقرار سالمونال در دستگاه گوارش نمي شوند ،ولي حذف آنها از فلور
محافظت كننده ميزان ايمني موجود را كاهش مي دهد .بنابراين مي توان شرايطي را تصور نمود كه حيوان
داراي تمامي سويه ها بجز تعداد اندكي از سويه هاي ضروري مورد نياز براي ايجاد ايمني مي باشد .در چنين
شرايطي ،تجويز باكتري هاي اسيد الكتيكي مي تواند موجب افزايش ايمني شود و نتيجه مثبتي به همراه داشته
باشد .اينكه يك پروبيوتيك حاوي ارگانيسم هاي مناسب هست يا خير به آن بستگي دارد كه كدام يك از آنها
در فلور دستگاه حاضر نباشند و اين امر ممكن است اساس و پايه برخي از تفاوت هاي قابل مشاهده در ميزان
تأثير آنها باشد.
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ميزان و نحوه مصرف
در آزمايشات مختلف بررسي يك پروبيوتيك ممكن است رژيم هاي مصرفي متفاوتي به كار گرفته شوند؛ به
طوري كه در يكي مصرف به صورت مداوم و در ديگري فقط يك دز مصرف مي شود .اگرچه حداقل دز مؤثر
تعيين نشده است ،ولي مشخص شده است كه تأثير پروبيوتيكي پس از توقف تجويز از ميان مي رود .آزمايشات
روي موش هاي صحرايي و انسان نشان داده است كه تأثير پروبيوتيك ها پس از توقف مصرف از ميان مي رود
و در خوك و طيور نيز ارگانيسم هاي موجود در پروبيوتيك را نمي توان  9روز پس از مصرف در دستگاه
گوارش يافت .به نظر نمي رسد كه استقرار دائم ارگانيسم هاي بلع شده يك نتيجه محتمل باشد؛ چرا كه حتي
ميكروارگانيسم هاي بومي نيز به طور دايم در دستگاه گوارش قرار ندارند .با وجود آنكه فلور را دايمي و ثابت
تصور مي كنند ،ولي تركيب فلور مرتباً تغيير مي نمايد .بدين ترتيب ،با وجود آنكه ممكن است شمارش
اشرشياكُلي در تمام دوران حيات يك حيوان يكسان باشد ،ولي سروتيپ هاي غالب به صورت دوره اي متغير
هستند .در بچه خوك ها نيز به صورت مشابه الكتوباسيل ها در طول  51روز نخست زندگي تغيير مي يابند كه
اين امر با استفاده از روش تعيين ويژگي هاي پالسميدي مشخص مي شود .اين تغييرات پوياي سويه ها در گونه
هاي حيواني نشان مي دهد كه اگرچه يك سويه مصرفي ممكن است در دستگاه گوارش استقرار يابد ،ولي
سويه فقط تا زماني كه در آن محل باقي مي ماند كه از قابليت تطابق بيشتري براي استقرار در آنجا برخوردار
باشد.
سن و نوع حيوان
ميكروفلور دستگاه گوارش ،فيزيولوژي و وضعيت ايمني حيوان تغيير مي يابد و وضعيت آن در دوران نوزادي و
پس از شيرگيري و مرحله بلوغ يكسان نيست .پولمن و همكاران( )5692دريافتند كه خوك ها در اول دوره
پرورش در مقايسه با اواسط دوره پرورش و انتهاي آن بهتر به پروبيوتيك ها پاسخ مي دهند .همچنين پاسخ
نشخواركنندگان در برابر پروبيوتيك هاي قارچي در مراحل مختلف شيردهي متفاوت مي باشد .از آنجا كه فلور
در مرحله نوزادي نيز هنوز در حال تغيير مي باشد ،اين اصل كلي همواره حاكم است كه تأثيرگذاري بر فلور در
طول اين دوره در مقايسه با مراحل بعدي زندگي آسانتر است؛ چرا كه بعدها فلور نسبتاً ثابتي پايدار مي گردد.
بنابراين مي توان توصيه نمود كه مصرف پروبيوتيك ها بايد تا حد ممكن مدت كوتاهي پس از تولد آغاز شود.
تغييرات در تركيب جيره نيز ممكن است در اين دوره رخ دهد .براكت و تانوك( )5695دريافتند كه تغييرات
جيره اي در ظهور فلور الكتوباسيلوس مرتبط با مخاط در معده موش همبستگي دارد .آنها بر اين عقيده بودند
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كه مقادير نسبي اسيد اولئيك و پالميتيك در جيره از اين لحاظ داراي اهميت است .امروزه بخوبي مي دانيم كه
در فلور دستگاه گوارش نوزاد انسان پس از شيرگيري و مصرف شير خشك يا غذاي جامد تغييراتي صورت مي
گيرد .نشان داده شده است كه شير حاوي عواملي است كه موجب رشد بيفيدو باكتري ها مي گردد و مي تواند
بر پاسخ ظاهر شده به دنبال مصرف پروبيوتيك هاي حاوي اين ارگانيسم ها مؤثر باشد .تأثير تضعيف كننده
افزودني حاوي الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس بر فعاليت آنزيم به نوع جيره بستگي دارد ،ولي در موش هاي
صحرايي دريافت كننده يك جيره حاوي دانه ها تأثيري مشاهده نشده است ،ولي در موش هاي دريافت كننده
جيره حاوي گوشت پاسخ مثبتي گرفته شده است.
تضمين كيفيت
قابليت حفظ حيات يك محصول پروبيوتيكي از اهميت حياتي برخوردار است ،ولي متأسفانه تعداد ارگانيسم
هاي زنده هميشه مقداري نيست كه روي برچسب ها ذكر مي گردد ،گيليلند و اسپك( 51 )5699فرآورده
پروبيوتيكي را مورد آزمايش قرار دادند كه ادعا مي شد حاوي مقادير بااليي از الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس
هستند .پس از آزمايش فقط در  9محصول الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس يافت گرديد .از آنجا كه ميزان ارگانيسم
هاي زنده هميشه قبل از آزمايشات تجربي كنترل نمي شد ،اين احتمال وجود دارد كه برخي از نتايج منفي از
فقدان تعداد كافي سلول هاي زنده در فرآورده مورد آزمايش ناشي شده باشد .عامل پيچيده كننده ديگري كه
بايد در خاطر داشت تفاوت هاي سويه اي است كه مي توانند در داخل يك گونه نيز رخ دهند .بسيار محتمل
است كه مصرف دو پروبيوتيك تهيه شده از گونه هاي مشابه و يكسان باكتريايي نيز نتايج متفاوتي به همراه
داشته باشد .بارو و همكاران( )5692دريافتند كه حتي ميان سويه هاي گونه هاي مشابه جدا شده از خوك نيز از
لحاظ توانايي براي برقراري اتصال با سلول هاي مخاطي خوك تفاوت هايي وجود دارد .آنها همچنين دريافتند
كه در ميان سويه هاي گونه هاي مشابه تفاوت هاي سويه اي زيادي از لحاظ ميزان رشد و متابوليسم ديده مي
شود .بنابراين در زمان مقايسه دو فرآورده پروبيوتيكي حاوي گونه هاي مشابه ،آگاهي از اينكه كشت هاي به
كار گرفته شده براي توليد فرآورده پروبيوتيكي از يك سويه منشأ گرفته اند يا خير ،نيز ضروري است.
كاربرد پروبيوتيك ها براي نشخواركنندگان
آناتومي و فيزيولوژي بدن نشخواركنندگان به طور مشخصي از بدن حيوانات غيرنشخوار كننده يعني انساني و
ساير حيوانات تك معده اي متفاوت است .نشخواركنندگان در قسمت پيشين دستگاه گوارش خود دو اندام
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اضافي نيز دارند .نخستين آن ها شكمبه است كه براي مثال در گاو شيري حجم آن  92-522ليتر و در گوسفند
 51-01ليتر مي باشد .اين اندام ضرورتاً يك اتاق تخمير است كه در هر ميلي ليتر آن حدود  5252باكتري و-529
 521تك ياخته مژكدار يافت مي شود و احتماالً تعداد ناشناخته اي از قارچ هاي بي هوازي نيز يافت مي شوند.
غذاي نسبتاً تخمير شده و ميكروارگانيسم ها از شيردان عبور مي كنند كه اين عضو كوچكتر از شكمبه است.
كاركرد اين عضو عمدتاً جذب آب و مواد غذايي محلول مي باشد .هضم غذا در شكمبه توسط
نشخواركنندگان از طريق تركيبي از تخمير ميكروبي و تجزيه فيزيكي هنگام نشخوار صورت مي پذيرد كه
گمان نمي رود هيچ يك از آنزيم هاي ميزبان در اين امر دخيل باشند .نشخواركنندگان به نحوي تكامل يافته اند
كه مي توانند اسيدهاي چرب فرار حاصل از تخمير را به عنوان سوبستراي اصلي براي رشد و شيردهي به مصرف
برسانند .اين اسيدهاي چرب فرار عمدتاً از اسيدهاي پروپيونيك ،استيك ،بوتيريك و مقدار اندكي از اسيدهاي
باالتر و زنجيردار تشكيل شده اند .مزيت تخمير در قسمت هاي پيشين دستگاه گوارش بر تخمير در قسمت هاي
انتهايي دستگاه گوارش آن است كه ميكروب هاي ايجاد شده در نتيجه تخمير هنگام ورود به قسمت هاي پاييني
دستگاه گوارش مانند معده و شيردان در دسترس خواهند بود .در واقع ،پروتئين ميكروبي مهمترين منبع اسيدهاي
آمينه براي جذب در نشخواركنندگان است.
