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  ینهلشتا یردهش يگاوها یخونهاي و فراسنجه عملکردبر  یوتیکپروبافزودنی  یرتأث

  
  4، حمید محمدزاده 3، صادق علیجانی *2، اکبر تقی زاده 1حمید فیروزنیا 
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  چکیده

انجام شد. بـه ایـن    هاي خونی در گاوهاي شیرده هلشتاینترکیب شیر و فراسنجهیر افزودن پروبیوتیک بر تولید، تأثبررسی  منظوربهمطالعه حاضر 
تیمارهاي شد.  روز در این آزمایش استفاده 110 ± 7کیلوگرم و روزهاي شیردهی  35 ± 3گاو شیرده هلشتاین با متوسط تولید روزانه  رأس 12منظور 

) بود. مخمر ساکارومایسز سرویسیهگرم در روز پروبیوتیک قارچی ( 6جیره حاوي  -2وتیک)، تیمار شاهد (جیره بدون استفاده از پروبی -1آزمایشی شامل: 
نتایج نشـان دادنـد کـه افـزودن مخمـر ساکارومایسـز       هاي انفرادي نگهداري شده و با جیره کامالً مخلوط و در حد اشتها تغذیه شدند. گاوها در جایگاه

داري  معنی طوربهخشک در گاوهاي شیري هلشتاین در مقایسه با گروه شاهد نداشت. میزان تولید شیر  داري بر مصرف مادهسرویسیه در جیره اثر معنی
تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت.  ریتأثبا مخمر ساکارومایسز سرویسیه در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. راندمان خوراك تحت  شدههیتغذدر گاوهاي 

درصد پروتئین و الکتوز شیر تحت  کهیدرحالارومایسز سرویسیه درصد چربی شیر را در گاوهاي هلشتاین افزایش داد همچنین، مکمل نمودن مخمر ساک
دار گلوکز، کلسترول، کلسیم و فسـفر سـرم خـون و نیـز     قرار نگرفت. مکمل نمودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره منجر به افزایش معنی ریتأث

و نیز تمایل به  HDLاي خون در گاوهاي شیرده هلشتاین شد. همچنین، افزودن مخمر در جیره تمایل به افزایش انسولین، رهدار نیتروژن اوکاهش معنی
، نتایج حاکی از آن است که افزودن مخمر ساکارومایسـز سرویسـیه در جیـره    درمجموعدر سرم خون گاوهاي شیري هلشتاین داشت.  NEFAکاهش 

  یرده هلشتاین شد.باعث بهبود عملکرد گاوهاي ش
  

  .اي خون، هضم الیاف، نیتروژن اورهساکارومایسز سرویسیهباالنس انرژي، پروبیوتیک، : هاي کلیديواژه
  

 1مقدمه

هـاي  استفاده از مواد افزودنی کـه هـم موجـب کـاهش بیمـاري     
اي دام شود و هم در بهبود عملکرد و تعادل جمعیت متابولیکی و تغذیه

رسد. از طـرف  اشد، بسیار ضروري به نظر میمیکروبی شکمبه مفید ب
  دیگر، به

ها در جیره بیوتیکدلیل افزایش نگرانی در رابطه با استفاده از آنتی
نشخوارکنندگان براي بهبود عملکرد و رانـدمان خـوراك و همچنـین    

هـاي جـایگزین   تغییر جمعیت میکروبی شکمبه، اسـتفاده از افزودنـی  
یکـی از   عنـوان بـه توان ها را میوبیوتیک. پراندقرارگرفتهی موردبررس
یکروارگانیسم زنده توسط م صورتبههاي خوراکی نام برد که افزودنی

یـژه  وبـه شوند و با تغییر و تعدیل جمعیـت میکروبـی،   دام مصرف می
شـکمبه   pHهاي سلوالیتیک، منجر بـه بهبـود   تحریک رشد باکتري
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شـان  الت تخمیـري ). ساکارومایسز سرویسـیه و محصـو  3گردند (می
ها براي تغییر ترکیب بیوتیکیک جایگزین طبیعی براي آنتی عنوانبه

 مورداسـتفاده حداکثر نمودن راندمان خـوراك   منظوربهمحیط شکمبه 
 ). 19گیرند (قرار می

یفیت پائین باکنشخوارکنندگان در رابطه با استفاده از مواد فیبري 
هاي شکمبه نقـش حیـاتی در   میکروبي دارند. فردمنحصربهتوانایی 