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شكل :تفاوت هاي شماتيك ميان (الف) نشخوار كنندگان جوان و (ب) نشخواركنندگان بالغ =o.مري; =R
شكمبه;  =Mهزار ال;  =Aشيردان .خطوط خط چين در تصوير الف شكاف مري -معدي است كه در هنگام
شير خواري بسته مي شود.
در مراحل اوليه زندگي كه شير ماده غذايي اصلي است ،غذا از شكمبه عبور نمي كند .فاصله ميان انتهاي مري و
سوراخ نگاري -شيردان كوتاه است و از طريق آن غذا وارد شكمبه نمي شود) شكل  .)5-5در حيوانات جوان
واكنشي ديده مي شود كه شكاف مري ميان دو سوراخ يا اصطالحاً شكاف مري را مي بندد و بدين ترتيب غذا
به طور مستقيم از مري به شكمبه و سپس به شيردان وارد مي شود .با اين وجود ،برخي از غذاها وارد شكمبه مي
شوند و در شكمبه با باكتري ،تك ياخته و قارچ تلقيح شده تا حيوان براي مرحله از شيرگيري و آغاز مرحله
بزرگسالي يعني غلبه جمعيت ميكروبي هضم كننده فيبر در محل آماده شود(افشار مازندران و رجب.)5392 ,
بدين ترتيب مزاياي بالقوه پروبيوتيكها براي نشخواركنندگان احتماالً بيشتر از مزاياي مصرف اين مواد در
حيوانات تك معده اي خواهد بود .ضرورت پيشگيري از وقوع اسهال در گوساله ها در ساير گونه ها نيز وجود
دارد .با اين وجود ،مصرف پروبيوتيك ها در نشخواركنندگان از طريق افزايش سرعت شكل گيري فلور و فون
شكمبه نيز مزايايي به همراه دارد .در موارد تثبيت تخمير در حيوانات بالغ نيز مصرف اين مواد با تحريك تخمير
در حيوانات بالغ سودمند خواهد بود(افشار مازندران و رجب.)5392 ,
تأثيرات متقابل متابوليسمي در دستگاه گوارش
يكي از مهمترين راه هايي كه يك ارگانيسم پروبيوتيكي مي تواند تأثير سودمند خود را بر ميزبان اعمال نمايد،
تغيير روندهاي متابوليسمي بويژه آنهايي است كه در دستگاه گوارش رخ مي دهد .چنين تأثير سودمندي به
صورت فرضيه اي مي تواند ناشي از يكي از مكانيسم هاي ذيل باشد:
الف) تضعيف واكنش هايي كه موجب توليد متابوليت هاي سمي و سرطان زا مي گردند.
ب) تحريك واكنش هاي آنزيمي دخيل در غير سمي زايي مواد بالقوه سمي كه بلع شده و يا به صورت
داخلي توليد شده اند.
ج) تحريك آنزيم هاي درگير پستانداران در هضم غذايي پيچيده و يا فراهم آوري آنزيم ها توسط منبع
باكتريايي در مواردي كه اين آنزيم ها وجود ندارند(به صورت ژنتيكي يا به علت بيماري).
د) ساخت ويتامين ها و ساير مواد غذايي ضروري كه در جيره غذايي به مقادير كافي وجود ندارند.
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ميكروفلور دستگاه گوارش را نبايد به عنوان قسمتي تصور نمود كه از طرييق دييواره دسيتگاه گيوارش از سياير
قسمت هاي بدن كامال مجزا شده است .ميكرو فلور دستگاه گيوارش اكوسيسيتمي اسيت كيه بيا ميزبيان خيود و
روندهاي متابويسمي بدن او تأثيرات متقابل پيچيده و نزديك دارد .بدين ترتيب واكنش هاي متابوليسمي كيه در
دستگاه گوارش رخ مي دهند هم از تأثيرات موضعي ،براي مثال بر روي مخاط دستگاه گوارش و هم از تأثيرات
عمومي برخوردارند .به عنوان مثال از عواقب جزئي يك متابوليت توليد شده در دسيتگاه گيوارش ميي تيوان بيه
توليد آمين ها و فنل ها از اسيدهاي آمينه اشاره نمود كه مي توانند بر دستگاه عصبي مركزي ،عروق و احتماالً بر
ايجاد تومور در اندام هاي مختلف بدن تأثيرگذار باشند.
فلور دستگاه گوارش و مقاومت در برابر بيماري ها
امروزه مي دانيم كه ميكروفلور بومي انسان و حيوانات آنها را در برابر ميكروارگانيسم هاي بيماري زا حفاظت
مي كند .شواهد مربوط به نقش حفاظتي فلور روده عمدتاً از مطالعات انجام شده در حيوانات عاري از ميكروب
يا حيوانات آزمايشگاهي درمان شده با آنتي بيوتيك بدست آمده است كه از حساسيت بيشتري در برابر عفونت
هاي ناشي از عوامل بيماريزاي روده اي در مقايسه با حيوانات معمولي با فلور دست نخورده برخوردارند .براي
مثال ،در موش هاي عاري از ميكروب ،كمپيلوباكتر ژوژني ،سالمونال انتريتيديس و شيگال فلكسنري به راحتي
استقرار مي يابند؛ در حالي كه موش هاي معمولي در برابر اين پديده از مقاومت بيشتري برخوردارند .اخيراً
گزارش شده است كه تلقيح دهاني  5/9 ×520سالمونال انتريتيديس زنده موجب بروز عفونت منجر به مرگ در
تمام موش ها حدود  9روز بعد گرديده؛ در حالي كه تمام موش هاي گروه شاهد تحت آزمايش زنده ماندند.
مقاومت در برابر استقرار ساير باكتري ها
وان درواجي و همكاران( )5695ايمني در برابر استقرار باكتري هاي بالقوه بيماريزا در دستگاه گوارش ناشي از
حضور ميكروفلور روده را اصطالحاً مقاومت در برابر استقرار ساير باكتري ها ناميدند .اين محققان به مطالعه اين
پديده در موش ها قبل ،هنگام و پس از تجويز خوراكي استرپتومايسين و نئومايسين پرداختند .در هر يك از سه
دوره آزمايش ،اين موش ها از طريق دهان باكلبسيال نومونيه ،سودوموناس آئروژينوزا و اشريشياكُلي آلوده
شدند .اين مقاومت به صورت كمي به شكل لگاريتم دهدهي دز خوراكي مورد نياز براي هر ارگانيسم جهت
استقرار در  %12موش ها براي مدت حداقل  0هفته بيان مي شود .قبل از درمان با آنتي بيوتيك ،مقاومت در برابر
استقرار باكتري ها در برابر هر سه ارگانيسم باال بود .در طول تجويز آنتي بيوتيك كه در واقع به حذف فلور
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روده منجر شده بود ،كاهش محسوسي در مقاومت مشاهده شد و هر سه ارگانيسم به آساني در تمامي موش ها
استقرار يافتند .مقاومت در برابر استقرار پس از توقف تجويز آنتي بيوتيك بتدريج به مقادير اوليه خود باز مي
گردد كه علت آن را م ي توان در تجديد جمعيت ارگانيسم هاي بي هوازي زنده مانده پس از تجويز آنتي
بيوتيك جستجو نمود.
سركوب تكثير عوامل بيماريزا توسط ميكروفلور روده اي
شواهدي در دسترس است كه فلور روده اي در برابر استقرار طيف وسيعي از عوامل بيماريزا در روده حفاظت
به عمل مي آورد .از جمله اين عوامل مي توان به باكتري هاي بي هوازي مانند كلستريديوم ديفيسيل،
كلستريديوم بوتولينوم و باكتري هاي روده اي اشريشياكلي ،سالمونال ،شيگال ،سودوموناس و مخمر كانديدا
اشاره نمود.
مكانيسم هاي سركوب عوامل بيماريزا توسط روده
شواهد قابل توجهي در دسترس مي باشد كه حيوانات آزمايشگاهي با بكارگيري آنتي بيوتيك ها به منظور
نابودي فلور روده اي در برابر استقرار عوامل بيماريزا و ساير ارگانيسم هاي غيربومي حساس مي شوند كه در
موارد يكپارچگي فلور در برابر آنها بسيار مقاوم هستند .برخي از فعاليت هاي فلور روده اي به عنوان مكانيسم
هاي حذف ارگانيسم هاي غيربومي مطرح مي شوند .آنها عبارتند از :رقابت ميان فلور و ارگانيسم هاي غيربومي
براي مواد غذايي كه به مقادير محدود يافت مي شوند ،توليد متابوليت هايي كه تكثير ارگانيسم هاي غيربومي را
مهار مي كنند ،ايجاد شرايط محيطي توسط فلور كه بر ارگانيسم غير بومي تأثير نامطلوب دارد و رقابت ميان
فلور و ارگانيسم هاي غيربومي براي استقرار در مخاط روده كه هر يك از آنها به تنهايي يا تمامي آنها ممكن
است عمل نمايند.
پروبيوتيك ها براي نشخوار كنندگان جوان
تكامل كاركرد گوارشي
تكامل يك جمعيت ميكروبي كاركردي در دستگاه گوارش نشخوار كننده تازه متولد شده نه تنها موجب
تسهيل هضم فيبر توسط ميزبان مي گردد ،بلكه دستگاه گوارش را در برابر عفونت با ارگانيسم هاي بيماريزا
حفاظت مي كند .نشخواركنندگان نيز مانند ساير پستانداران جوان با دستگاه گوارش استريل متولد مي شوند.
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با اين وجود ،استقرار باكتري ها در دستگاه گوارش به سرعت صورت مي پذيرد .به طوري كه اشتريشياكُلي
را مي توان در تمامي قسمت هاي دستگاه گوارش بره و گوساله  9ساعت پس از تولد و الكتوباسيل ها و
استرپتوكوك ها را  01ساعت پس از تولد مشاهده نمود .در حيوانات سالم ،الكتوباسيل ها به سرعت در
دستگاه گوارش استقرار مي يابند و در يك هفتگي جمعيت آنها  529تا  526در هر گرم رسيده و جايگزين
كلي فرم ها مي گردند(افشار مازندران و رجب .)5392 ,مصرف غذاي جامد نشانگر آغاز مرحله دوم در
استقرار يك فلور روده اي در نشخواركنندگان جوان و تكامل پديده تخمير در شكمبه است .استقرار
ميكروبي در شكمبه بالفاصله پس از تولد آغاز مي شود ،به طوري كه پس از  19ساعت جمعيت بزرگي از
باكتري هاي بي هوازي اجباري در محل ديده مي شوند .در نخستين روزهاي پس از تولد ،شكمبه به طور
كامل فعال نيست و قسمت اعظم شير به واسطه وجود شكاف مري-معدي از شكمبه عبور نمي كند .همزمان
با آغاز مصرف غذاي جامد ،جمعيت ميكروبي در شكمبه افزايش يافته و اين عضو شباهت بيشتري با شكمبه
بزرگساالن پيدا مي كند .فراورده هاي نهايي تخمير ميكروبي موجب تقويت كاركرد و افزايش حجم شكمبه
مي گردند؛ به طوري كه شكمبه هم در حوالي زمان از شيرگيري به عنوان يك اندام هضم كننده و جذب
كننده كامالً آماده شده است .تكامل سريع شكمبه براي عبور موفقيت آميز از مرحله تغذيه با مايعات به
مرحله تغذيه با مواد جامد در سوددهي و بهره وري پرورش امروزي دام ها از اهميت فوق العاده اي
برخوردار است چرا كه در كاهش نيروي كار موردنياز و هزينه هاي مربوط به غذاي مصرفي موثر است.
علت آن است كه ميزان بروز اختالالت گوارشي در گوساله هاي از شير گرفته شده در مقايسه با گوساله
هاي شيرخوار پايين تر است(افشار مازندران و رجب.)5392 ,
پيشگيري از وقوع اسهال
موارد اسهال ناشي از استقرار باكتريهاي انتروتوكسيژنيك در دستگاه گوارش ،ضررهاي جدي اقتصادي را بر
پرورش حيوانات جوان وارد مي كند .ماسيپ و پوندانت( )5691گزارش نمودند كه تا  %9/1از گوساله هاي
بلژيكي در نخستين ماه زندگي خود بر اثر ابتال به اختالالت گوارشي تلف مي شوند .همچنين در موارد ماليم تر
بيماري احتماالً از ميزان جذب مواد غذايي در دستگاه گوارش و بهره وري حيوان كاسته خواهد شد .در گوساله
هاي مبتال به اسهال نيز افزايش تعداد كلي فرم ها گزارش شده است .گارد( )5699بيان نمود كه اشريشياكلي
عمدتاً در حيوانات جوان( زير يك هفته) موجب بروز اسهال مي شود؛ در حالي كه افزايش تعداد كلي فرم در
حوالي زمان از شيرگيري نيز قابل توجه و محسوس مي باشد .براي اينكه اشريشياكلي بتواند از طريق توليد
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انتروتوكسين موجب بروز اسهال شود ،بايد در ابتدا در دستگاه گوارش استقرار يابد .پيشنهاد شده است كه
پروبيوتيك ها را مي توان براي جابجايي اشريشياكلي انتروتوكسيژنيك در ديواره دستگاه گوارش يا تقويت
جمعيت باكتريايي سالم و حذف كلي فرم ها از دستگاه گوارش به كار گرفت .همچنين گزارش شده است كه
الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس موجب كاهش تعداد كلي فرم ها در روده گوساله ها مي شود .گيليلند و
همكاران( )5692توجه نمودند كه الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس هايي كه از گوساله ها جدا شده اند ،در مقايسه با
الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس هاي جدا شده از خوك ،از اين لحاظ موثرترند .گزارش شده است كه در گوساله
ها الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس به تنهايي يا در تركيب با ساير الكتوباسيل ها نيز موجب كاهش اسهال و افزايش
وزن البته نه در تمامي آزمايشات شده است .همچنين بكارگيري مخلوط هاي الكتوباسيلوس در كاهش ميزان
تلفات در بره هاي دچار استرس از شيرگيري موثر بوده است .الدروواندي و همكاران( )5691و ولتر و
همكاران( )5699هر دو توجه نمودند كه الكتوباسيل هاي زنده در مقايسه با الكتوباسيل هاي كشته از تاثير
بيشتري برخوردارند .در اين زمينه ساير باكتري ها نيز مورد استفاده قرار گرفتند .گزارش شده است كه
انتروكوكوس فاسيوم موجب كاهش موارد اسهال و افزايش وزن گيري در دوره ميان تولد و از شيرگيري مي
شود .تورنوت( )5696گزارش نمود كه مصرف مخلوطي از الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و انتروكوكوس فاسيوم
در گوساله هاي يك تا پنج روزه موجب كاهش موارد وقوع اسهال تا  %92و تلفات به ميزان  %66مي گردد.
گزارش شده است كه مصرف الكتوباسيلوس اسيدوفيلوس و باسيلوس تويوي نيز موجب كاهش اسهال در
گوساله هاي جوان مي گردد.
اگرچه نتايج فوق الذكر نشان داد كه الكتوباسيل ها و انتروكوك ها مي توانند موجب كاهش موارد اسهال در
نشخواركنندگان جوان شوند ،ولي نحوه عملكرد آنها هنوز در پرده اي از ابهام قرار دارد .همان طور كه پيشتر
گفته شد ،نشان داده شده است كه الكتوباسيل ها از استقرار كلي فرمها در دستگاه گوارش گوساله ها و
استرپتوكوك ها نيز از تكثير كلي فرم ها در روده حيوانات غيرنشخوار كننده جلوگيري مي نمايند .توضيحات
مختلفي براي توجيه تاثيرات الكتوباسيل ها و استرپتوكوك ها در دستگاه گوارش بر اشريشياكلي داده شده
است .برقراري اتصال با ديواره دستگاه گوارش ممكن است از استقرار كلي فرم ها جلوگيري كند .همچنين اين
باكتري ها ممكن است از برخي جهات موجب خنثي سازي انتروتوكسين شود .نشان داده شده است كه
الكتوباسيل ها متابوليتي توليد مي كنند كه هنوز ناشناخته مانده و در خوك ها موجب خنثي سازي انتروتوكسين
اشريشياكلي مي گردد .آنها ممكن است اسيدهاي آلي را توليد نموده و بدين وسيله موجب كاهش  pHمعده
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گردند .شرايط و محيط اسيدي ،رشد خارج از بدن حيوان اشريشياكلي را مهار مي كند .از آنجا كه بسياري از
سويه هاي الكتوباسيل ها و استرپتوكوك ها مقادير زيادي اسيد الكتيك در خارج از بدن حيوان توليد مي
كنند ،چنين نتيجه گيري شده است كه ممكن است آن ها در كاهش  pHروده و بدين ترتيب كاهش رشد بيش
از اندازه اشريشياكلي دخيل باشند .سويه هاي پروبيوتيكي ممكن است خواص باكتري كشي نيز داشته باشند.
گزارش شده است كه الكتوباسيل ها موجب توليد پراكسيد هيدروژن مي شوند كه در خارج از بدن حيوان
خاصيت باكتري كشي دارد .الكتوباسيلوس الكتيس موجب فعال شدن سيستم تيوسيانات الكتوپراكسيداز در
روده گوساله ها مي شود كه سبب كاهش قابليت اشريشياكلي براي حفظ حيات در دستگاه گوارش مي گردد.
اشريشياكلي در صورتي در دستگاه گوارش استقرار مي يابد كه عوامل احيا كننده به منظور جلوگيري از تاثير
تيوسيانات الكتوپراكسيداز به كار گرفته شوند .نيومن و همكاران( )5662عاملي با وزن كمتر از  1222دالتون
مقاوم در برابر حرارت كشف نموده اند كه توسط انتروكوكوس فاسيون توليد و قادر به مهار رشد اشريشياكلي،
انتروكوكوس فكاليس و ساير باكتري هاي مربوطه مي گردد .با اين وجود ،اهميت وجود چنين موادي در داخل
بدن حيوانات هنوز شناخته شده نيست.
بكارگيري پروبيوتيك ها در بهبود پديده تخمير در شكمبه
پروبيوتيك هاي قارچي و باكتريايي ،عالوه بر پيشگيري از بروز اسهال ،به منظور كمك به ايجاد و حفظ يك
تخمير شكمبه اي ثابت و پايدار به كار گرفته مي شوند .نشان داده شده است كه هم الكتوباسيل ها و هم
انتروكوكوس فاسيوم موجب افزايش اشتها و وزن گيري در گاوهاي پرواري مي شوند اما كي و پول()5699
دريافتند كه الكتوباسيولوس اسيدوفيلوس در حقيقت موجب كاهش اشتهاي گوساله هاي شيرخوار مي گردد.