استفاده از مـواد مغـذي خـوراك در نشـخوارکنندگان دارنـد. امـروزه،       
هاي طبیعـی بـراي افـزایش فعالیـت     محققین به دنبال یافتن راهکار
). محیط 27(هاي مفید شکمبه هستند شکمبه از طریق بهبود باکتري

فند شده به نشخوارکنندگان، تولید گاو شیرده، گوسیهتغذکشت مخمر 
همچنین پایداري تخمیر شـکمبه تحـت شـرایطی از     و گاو گوشتی و

ــزایش داده اســت (  ــیدوز شــکمبه را اف ــل اس ــالوه17قبی ــراین، ). ع ب
هاي تخمیري ساکارومایسـز  محصوالت کشت مخمر حاوي متابولیت

هاي آلی) بوده هاي آمینه، اسید، اسیدBهاي سرویسیه (یعنی ویتامین
)، افـزایش  pH )30ر شـکمبه ماننـد افـزایش    و داراي اثرات مفیدي د

هــاي )، افـزایش تعــداد بـاکتري  30هــاي چـرب فــرار ( غلظـت اسـید  
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) و افزایش 30و  29)، کاهش غلظت آمونیاك شکمبه (8سلوالیتیک (
  باشند.) می8اي (نرخ هضم فیبر شکمبه

مشکلی که در رابطه با استفاده از محصوالت مخمـر وجـود دارد   
 21ی محصوالت مخمر بسیار متغیر بوده (اثربخشاین است که میزان 

، شـده اسـتفاده )، مقـدار مخمـر   30) و ممکن است به نوع جیره (22و 
) و همچنـین  24دهـی ( مرحله فیزیولوژیکی حیوان، سیسـتم خـوراك  

) وابسته باشد. بنابراین، بـه  22در محصول ( مورداستفادهسویه مخمر 
در رابطـه بـا اسـتفاده از     ثرمـؤ تر در رابطه با عوامل مطالعات گسترده

مخمر بر عملکرد حیوانات نشخوارکننده نیاز است. لـذا هـدف از ایـن    
یرات استفاده از پروبیوتیک بر مصرف خوراك، تولید تأثتحقیق بررسی 

هـاي خـونی گاوهـاي شـیرده پرتولیـد      شیر، ترکیب شیر و فراسـنجه 
  تره باال است.هاي با درصد کنسانیرهجهلشتاین در دوره اوج تولید و با 

 
  هاروشمواد و 

گاو هلشتاین شیرده با میانگین تولید  رأس 12در این آزمایش از 
روز اسـتفاده   110 ± 7لیتر و روزهاي شـیردهی   35 ± 3شیر روزانه 

تیمـار انجـام شـد     2شد. آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و بـا  
روز  28آزمایش گاو قرار داشتند. طول دوره  6که در هر گروه يطوربه

-روز آخـر آن دوره نمونـه   7پـذیري و  روز آن دوره عادت 21بود که 
هـا  کامالً مخلوط و در حد اشتها به دام صورتبهها برداري بود. جیره

درصد از خوراك  10که باقیمانده خوراك در حدود يطوربهعرضه شد 
ري شده هاي انفرادي نگهدادر جایگاهمحدود شده بود. گاوها  شدهارائه

و در طول مدت آزمایش دسترسـی آزاد بـه آب داشـته و خـوراك دو     
-ها قرار مـی عصر در اختیار دام 18صبح و  7مرتبه در روز در ساعت 

تیمارهاي آزمایشی شامل گروه شاهد (جیره بدون اسـتفاده از  گرفت. 
گرم در روز پروبیوتیک الووسل (حـاوي   6پروبیوتیک) و جیره حاوي 

) بود کـه  CNCM I-1077رومایسز سرویسیه سویه مخمر زنده ساکا
  سرك به خوراك دام اضافه گردید. صورتبهدر آن مخمر 

بامداد مورد  1عصر و  17صبح،  9مرتبه در روز در ساعت  3گاوها 
گرفتند. تولید شیر در هر وعده شیردوشی در روزهاي دوشش قرار می

ـ  منظوربهآزمایش ثبت شد.  28و  21، 14  7ات شـیر، در  تعیین ترکیب
هاي شیر به میزان روز انتهایی آزمایش در هر وعده شیردوشی از نمونه

گیري شـده و پـس از مخلـوط    لیتر در ظروفی جداگانه نمونهمیلی 50
با یکدیگر (بـا لحـاظ نمـودن     هرروزي شیر سه وعده هانمونهکردن 