اومبرگر و همكاران( )5696گزارش دادند كه الكتوباسيلوس موجب تحريك اشتها و وزن گيري در بره هاي
پرواري مي گردد .ازاوا و همكاران( )5693دريافتند كه انتروكوكوس فكاليس  Aموجب تثبيت فلور روده اي و
افزايش وزن گيري در گوساله ها پس از مصرف آنتي بيوتيك مي گردد .مصرف فرآورده هاي پروبيوتيكي
حاوي ارگانيسم هاي شكمبه اي نيز ممكن است مفيد باشد .تئودور و همكاران( )5662گزارش نمودند كه
پروبيوتيكي متشكل از قارچ بي هوازي شكمبه اي(گونه نئوكاليماستيكس) موجب افزايش مصرف غذا و وزن
گيري در گوساله ها پس از شيرگيري مي شود؛ در حالي كه زيوليكا و همكاران( )5691گزارش نمودند كه
مصرف نوعي عصاره شكمبه اي تثبيت شده موجب افزايش وزن گيري و تسريع تكامل شكمبه در گوساله ها
هنگام از شيرگيري مي گردد .تركيبات حاوي مخمرها يا قارچهاي هوازي را مي توان در نشخوار كنندگان
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جوان و بالغ به كار گرفت .مصرف ساكارومايسس سرويسيه در گوساله ها و بره ها موجب افزايش غذاي
مصرفي و وزن گيري پس از شيرگيري آنها مي شود .فيليپس و فون تانگل( )5691دريافتند كه ساكارومايسس
سرويسيه به دنبال استرس حمل و نفل در گوساله ها موجب افزايش غذاي مصرفي و وزن گيري مي گردد.
آليسون و مك كراو( )5696گزارش نمودند كه مصرف عصاره تخميري آسپرژيلوس اريزا در  09روز اول
زندگي گوساله هاي پرواري موجب بهبود وزن گيري مي گردد .بهاركا و همكاران( )5662دريافتند كه مصرف
عصاره آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش ميزان ماده خشك مصرفي در گوساله ها مي گردد و امكان از
شيرگرفتن سريعتر آنها را فراهم مي سازد .آسپرژيلوس اريزا موجب تسريع تكامل شكمبه به همراه افزايش تعداد
كمي از باكتري هاي موجود و باكتريهاي آميلوليتيك ،پكتينوليتيك ،سلوليتيك و همي سلوليتيك از هفته دوم
تولد به بعد مي گردد .مصرف عصاره قارچ به همراه انتروكوكوس بويس موجب افزايش تعداد باكتري ها در
 32روز نخست زندگي گوساله خواهد شد .در بره هاي تازه از شير گرفته شده ،مصرف فرآورده مشابه موجب
افزايش تخمير در شكمبه گرديده است.
افزودني هاي غذايي حاوي قارچ براي نشخوار كنندگان بالغ
سال هاست كه مخمرها و فرآورده هاي جانبي آنها به عنوان منابع پروتئين و انرژي در تغذيه نشخواركنندگان به
كار مي روند .با اين وجود ،از اواخر دهه  5692عالقمندي موجود براي مصرف فرآورده هاي حاوي مخمر و يا
قارچ هاي رشته اي مشابه پروبيوتيك ها افزايش يافت كه موجب بهبود كاركردهاي دستگاه گوارش مي گردند.
فرآورده هاي حاوي مخمر يا قارچ كه براي افزايش توليد به نشخواركنندگان بالغ خورانيده مي شوند ،هيچ
ارتباطي با پيشگيري از اسهال در آنها ندارد .اين فرآورده ها موجب افزايش رشد نشخواركنندگان بالغ مي
گردند؛ به نحوي كه اين افزايش بسيار بيش از آن چيزي است كه با توجه به آناليز اين فرآورده ها انتظار مي
رفت .فرآورده هاي موجود در بازار حاوي مخمر ساكارومايسس 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 پروبيوتيك 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
شك و شبهه هاي موجود در خصوص كارايي اين فرآورده ها بود كه با انجام آزمايشات و مطالعات در
خصوص نحوه عملكرد آنها رفع گرديد .از آنجا كه قرنهاست ساكارومايسس سرويسيه و آسپرژيلوس اريزا
براي توليد غذا ها و نوشابه ها مورد استفاده قرار مي گيرند ،تقريباً مي توان با اطمينان بيان داشت كه اين مواد
22

كامالً بي خطرند .عالوه بر آن ،مقدار افزودني غذايي قارچي به جيره نشخوار كنندگان بسيار اندك 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 كه كارايي و تاثير افزودني هاي غذايي قارچي در تاثير آنها
بر تخمير شكمبه اي باشد و به همين علت آنها به اصطالح محرك هاي رشدي هستند كه در گروه
تغييردهندگان وضعيت شكمبه قرار مي گيرند .از ديگر مواد اصلي تغييردهنده وضعيت شكمبه كه در حال حاضر
مورد استفاده قرار مي گيرند ،در گاوهاي پرواري مي توان از يونوفرها و آنتي بيوتيك ها نام برد كه تاثير بسيار
زيادي در خصوص صرفه اقتصادي جيره مصرفي در نشخواركنندگان به همراه دارند .در طي تالش هاي به عمل
آمده براي تعيين مكانيسم عمل آنها ،تاكنون اطالعات زيادي در خصوص اكوسيستم ميكروبي شكمبه و ارتباط
آن با نيازهاي غذايي حيوانات به دست آمده است .اگرچه به نظر نمي رسد كه يونوفرها و آنتي بيوتيك ها
همانند فراورده هاي قارچي فرآورده هايي صددرصد طبيعي باشند ،ولي بايد به خاطر داشت كه آنها قبل از اخذ
جواز ورود به بازار تمامي استانداردهاي باال را كسب كرده 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 كننده مي توانند خطرساز باشند كه بروز اين حالت در اسب و بوقلمون گزارش شده است؛ ولي
بالعكس ،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 كه سبب ايجاد باقيمانده ها در شير مي شوند
و به همين علت فقط در توليد گوشت به كار مي روند ،را مي توان هم براي مصرف در دام هاي شيري و هم دام
هاي گوشتي به كار گرفت .اگرچه ارقام مربوط به ارزش اقتصادي افزودني هاي غذايي قارچي تاكنون منتشر
نشده است ولي ارزش بالقوه آنها در مقايسه با يونوفرها قابل تصور است .تخمين زده مي شود كه در آمريكا
ارزش يونوفرهاي مصرفي در تغذيه گاو گوشتي ساليانه به  92ميليون دالر بالغ گردد .بايد به خاطر داشت كه
فقط يك سوم جمعيت گاوهاي صد ميليون راسي آمريكا را گاوهاي گوشتي تشكيل مي دهند .بدين ترتيب ،در
صورت قابل قياس بودن كارايي افزودنيهاي غذايي قارچي يونوفرها كه برخي از مطالعات آنها را قابل قياس
دانسته اند ،محتمل است كه ارزش بالقوه اين بازار در سال بيش از  022ميليون دالر باشد.
تاثير مصرف پروبيوتيك ها در توليد شير و گوشت
در ميان دامداران و متخصصين تغذيه در خصوص مصرف پروبيوتيك هاي قارچي نيز ،ماننيد پروبيوتييك هياي
باكتريايي قابل مصرف در حيوانات غيرنشخوار كننده ،شك و تردييدهايي وجيود دارد .بخشيي از ايين شيبهات
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احتماالً بر آزمايشات عملي استوار شده كه تاثيرات قابل اندازه گيري را به همراه نداشته اند و ما در آغياز درك
علل آن هستيم و ذيالً در خصوص آن به بحث خواهيم پرداخت .البته بخشي از آن نيز به احساسيات موجيود در
بازار بر مي گردد .دانستن زمان عدم مشاهده تاثير قابل اندازه گيري نيز از اهميت يكساني برخوردار اسيت؛ چيرا
كه مي توان زمان وقوع تاثيرات سودمند ناشي از مصرف پروبيوتيك هاي قارچي را مشخص نميود .ماننيد سياير
آزمايشات عملي انجام شده ،انتشار نتايج آزمايشات انجام شده كه هيچ گونه تاثيري را نشيان نيداده انيد چنيدان
انگيزه مند نمي باشد .ما هيچ گونه اطالعي در خصوص ميزان مخدوشگري ناشي از وجود اين تمايل در مطالعيه
خود نداريم .ولي مشكوك هستيم كه اين مخدوشگري وجود داشته باشيد .الگيوي كليي در نشيخوار كننيدگان
مصييرف كننييده افزودنييي ه ياي غييذايي قييارچي ،افييزايش و بهبييود توليييد شييير و گوشييت مييي باشييد .ويليييامز و
نيوبولد( )5662به بررسي اين موضوع پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه در  9مورد از آزمايشات عمليي انجيام
شده در خصوص آسپرژيلوس اريزا به طور ميانگين  %1/3افزايش در توليد شير قابل مشاهده بوده است .بررسيي
مشابهي در خصوص  6مورد آزمايش عملي در خصوص كشت مخمر انجيام گرفيت و  %1/5افيزايش تولييد بيه
صورت ميانگين مشاهده شد .مقادير افزايش كه ميانگين آن ها محاسبه گرديده بيود بيراي آسيپرژيلوس ارييزا از
 %65-550و براي كشت مخمر از  69/3تا  %559/9متغير بوده و بنابراين محاسبه ميانگين حتي موجب پنهان شدن
تاثيرات مناسب تر اين مواد در شرايط مطلوب غذايي يا جيره اي شده است .در خصوص تاثير اين تركيبيات بير
نشخواركنندگان در حال رشيد در مقايسيه بيا حيوانيات شييرخوار اطالعيات كمتيري وجيود دارد .در برخيي از
مطالعات ،افزايش وزن گيري مانند افزايش توليد شير مشاهده شده است كه اين امر در تعيدادي نييز دييده نشيد.
آدامز و همكاران( )5695دريافتند كه در گاوهاي اخته پرواري افيزايش وزن روزانيه در ميوارد مصيرف كشيت
مخمر  5/36و در گروه شاهد  5/31كيلوگرم بود .اگرچه در موارد زيادي افزايش وزن اندكمشاهده شده اسيت،
ولي اين افزايش از لحاظ آماري معني دار نمي باشد .اين امر همچنين در مورد بسياري از آزمايشات انجام شيده
در مورد يونوفرها نيز رخ داده است؛ مگر در مواردي كه تعداد حيوانات تحت آزمايش بسيار زيياد بيوده اسيت.
ادواردز و همكاران( )5662هيچ گونه افزايش معني داري را در مورد مصيرف كشيت مخمير در گاوهياي نير از
وزن  531كيلوگرمي تا زمان كشتار مشاهده نكردند؛ اگرچه بار ديگر بايد تاكيد نمود كه مصرف اين مواد نتايج
مثبتي را به همراه داشته است .ديويل و گالبرايت( )5662نتايج متناقضيي را در بزهياي آنقيوره مشياهده نمودنيد.
مصرف آسپرژيلوس اريزا در گاوهاي گوشتي و گوساله هاي چرا كننده در مراتع فقير افزايش وزن روزانه را از
 %2/19به  %2/9كيلوگرم افزايش داد .به نظر مي رسيد كيه ويژگيي اصيلي بيراي تياثير گيذاري مخمير ،جييره و
نيازهاي غذايي حيوان باشد .ويليامز و همكاران( )5665نشان دادند كه چگونه تاثيرات كشت مخمر مي تواند در
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برابر يك تخمير نسبتاً كوچك در تركيب جيره حساس باشد .افزايش شير روزانه  1/5كيلوگرم در موارد افزودن
كشت مخمر به جيره حاوي  12درصيد كنسيانتره و  92درصيد علوفيه در صيورت تغييير تركييب جييره بيه %12
كنسانتره و  %12علوفه به صفر مي رسد .گومز و آالركون( )5699دريافتند كيه در ميوارد مصيرف آسيپرژيلوس
اريييزا تبييادالت متقابييل مشييابهي در ارتبيياط بييا نسييبت علوفييه بييه كنسييانتره در گاوهييا وجييود دارد و هييوبر و
همكاران( )5691مشاهده نمودند كه افزودن آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش ميزان شير در گاوهايي ميي شيود
كه نه جيره حاوي مقادير باالي علوفه بلكه جيره طبيعي و معمولي را دريافت مي دارند .بنيابراين ،باييد بيه خياطر
داشت كه منحني پاسخ جييره اي ميي توانيد از نيوعي باشيد كيه در(شيكل زيير) مالحظيه ميي نمايييد .مصيرف
آسپرژيلوس اريزا و كشت مخمر مي تواند موجب تغيير شكل منحني به سمت و سوي قسمتي شود كه از اهميت
بيشتري برخوردار است .منحني اي كه مالحظه مي كنيد ممكن است نمايانگر تاثيرات افزودن كنسانتره بر هضيم
مواد خشبي باشد و بدين ترتيب پنجره اي از اميد و افقي روشن را براي ما ترسيم كند .در تركيب غذايي خيارج
از اين طيف انتظار نمي رود با افزودن افزودني هاي غذايي قارچي به جيره تاثيرات سودمندي ظاهر شود .تصيور
مي شود كه افزودني هاي مختلف شكل منحني را به اشكال مختليف تغييير دهنيد .شيكل منحنيي بيه تيك تيك
اجزاي موجود در جيره نيز بستگي دارد .براي مثال ،در بررسي ويليامز و همكاران( )5665افزايش تولييد شيير در
موارد مصرف علوفه مشاهده مي گردد ولي اين امر در موارد مصرف كاه غني شيده بيا آمونيياك مشياهده نميي
شود .براي تعيين اين ارتباطات مربوط به جيره هاي مختلف كارهاي زيادي مانده است كه بايد انجام شود.

شكل :تصوير فرضي كه نشان مي دهد چرا كارايي افزودني غذايي قارچي به تركيب جيره بستگي دارد.
پاسخ در برابر افزودني هاي غذايي قارچي مانند ساير افزودنيهاي غذايي از جمله مكمل هاي پروتئيني به نيازهاي
حيوان و نحوه مديريت گله بستگي دارد كه اين امر پيشتر توسط چيس به وضوح بيان شده است( . )5696بيدين
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ترتيب گاوها در اوايل دوره شيردهي در مقايسه با مراحل آتي بهتر در برابر مصرف كشت مخمر پاسخ مي دهند.
همچنين پاسخ در برابر مصرف آسپرژيلوس ارييزا در اواييل شييردهي بير خيالف اواسيط ييا اواخير شييردهي از
بيشترين مقدار خود برخوردار است .اين تاثيرات تغذيه اي ،تبادالت متقابل موجود در جيره را با مشيكل مواجيه
مي سازد و در صورت آگاهي دقيق از مكانيسم عملكرد كشت مخمر و آسپرژيلوس ارييزا كمكيي در ايين راه
خواهد بود.
تاثير پروبيوتيك ها بر مقدار خوراك مصرفي و هضم خوراك
بيشتر مطالعات نشان داده است كه افزودني هاي غذايي قارچي بيشتر موجب افزايش مقدار خوراك مصرفي مي
گردند تا اينكه بر بهره وري تبديل غذا تاثيرگذار باشند .فقط در موارد اندكي بهره وري غذايي مي تواند يك
تاثير سودمند حاصله باشد .تناقض با يونوفرها در اينجا آشكار مي گردد؛ بدين ترتيب كه آنها تاثير كاهنده
جزئي روي ميزان غذاي مصرفي دارند ،ولي بهره وري تبديل غذا را افزايش مي دهند( افشار مازندران و رجب,
 .)5392ويليامز و نيوبولد( )5662محاسبه نمودند كه 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 كه بر اشتها
تاثيرگذارند .اما عوامل مربوط به كشت مخمر آسپرژيلوس اريزا در نشخواركنندگان شامل افزايش خوش
خوراكي ،نرخ بيشتر هضم مواد خشبي(بدين ترتيب بر حجم دستگاه گوارش تاثير گذار است) ،سرعت حركت
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 كار گرفته مي شوند .تاثيرات مشابه
كشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا بر روي افزايش قابليت پذيرش خوراك ها براي نشخواركنندگان نيز بايد مورد
توجه قرار گيرد .به طور مشخص اين فرآورده ها از بوي خوشايندي برخوردارند و ليونز( )5699و روز()5699
نشان دادند كه قابليت مخمر براي توليد اسيدگلوتاميك مي تواند طعم مواد غذايي داراي كشت مخمر را نيز
خوشايند نمايد .افزايش خوش خوراكي مسلماً ضرري به همراه ندارد ودر حال حاضر شواهد قاطعي در دست
است كه نشان مي دهد افزودني هاي غذايي قارچي تاثير متابوليسمي بسيار قوي دارند .در صورت افزايش هضم
مواد خشبي در شكمبه ،انتظار مي رود كه ميزان غذاي مصرفي نيز افزايش يابد .حالت اخير نه هميشه بلكه زماني
قابل مشاهده است كه قابليت هضم كنندگي كل دستگاه گوارش اندازه گيري مي شود .وايدماير و
همكاران( )5699افزايش در قابليت هضم ماده خشك  ADF ،و همي سلولز را پس از مصرف آسپرژيلوس
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اريزا و كشت مخمر به صورت جداگانه و تركيبي در گاوهاي خشك مصرف كننده جيره مخلوطي از كنسانتره
و علوفه مشاهده نمودند .گومز-آالركون و همكاران( )5662در سه آزمايش بر روي گاوها مشاهده نمودند كه
بجز يك مورد كه ميزان علوفه بسيار باال بود( %93يونجه خشك) ،آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش قابليت
هضم ماده خشك ADF ،و NDFگرديد .آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش ماده خشك در آزمايشي گرديد
كه در آن هيچ گونه تغييري در ميزان غذاي مصرفي ديده نشده بود؛ ولي بر خالف اين ،آرامبل و كنت(،)5699
آرامبل و همكاران( )5699 ،5662و والرمن و همكاران( )5662هيچ گونه تغييري را در قابليت هضم تليسه هاي
مصرف كننده آسپرژيلوس اريزا مشاهده نكردند .جودكينز و استوبارت( )5699هيچ گونه افزايشي در قابليت
هضم مصرف كنندگان آسپرژيلوس اريزا نديدند .هاريسون و همكاران( )5699و ويليامز و نيوبولد()5662
گزارش نمودند كه در گاوهاي مصرف كننده آسپرژيلوس اريزا پديده خاصي مشاهده نشد .همچنين مصرف
همزمان آسپرژيلوس اريزا و كشت مخمر در تليسه هاي دريافت كننده جيره حاوي  %12علف 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 شكمبه ،اين امر
صرفاً از باقيمانده موادي مي كاهد كه به صورت طبيعي در قسمت تحتاني دستگاه گوارش تجزيه مي شوند و در
نتيجه قابليت هضم يكساني ايجاد مي شود .گومز و آالركون( )5699دريافتند كه آسپرژيلوس اريزا و كشت
مخمر سرعت تجزيه مواد خشبي در شكمبه را افزايش مي دهند و به طور موثري سبب هضم بيشتر در شكمبه مي
گردند تا قسمت تحتاني دستگاه گوارش .فوندويال و همكاران( )5662مشاهده نمودند كه آسپرژيلوس اريزا
سرعت تجزيه كاه داخل كيسه هاي نايلوني در داخل شكمبه را  %09افزايش مي دهد؛ اگرچه ميزان تجزيه در
پايان كار تغييري نشان نمي دهد(شكل .)3-5خورانيدن كشت مخمر به گوسفندان تاثير مشابهي بر هضم علوفه
خشك اعمال نمود .همچنين هيچ گونه تغييري در قابليت هضم ماده آلي NDF ،يا قابليت هضم انرژي تام سه
جيره حاوي نسبتهاي متفاوت علوفه به كنسانتره و تجزيه پذيري  19ساعته علوفه خشك در شكمبه مشاهده نشد
ولي ميزان تجزيه  01ساعته در قابليت هضم ماده آلي جيره هاي حاوي مقادير اندك ،متوسط و باالي علوفه
بترتيب  51/9 ،55/9و  %50/5افزايش نشان داد .در گاوهاي غيرشيرده كه 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  01ساعت بعد رخ مي دهد ،ولي در  19ساعت بعد چنين امري قابل مشاهده نيست.