 سهم تولید شیر روزانه در هر وعده)، درصد پروتئین، چربی و الکتـوز 
 ,133B (Foss Electric, Hillerodآن توسط دستگاه میلکواسـکن  

Denmark) روزانـه در   صـورت بهگیري شد. مصرف خوراك نیز اندازه
ساعت پس از  2هفته آخر آزمایش ثبت شد. در آخرین روز آزمایش و 

یري به عمل آمـد.  گخونگاو  رأستغذیه صبحگاهی از ورید وداج هر 
گراد و بـا  درجه سانتی 4دقیقه در دماي  20هاي خون به مدت نمونه

و  جداشـده  هـا آنسانتریفیوژ شدند. سپس پالسماي  g1850×سرعت 
، HDLگلیسرید، کلسترول، اي خون، تريغلظت گلوکز، نیتروژن اوره

LDL ،NEFA  شـرکت   يتجـار هـاي  یـت ک، کلسیم و فسفر توسـط
شـرکت  و انسولین خون توسـط کیـت انسـولین گـاوي      پارس آزمون
Mercodia )هـاي  مورد آنالیز قرار گرفت. تمامی دادهسوئد)  -اوپساال

مـورد   SASافـزار  آزمایش بر پایه طرح کامالً تصادفی و توسـط نـرم  
  صورتبهتجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. مدل آماري مورد استفاده 

Yij=μ+Ti+eij  بود که در این مدلYij  ،متغیر وابسته، میانگین کل
Ti و  اثر جیرهeij  مانده بود.یباقاثر  

  
 نتایج و بحث

گرم در  6است، افزودن  شدهدادهنشان  2که در جدول  طورهمان
داري بـر مصـرف   روز مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره اثر معنی

عددي  ازلحاظحال، ینبااخوراك در گاوهاي شیرده هلشتاین نداشت. 
مـر بـاالتر از گـروه    کننـده مخ یافتدرمیزان مصرف خوراك در گروه 

) موافقـت  26) و رابینسون (6شاهد بود که با نتایج برونو و همکاران (
تابعی از نـرخ هضـم فیبـر     عنوانبهداشت. ماده خشک مصرفی اغلب 

اسـت کـه مخمرهـا توانـایی تعـدیل       شـده داده). نشـان  11باشد (می
) و افزایش راندمان سنتز پروتئین میکروبـی  11هاي شکمبه (میکروب

هاي فیبرولیتیکی هاي ویژه باالتر آنزیم) را دارند که منجر به فعالیت9(
شود. افزایش قابلیت ) می22) و درنتیجه افزایش نرخ هضم فیبر (10(

تواند هضم فیبر ممکن است اثر پر شدن شکمبه را کاهش دهد که می
  ).16یت منجر به افزایش در مصرف خوراك دام گردد (درنها

گــرم در روز مخمــر ساکارومایســز  6دن همچنــین مکمــل نمــو
سرویسیه در جیره، تولید شیر در گاوهاي شیرده هلشتاین را افـزایش  

). این امر احتمـاالً بـه دلیـل افـزایش عـددي مصـرف       P>01/0داد (
خوراك در گاوهاي هلشـتاین تغذیـه شـده بـا مخمـر ساکارومایسـز       

-ودن جیرهباشد. عالوه بر این، مکمل نمسرویسیه در جیره مربوط می
هـا و  هـا، ویتـامین  تواند غلظت آنزیمهاي مخمر میاي محیط کشت

اي افزایش دهـد کـه   اسیدهاي آمینه ضروري را در طی هضم شکمبه
از طرفی  ).31و  8همگی اثر مثبتی بر عملکرد نشخوارکنندگان دارند (

) نشان داد که افزودن محیط کشت مخمـر بـه جیـره    26روبینسون (
دهد کـه منجـر بـه    ژي خالص جیره را افزایش میگاوهاي شیري انر

شود. این امر از طریق کاهش سهم موالري اسید افزایش در تولید می
استیک و نسبت استات به پروپیونات و افزایش سـهم مـوالري اسـید    

و  21گیـرد ( پروپیونیک در مایع شکمبه گاوهاي هلشتاین انجام مـی 
23.(  

ی از تغذیـه ساکارومایسـز   تولید بیشتر اسید پروپیونیک کـه ناشـ  
). 23باشد اثر مثبتی بر تولید الکتوز و ترشح شـیر دارد ( سرویسیه می