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شكل :منحني تجزيه كاه نگهداري شده در داخل كيسه هاي نايلوني در شكمبه گوسفنداني كه كاه و
آسپرژيلوس اريزا مصرف كرده بودند )a+b( .حداكثر قابليت تجزيه شوندگي و  Cسرعت اوليه تجزيه است.
عامل مهم ديگري كه مي تواند بر ميزان غذاي مصرفي تاثيرگذار باشد ،سرعت خروج مواد موجود از داخل
شكمبه است كه البته نتايج حاصل از بكارگيري افزودنيهاي غذايي قارچي در اين ارتباط متغيير و مختلف بوده
است .وايدماير و همكاران( )5699كاهش سرعت خروج مايعات و ذرات را در موارد مصرف آسپرژيلوس اريزا
و افزايش آن را در موارد مصرف كشت مخمر مالحظه نمودند .در گاوهاي اخته پرواري نيز مصرف كشت
مخمر موجب افزايش سرعت حركت مايعات در دستگاه گوارش مي گردد ،ولي در گوسفندان دريافت كننده
كشت مخمر تاثير قابل توجهي مشاهده نمي شود و در گوسفندان مصرف كننده كاه نيز اصوالً تغييري در جريان
مايعات دستگاه گوارش به وقوع نمي پيوندد.
بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه افزايش غذاي مصرفي به دنبال بكارگيري افزودنيهاي غذايي قارچي
كه موجبات بهبود توليدات دامي را فراهم مي آورد ،به احتمال زياد از افزايش ميزان تجزيه و هضم مواد غذايي
در شكمبه ناشي مي شود .افزايش ميزان هضم مواد بويژه مواد خشبي ضرورتاً بر قابليت هضم كلي دستگاه
گوارش يا قدرت كلي تجزيه كنندگي شكمبه تاثير گذار نمي باشد.
تاثير پروبيوتيك بر تخمير در شكمبه و فرآورده هاي حاصل از تخمير و pH
مطالعات مربوط به تغذيه نشخواركنندگان اغلب با اندازه گيري تقريبي برخي از پارامترهاي سهل الوصول در
مايع شكمبه شامل  ،pHميزان اسيدهاي چرب فرار و آمونياك همراه است .اندازه گيري اين پارامترها اغلب
توجيه تاثيرات متفاوت تغييرات غذايي بر تغذيه حيوان ميزبان را امكان پذير مي سازد .با اين وجود ،در مورد
28

افزودني هاي غذايي قارچي ،بجز  pHمايع شكمبه ،ساير عوامل اطالعات چنداني را در خصوص مكانيسم عمل
كشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا به دست نمي دهند .به نظر مي رسد كه تاثيرات كشت مخمر و آسپرژيلوس
اريزا بر ميزان اسيدهاي چرب فرار موجود در مايع شكمبه متفاوت باشد .تاثيرات مذكور همواره اندك بوده و
اغلب معني دار نمي باشند .به نظر مي رسد كه هر دو نوع از اين افزودنيها موجب افزايش اسيدهاي چرب فرار
شوند .در زمان بررسي مقادير نسبي اسيدهاي چرب فرار مشخص شد كه كشت مخمر موجب افزايش ميزان
پروپيونات توليدي مي گردد؛ در حالي كه آسپرژيلوس اريزا توليد استات را افزايش مي دهد .از سوي ديگر
گومز-آالركون و همكاران( )5662توليد مقادير كمتري از استات را در موارد مصرف جيره حاوي مقدار زياد
كنسانتره مشاهده نمودند و ادواردز و همكاران( )5662نيز در گاوهاي نر مصرف كننده مخمر مقادير باالتر
استات را يافتند .در كشت 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 كشت مخمر ديده نشد.
وجود مقادير باالي آسپرژيلوس اريزا و كشت مخمر( 5گرم در هر ليتر) در انكوباسيون هاي كوتاه مدت
محموله ها در خارج از بدن حيوان موجب افزايبش توليد پروپيونات مي گردد .بنابراين ،به نظر مي رسد كه تغيير
در مقادير اسيدهاي چرب فرار به خودي خود تاثير اندكي بر نحوه اعمال تاثير افزودني هاي قارچي بر تخمير
شكمبه داشته باشد .يافته بسيار مهم تر و احتماالً با اهميت بسيار زيادترآن است كه كشت مخمر موجب افزايش
ميزان توليد اسيدهاي چرب فرار از سوبستراهاي مختلف در مايع شكمبه اخذ شده از گوسفندان دريافت كننده
كشت مخمر مي گردد .اينكه اين تاثير نوعي تحريك اصلي و خالص توليد اسيدهاي چرب فرار به ازاي هر
واحد از بيوماس ميكروبي است و يا صرفاً نتيجه وجود يك جمعيت ميكروبي بزرگتر در شكمبه حيوانات
مصرف كننده كشت مخمر مي باشد ،موضوعي است كه بايد مشخص شود .در نشخوار كنندگان ،توليد متان
نشانگر يك افت اساسي در انرژي مي باشد .اين امر همچنين با مقادير معين اسيدهاي چرب فرار توليدي و
دآمينه شدن اسيدهاي امينه همبستگي بسيار نزديكي دارد .در دو مطالعه در خارج از بدن حيوانات ،افزودن
كشت مخمر به يك 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 شكمبه ،كاهش مدار
متان در گاز توليدي و انباشته شده در باالي محتويات شكمبه ديده شد و در موارد مصرف كشت مخمر در جيره
غذايي گوساله ها نيز ميزان توليد متان كاهش نشان داد .كامالً واضح است كه 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 كه غلظت آمونياك شكمبه تحت تاثير افزودني هاي غذايي قارچي قرار گرفته بود،
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معموال اين تاثيرات از نوع كاهشي بود ،با اين وجود ،در مطالعات داخل و خارج از بدن حيوانات با آسپرژيلوس
اريزا نتيجه نهايي افزايشي بوده است .از آنجا كه مجموع آمونياك موجود از عوارض نهايي توليد پروتئين وارده
از يك سو و تقاضاي ميكروبي براي ساخت پروتئين از سوي ديگر ايجاد مي شود ،آگاهي از ميزان تاثيرگذاري
افزودني ها بر ميزان آن از كارايي محدودي در پيش بيني كاركرد مواد افزودني برخوردار است .آرامبل و
همكاران( )5699نشان دادند كه ممكن است آسپرژيلوس اريزا با توجه به فعاليت پروتئازي خود موجب
پروتئوليز پروتئين هاي موجود شود .افزايش قابليت هضم پروتئين خام پاسخي است كه به دنبال مصرف
آسپرژيلوس اريزا و كشت مخمر مشاهده مي شود .با اين وجود ،وقوع اين حالت هميشگي نيست و اندازه گيري
مستقيم فعاليت هاي آنزيمي در سيستم روزيتك نشان داد كه با مصرف آسپرژيلوس اريزا فعاليت پروتئازي
كاهش و آمينه شدن اسيدهاي آمينه افزايش مي يابد .به دنبال مصرف كشت مخمر همين حالت در شكمبه
گوسفند ديده مي شود.
 pHمايع شكمبه ،يكي از مهمترين تعيين كنندگان كاركرد شكمبه بويژه براي باكتري هاي سلوليتيك است كه
در  pH= 9يا كمتر از آن رشد نمي كنند pH .مايع شكمبه در نتيجه افزايش كنسانتره موجود در جيره غذايي
كاهش مي يابد .اين كاهش تجزيه اجزاي فيبري را مهار و حداقل به طور نسبي موجب بروز تاثيرات همبستگي
منفي ميان علوفه و كنسانتره موجود در جيره مي گردد .قابليت تجزيه پذيري اجزاي خشبي جيره با افزودن
كنسانتره به ميزان باالتر از يك حد مشخص مهار مي گردد .به نظر مي رسد كه افزودني هاي غذايي قارچي
معموالً موجب افزايش جزئي  pHمايع شكمبه مي شوند .اگرچه اين حالت همواره رخ نمي دهد و در برخي از
آزمايشات كشت مخمر حقيقتاً موجب كاهش  pHمايع شكمبه 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 شكمبه ،در سايه مقادير گزارش شده اسيدهاي چرب فرار ،آمونياك و  pHپنهان مانده باشد.
اختالف در مقادير آمونياك در مايع شكمبه گرفته شده از گاوهاي مصرف كننده كشت مخمر كمتر از مقادير
مربوط به گاوهاي گروه شاهد بود و مقادير ميكروبي نيز به طور مشابهي از ثبات بيشتري برخوردار بودند.