)، یالسـین و همکـاران   29هاي استروهلین (نتایج ما در توافق با یافته
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) و وولت و همکاران 1) الشیخ و همکاران (6)، برونو و همکاران (32(
) هـیچ تفـاوتی در   18( وجود، هولتشائوسن و بیوچمینینباا) بود. 31(

شده با مخمر مشاهده نکردند که ایـن  یهتغذتولید شیر گاوهاي شیرده 
و همچنـین اخـتالف در مرحلـه     مورداسـتفاده امر به تفاوت در سویه 

  گردد.ها برمیشیردهی دام
گرم در روز مخمـر ساکارومایسـز سرویسـیه در     6مکمل نمودن 

اندمان خوراك در گاوهـاي  داري بر میزان رجیره اگرچه هیچ اثر معنی
  عددي آن را افزایش داد.  صورتبهشیرده هلشتاین نداشت، اما 

 
  بر اساس درصد از ماده خشکپایه اقالم خوراکی جیره آزمایشی  - 1جدول 

Table 1- Ingredients of Basal Experimental Diets 
 درصد از ماده خشک جیره

% of Dietary Dry Matter  
 اجزاي خوراك
Ingredients  

 یونجه خشک  20.6
Alfalfa Hay  

 سیالژ ذرت  17.7
Corn Silage  

 پنبه دانه  4.3
Cottonseed  

 سبوس گندم  6.5
Wheat Bran  

 دانه جو  13.4
Barley Grain  

 دانه ذرت  17.7
Corn Grain  

 مالس  3.3
Molasses  

 کنجاله سویا  7.3
Soybean Meal  

 کنجاله پنبه دانه  6.7
Cottonseed Meal  

 کربنات کلسیم  0.6
Calcium Carbonate  

 نمک  0.4
Salt  

 کربنات سدیمبی  0.9
Sodium Bicarbonate  

  1مکمل معدنی و ویتامینی  0.6
1Mineral and Vitamin Permix  

  ترکیب شیمیائی جیره
 پروتئین خام  16.2

Crude Protein (%)  
 انرژي خالص شیردهی 1.61

Net Energy for Lactation (Mcal/kg)  
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی 32.2

Neutral Detergent Fiber (%)  
 002/0گرم سلنیوم و  002/0گرم کبالت،  008/0گرم منیزیوم،  8/0گرم روي،  5/0گرم منگنز،  5/0گرم آهن،  2/0گرم مس،  1/0شامل هر کیلوگرم مکمل معدنی و ویتامینی  1

گرم ریبوفالوین،میلی 1B ،850ویتامینگرم میلی E ،880المللی ویتامین واحد بین 3D  ،6600المللی ویتامین واحد بین A،410 ×8یتامین المللی وواحد بین13× 510 ؛گرم ید
 16500گرم بیوتین و میلی 12B ،4/13گرم ویتامینمیلی 4/9 فولیک،گرم اسیدمیلی 76 گرم پیریدوکسین،میلی 870اسید، گرم پانتوتنیکمیلی 1345گرم تیامین، میلی 1740
  .Cگرم ویتامین میلی

1Every kilogram of mineral and vitamin premix contained 0.1 gr Cu, 0.2 gr Fe, 0.5 gr Mn, 0.5 gr Zn, 0.8 gr Mg, 0.008 
gr Co, 0.002 gr Se and 0.002 gr; 13×105 IU vitamin A, 8×104 IU vitamin D3, 6600 IU vitamin E, 880 mg vitamin B1, 
850 mg riboflavin, 1740 mg thiamin, 1345 mg pantothenic acid, 870 mg pyridoxine, 76 mg folic acid, 9.4 mg vitamin 
B12, 13.4 mg biotin and 16500 mg vitamin C. 
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  1ي گاوهاي شیرده هلشتایناثر افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره بر پارامترهاي عملکرد - 2جدول 
1The Effects of Application of Saccharomyces Cerevisiae on Performances of Holstein Lactating Cows -Table 2 

  
 پارامترهاي عملکرد
Performances 

 تیمارهاي آزمایشی
Experimental Treatments SEM P value شاهد 

Control 
  مخمر
Yeast 

 (کیلوگرم در روز) كمصرف خورا
Feed Intake (kg/day) 

22.89  24.33  0.190  1.472  
 (لیتر در روز) تولید شیر

Milk Yield (kg/day) 
b31.39   a34.33   <0.010  0.385  

 راندمان خوراك
Feed Efficiency 

1.37  1.41  0.150  0.031  
 ).  P>050.( باشنددار میمعنی نشان دهنده تفاوتحروف غیر مشابه در هر ردیف 1

1 Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05). 
  