هاريسون و همكاران چنين نتيجه گيري نمودند كه در گاوهاي مصرف كننده مكمل هاي حاوي كشت مخمر،
تخمير شكمبه اي از ثبات بيشتري برخوردار مي باشد .آزمايشات در گاوهاي نر اخته كه جو را به همراه علوفه
خشك مصرف مي كردند ،اين مطلب را آشكار ساخت.
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اسيدهاي چرب فرار توليد شده به مقادير اندك كه عمدتاً از دآمينه شدن اسيدهاي آمينه ايجاد مي شوند از ديگر
تركيبات با وزن مولكولي پايين هستند كه تغيير در آنها به دنبال مصرف كشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا نشان
داده شده است .كشت مخمر و آسپرژيلوس اريزا هر دو موجب افزايش درصد اسيدهاي چرب فرار با شاخه هاي
جانبي در مايع شكمبه گاوها مي گردند .در گاوهاي دريافت كننده كشت مخمر ،مقادير موالري ايزووالرات
كاهش و مقادير مربوط به والرات افزايش مي يابد .در گاوهاي دريافت كننده آسپرژيلوس اريزا افزايش مقادير
ايزووالرات نيز قابل مشاهده است .مشاهدات خارج از بدن مشابهي نيز صورت گرفته است كه هيچ گونه تفاوتي
را در مقدار كلي ايزو -اسيدهاي توليدي در شرايط داخل و يا خارج از بدن حيوانات آشكار نساخته اند .اين
مقادير باالتر اسيدهاي چرب فرار موجب رشد باكتري هاي سلوليتيك غالب در شكمبه مي گردند.

شكل  -1-5تاثير مصرف كشت مخمر بر  pHوغلظت الكتات در شكمبه گاو هاي نر اخته
بار ميكروبي
تأثير بر بار ميكروبي متفاوت و متغير است .واندرلي و همكاران( )5699دريافتند كه مصرف آسپرژيلوس اريزا
تأثيري بر بار ميكروبي ندارد؛ در حالي كه گومز -آالركون و همكاران( )5662مشاهده نمودند كه دو مورد از
سه آزمايش انجام شده روي گاوها مصرف آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش بار ميكروبي گرديده بود .در
آزمايش سوم كه آسپرژيلوس اريزا تأثيري به همراه نداشت ،مصرف كشت مخمر به عنوان روش تيماري
ديگري به كار گرفته شد ،ولي نتوانست تأثيري بر بار ميكروبي داشته باشد .واندرلي و همكاران( )5699دريافتند
كه جريان پروتئيني افزايش مي يابد و ويليامز و همكاران( )5662كه جريان پروتئين را در دوازدهه گوسفند
اندازه گيري مي كردند ،مالحظه نمودند كه اين جريان با مصرف كشت مخمر سرعت يافته و به جذب بيشتر
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نيتروژن غير آمونياكي منجر مي گردد .اندازه گيريهاي آالنتوئين ادراري در گاوهاي نر مشخص نمود كه
مصرف كشت مخمر بار ميكروبي را بهبود بخشيده است .در مطالعه و اندرلي و همكاران( ،)5699چنين به نظر
رسيد كه افزايش جريان پروتئين ميكروبي و هم ناشي از افزايش پروتئين جيره اي تجزيه نشده در محتويات
دستگاه گوارش در ناحيه دوازدهه بوده است.
ميكروب شناسي
وايدماير و همكاران( )5699براي نخستين بار افزايش قابل توجه شمارش كلي باكتري هاي زنده و بي هوازي در
شكمبه نشخوار كنندگان را در موارد مصرف افزودني هاي غذايي قارچي ،درآسپرژيلوس اريزا به ميزان 2/251
و در كشت مخمر به ميزان  2/232مالحظه نمودند .بعداً هاريسون و همكاران( )5699افزايش  %19در شمارش
كلي باكتري هاي زنده را به دنبال مصرف كشت مخمر و داسون و همكاران( )5662افزايش پنج برابري را در
گاوهاي نر اخته مصرف كننده كشت مخمر مشاهده نمودند .فرومهولتز و همكاران( )5696نيز افزايش  %96در
شمارش كلي باكتري هاي زنده را به دنبال مصرف آسپرژيلوس اريزا و سپس افزايش  %62در مطالعات آتي با
همين باكتري را شاهد بودند .در محيط هاي كشت مداوم ،به دنبال مصرف كشت مخمر بيش از ده برابر افزايش
مالحظه شد .كامالً آشكار است كه چنين افزايش هاي قابل توجهي در تعداد كل باكتري هاي زنده موجود
نشانگر تغييرات رخ داده در مقدار كلي پروتئين باكتريايي ،بويژه با توجه به عدم تأثير يا تأثير اندك بر بار
ميكروبي نمي باشد .در عوض ،نشانگر تغييرات فوق العاده در حيات باكتري هاي موجود در موارد مصرف
افزودني هاي غذايي قارچي ،بويژه در موارد بكارگيري شرايط نامساعد در خارج از بدن حيوانات مي باشد.
بدين ترتيب ،كشت مخمر وآسپرژيلوس اريزا بايد به شكلي شرايط رشد باكتري هاي شكمبه را بهبود بخشند.
افزودني هاي غذايي قارچي همچنين موجب رشد باكتري هاي سلوليتيك مي شوند .افزايش جمعيت در داخل
بدن حيوانات به صورت نسبي در مقايسه با افزايش در كل جمعيت به مقدار اندك ،افزايش نشان مي دهد؛ البته
اين حالت همواره رخ نمي دهد .مطالعات خارج از بدن حيوانات نشان مي دهد كه گاهي اوقات ميزان تأثير بر
باكتري هاي سلوليتيك در مقايسه با جمعيت كل باكتري ها بسيار بيشتر است؛ اگر چه باز هم بايد ذكر نمود كه
اين حالت هميشگي نيست .تك ياخته هاي مژكدار تا نيمي از بيوماس تام ميكروبي در شكمبه را تشكيل مي
دهد و عامل اصلي براي تجزيه ناكارآمد و ساخت مجدد پروتئين باكتريايي است كه موجب كاهش بار
ميكروبي مي گردد .آن ها همچنين در تجزيه سلولز دخالت دارند .با اين وجود ،تاكنون و عليرغم اهميت مشهود
آنها ،تعداد موارد گزارش شده مربوط به شمارش تك ياخته ها در نشخوار كنندگان مصرف كننده افزودني
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هاي غذايي قارچي اندك بوده است .مصرف آسپرژيلوس اريزا در سيستم رزيتك تعداد تك ياخته ها را به
ميزان  %11كاهش مي دهد ،اما در گاوها با مصرف آسپرژيلوس اريزا تعداد آنها رو به افزايش گذارد .در اين
ميان ،سومين گروه اصلي از ميكروارگانيسم هاي شكمبه يعني قارچ هاي بي هوازي كه بشدت سلوليتيك هستند
نيز كمتر مورد توجه واقع شده اند .آسپرژيلوس اريزا موجب افزايش مقدار قارچ هاي موجود در محتويات
شكمبه گاوهاي دريافت كننده مي گردد .در دوازدهه گاوهاي دريافت كننده آسپرژيلوس اريزا قارچ ديگري
كه هويت آن مشخص نشده است به همراه آسپرژيلوس به ذرات مواد خشبي مي چسبد .تعداد قارچ هاي بي
هوازي در شكمبه گاو كمتر از قارچ هاي هوازي است و با مصرف آسپرژيلوس اريزا نيز تعداد آن ها افزايش
نمي يابد .افزودن مستقيم آسپرژيلوس

اريزا به كشت هاي خالص نئوكاليماستيكس فرانتاليس و

نئوكاليماستيكس پاتري سياروم و اسفارو موناس كاميونيس هيچ گونه تأثيري بر توليد گاز توسط اين گروه هاي
اصلي از قارچ هاي بي هوازي شكمبه نداشته است .بدين ترتيب ،اغلب شواهد موجود حاكي از آن است كه
افزودني هاي غذايي قارچي تأثير اندكي بر جمعيت طبيعي قارچ هاي بي هوازي در حال رشد در شكمبه دارند.
ساير تأثيرات پروبيوتيك ها
تأثيرات ديگري نيز به افزودني هاي غذايي قارچي نسبت داده مي شود كه ممكن است به صورت مستقيم با
عملكرد آنها مرتبط باشد .در گاوهايي كه در معرض دماي باالي محيط قرار گرفته اند ،مصرف آسپرژيلوس
اريزا موجب كاهش دماي مقعدي و استرس گرمايي مي گردد .مصرف كشت مخمر نيز ممكن است به علت
خواص اتصال يوني ديواره سلولي آن متابوليسم مواد معدني تأثيرگذار باشد .بهبود بكارگيري روي موجود در
جيره ممكن است توجيه كننده برخي از تأثيرات كشت مخمر و ديواره سلولي آن باشد .اين يافته كه مخمرهاي
زنده هنگام عبور از دستگاه گوارش زنده باقي مي مانند تا در دوازدهه وايلئوم گوسفند تعدادشان افزايش يابد و
اينكه هاگهاي آسپرژيلوس در محتويات دستگاه گوارش موجود در دوازدهه گاوهاي دريافت كننده
آسپرژيلوس اريزا يافت مي شوند نيز مي توانند استنتاج هاي مهمي بر اثبات وجود يك مكان ديگر براي عمل
افزودني هاي غذايي قارچي باشند .تا امروز تأثيرات احتمالي پس از شكمبه اي مربوط به افزودني هاي غذايي
قارچي بسيار مورد غفلت واقع شده اند .اين احتمال وجود دارد كه مزاياي مورد توجه براي اسب هاي دريافت
كننده كشت مخمر مانند بهبود هضم مواد غذايي ناشي از تحريك ميكروفلور روده كور در نشخواركنندگان نيز
به وقوع بپيوندد.
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مكانيسم عمل احتمالي پروبيوتيك ها
برخي از ادعاهاي مطرح شده براي فرآورده هاي موجود بويژه در مورد مكانيسم عمل آنها غير عملي به نظر مي
رسد .عالوه بر آن ،سازندگان عموماً تمايلي به بيان نحوه گزينش ميكروب هاي موجود در محصول ندارند .ما بر
اين عقيده ايم كه در صورت امكان ،شناسايي دقيق مكانيسم عمل افزودني هاي غذايي قارچي در سطح سلولي و
مولكول در برقراري و جلب اعتماد بر فرآورده هاي موجود و ايجاد پايه اي براي پيشرفت هاي آتي از بيشترين
اهميت برخوردار است .با اين وجود ،در درجه نخست بايد تالش كنيم تا از تبديل بسياري از تأثيرات گزارش
شده به مدلهاي قابل انتقاد و نيازمند به آزمايش آزمايشگاهي جلوگيري نماييم .همچنين بايد مشخص شود كه
تأثيرات مربوطه با دز مصرفي مرتبط است و يا به رشد مخمر يا آسپرژيلوس در شكمبه بستگي دارد.
رشد مخمرها و قارچ ها در شكمبه
مخمرها و كپك ها به صورت طبيعي در ميان جمعيت ميكروبي شكمبه يافت مي شوند .در صورت نگهداري
مايع شكمبه رقيق شده در  01درجه سانتيگراد تا  5/3 *521و در  36درجه سانتيگراد تا 3/1 * 523مخمر در هر
ميلي ليتر رشد مي كند .اين امر نشان مي دهد كه مخمرهايي كه به صورت طبيعي در اين محل يافت مي شوند،
ضرورتاً اعضاي موقت اين جامعه هستند كه از طريق مصرف علوفه وارد اين قسمت شده اند .در اين ميان ،نه
گونه مورد شناسايي قرار گرفته اند كه ساكارومايسس 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 كننده
جيره حاوي علوفه امكان پذير نمي باشد؛ اين امر در موارد تهيه كشت هاي مداوم از مايع شكمبه در خارج از
بدن حيوانات نيز صادق مي باشد .بدين ترتيب مخمرها بخصوص ساكارومايسس سرويسيه به صورت طبيعي
اعضاي مهم و غالب جمعيت ميكروبي شكمبه نيستند .به نظر مي رسد كه دما  36درجه سانتيگراد و تركيب
شيميايي مايع شكمبه سبب مهار رشد خارج از بدن حيوانات ساكارومايسس سرويسيه مي گردند .داسون()5699
از آزمايشات خارج از بدن حيوانات داده هايي را به دست داد كه از آنها استنباط مي شود كه ساكارومايسس
سرويسيه ممكن است در شكمبه رشد كند .با اين وجود ،آزمايشات آتي نشان داد كه رشد اساسي مخمر محتمل
نيست .در گاوهاي مصرف كننده كشت مخمر نيز مخمرها يك ساعت پس از غذادهي از  0/1*521به 1/9*521
در هر ميلي ليتر افزايش مي يابند .همچنين در موارد مصرف كشت مخمر در گوسفندان ،تعداد مخمرها در مايع
شكمبه يك ساعت پس از غذادهي از 5/1 *523به 3/31*52 1مخمر خواهد رسيد .زماني كه تعداد آنها در
شكمبه گوسفندان در زمان صفر در نظر گرفته شود(شكل ،)1-5جمعيت مخمر معادل تعداد سلول هاي زنده اي
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خواهد بود كه به عنوان كشت مخمر به جيره افزوده شده اند .سپس تعداد آنها به ميزان  2/59در هر ساعت
كاهش نشان مي دهد كه بيشتر از رقمي است كه صرفاً از محلول هاي رقيق شده انتظار مي رود .اين امر نشان مي
دهد كه هر گونه رشد خالص مخمر در شكمبه معني دار نمي باشد و سلول ها تلف مي شوند.

شكل :شمارش مخمر هاي زنده در مايع شكمبه گوسفندان پس از افزودن  5/9 *526سلول زنده مخمر در كشت
مخمر .ميزان  2/59در هر ساعت مي باشد.
آرامبل و تانگ( )5696نيز با بكارگيري اتاقك هاي آكواريومي مجهز به فيلترهاي غشايي در ابعاد مختلف به
نتايج مشابهي دست يافتند .بكارگيري كشت هاي مداوم در خارج از بدن حيوانات تأييد نمود كه تعداد
مخمرهاي زنده در مايع شكمبه افزايش نمي يابد .با اين وجود ،نبايد فقدان حيات را با فقدان فعاليت متابوليسمي
اشتباه گرفت .انگلودو و جونز( )5690دريافتند كه از نظر متابوليسمي ساكاروميسس سرويسيه براي مدت 9
ساعت در مايع شكمبه فعال باقي مي ماند .در گوسفندان گروه شاهد ،تعداد قارچ هاي هوازي در شكمبه
گوسفندان تغذيه شده با كاه  1/0*521در هر ميلي ليتر و در حيوانات دريافت كننده آسپرژيلوس اريزا 1/9 *521
در هرميلي ليتر بود .اين تعداد در گاوهاي مصرف كننده جيره مخلوط كمتر بوده (5/9 *52 3در 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 كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت ،احتماالً دستيابي به اين نتايج تعجب
آور نخواهد بود و با توجه به اين نظر كه رشد آن در محيط هوازي است ،ما انتظار نداريم كه آسپرژيلوس در
داخل بدن حيوانات تكثير يابد .عصاره مخمر فاقد سلول هاي زنده موجب تحريك رشد خارج از بدن حيوانات
فيبروباكتر سوكسينوژنز روي سلولز مي گردد كه اين امر در مورد ساكاروميسس سرويسيه نيز مصداق دارد.
همچنين در موارد آزمايش خارج از بدن حيوانات ،كشت مخمرآسپرژيلوس اويس اتوكالو شده فقدان اثر
35

تحريك كنندگي براي افزايش تعداد باكتري ها در تخميرهاي مخلوط مي باشند.آسپرژيلوس اويس كه به وسيله
تابش اشعه گاما و نه به روش اتوكالو استريل مي شود ،به طور فريبنده اي بيشتر فعاليت تحريك كنندگي خود
را حفظ مي كند .اينكه آسپرژيلوس اريزا ماده غذايي حساسي دارد كه در برابر حرارت به روش اتوكالو كردن
نابود مي گردد و يا فعاليت متابوليسمي دارد كه نه بر اثر تابش اشعه بلكه بر اثر حرارت نابود مي گردد ،هنوز
مشخص نيست.
اثرات پروبيوتيك بر مواد غذايي
الف) باكتري هاي سودمند از همان مواد غذايي بهره برداري ميي كننيد كيه ميكروارگيانيزم هياي بيمياريزا،
بنابراين همواره يك رقابت عمومي بر سر مواد غذايي بين آنها ،بيراي رشيد و تكثيير ،در دسيتگاه گيوارش
جريان دارد .هر چه شمار باكتري هاي سودمند بيشتر باشد ،اين رقابت به زيان ميكروارگانيزم هياي بيمياريزا
تمام مي شود و ميكروارگانيزم هاي بيماريزا كه از دريافت خوراك محروم مي شوند ،نمي توانند رشد كنند
و شمار آنها به اندازه اي نمي رسد كه بتوانند در جانور ميزبان ايجاد بيماري كنند.
ب) پروبيوتيك ها با پيشگيري از آسيب ديدن « ويلي هاي شكمبه » و بازسازي بخش هاي آسيب ديده
احتمالي ،كارآيي آنها در جذب مواد را افزايش مي دهد.
ج) به صورت بخشي از پروتئين باكتريايي از شكمبه به روده گذر مي كند و بخشي از نياز پروتئين
باكتريايي براي توليد شير را برآورده مي سازنند.
د) با توليد آنزيم هايي كه مولكول هاي پلي ساكاريد را مي شكنند به كار فلور سالم دستگاه گوارش در
بهره برداري بيشتر از مواد غذايي جيره كمك مي رساند.
اثرات در روده
الف)پروبيوتيك با برقراري تعادل ميكروفلور باكتريايي ،سالمت ديواره روده را برقرارمي نمايد كه سبب
جذب باالتر مواد مغذي مي شود.
ب) پروبيوتيك ها با توليد ويتامين ، Bبخشي از نياز دام به اين ويتامين را نيز برآورده مي سازند.
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ج) پروبيوتيك ها با برقراري پيوند با آلودگي هاي قارچي خوراك و بيرون بردن آنها از دستگاه گوارش،
از ورود آنها به جريان خون پيشگيري مي نمايند.
د) بررسي هاي فولر( )0225نشان داد كه وجود اين سموم در روده باعث كاهش هضم پروتئين و شكستن
پروتئين و تبديل آن به نيتروژن مي گردد .همچنين استفاده از پروبيوتيك ها سبب غلبه باكتري هاي تجزيه
كننده قندها(ساكاروليتيك) بر باكتريهاي تجزيه كننده پروتئين ها(پروتئوليتيك) مي شود كه در نتيجه هضم
پروتئين افزايش و تجزيه آنها كاهش مي يابد.
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