این امر احتماالً به دلیل افزایش باالتر شـیر تولیـدي نسـبت بـه     
خوراك مصرفی است که ناشی از افزایش قابلیت هضم مـواد مغـذي   

یه نیز نشان دادند که تغذ )18باشد. هولتشائوسن و بیوچمین () می22(
مخمر ساکارومایسز منجـر بـه افـزایش عـددي رانـدمان خـوراك در       

 مقایسه با گروه شاهد در گاوهاي شیرده هلشتاین شد.
گـرم در   6گردد، افـزودن  مالحظه می 3که در جدول  طورهمان

ــزایش    ــه اف ــره منجــر ب ــیه در جی ــز سرویس روز مخمــر ساکارومایس
)01/0<P ر شـد. افـزایش   ) درصد چربی شیر . تولید روزانه چربی شـی

)، ال شـیخ و  25درصد چربـی شـیر در تحقیقـات پیـوا و همکـاران (     
) 32) و یالسین و همکاران (12)، دنسویرس و همکاران (1همکاران (

امر در پاسخ به مکمل محیط کشت مخمر مشاهده شده است که این 
ممکن است به افزایش تخمیر فیبر در گاوهاي تغذیه شده بـا مخمـر   

) مشاهده کردند که 5این حال بیتنکورت و همکاران ( مربوط باشد. با
مکمل نمودن مخمر تولیـد روزانـه شـیر، پـروتئین و الکتـوز شـیر را       

  افزایش داد اما مقدار چربی شیر را تحت تاثیر قرار نداد.
افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره منجر بـه افـزایش   

تمایـل بـه    P=11/0که در سطح عددي درصد پروتئین خام شیر شد 
افزایش عددي درصد پروتئین شیر احتمـاالً بـه   دار شدن داشت. معنی

دلیل افزایش سنتز پروتئین میکروبی و افزایش عرضه پروتئین قابـل  
متابولیسم به روده گاوهاي تغذیه شده با مخمر ساکارومایسز سرویسیه 

در  ). با این حال تولیـد پـروتئین روزانـه   32و  15، 6باشد (مربوط می
پاسخ به مخمر افزایش یافت که ناشی از افزایش تولید شیر و افزایش 
عددي در درصد پروتئین شیر بود. افزایش سنتز پروتئین حقیقی شـیر  
یک پاسخ احتمالی به تغییر در پروفیل اسـیدهاي آمینـه جـذب شـده     

) گـزارش  15). اراسـموس و همکـاران (  28اي را نشان می دهد (روده
محیط کشت مخمر نه تنها جریان متیـونین، بلکـه    کردند که افزودن

جریان اسیدهاي آمینه محدود کننده به روده را افـزایش داد. افـزایش   
جریان متیونین و لیزین ممکن است افزایش تولید شیر و نیز پروتئین 

  شیر را در گاوهاي تغذیه شده با محیط کشت مخمر توجیه نماید. 
یسـیه در جیـره اثـري بـر     مکمل نمودن مخمر ساکارومایسز سرو

درصد الکتوز شیر نداشت. در توافق با مطالعه حاضر، تولید چربی شیر، 
) بـا  30تولید و درصد پروتئین و الکتوز در مطالعه با بزهاي شـیرده ( 

استفاده از مخمر زنده تحت تاثیر قرار نگرفت. بـا ایـن حـال مکمـل     
ره تمایل به گرم در روز مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جی 6نمودن 

اي شیر داشت. ایـن امـر احتمـاالً بـه     ) نیتروژن اورهP=06/0کاهش (
دلیل اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیه در سنتز پروتئین میکروبـی در  

-اي شیر میباشد که منجر به کاهش غلظت نیتروژن اورهشکمبه می
  ). 32شود (

در  نتایج مربوط به اثر مکمل نمودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه
 4هاي خونی گاوهاي شـیرده هلشـتاین در جـدول    جیره بر فراسنجه

گرم در  6شود، افزودن نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می
روز مخمر زنده، غلطت گلوکز پالسما را در گاوهاي شیري در مقایسه 

). این امر احتماالً به دلیل کاهش P>01/0با گروه شاهد افزایش داد (
اسید استیک و نسبت استات بـه پرویونـات و افـزایش     سهم موالري

هـاي  سهم موالري اسید پروبپیونیک (ناشی از ظرفیت بهتـر بـاکتري  
اسید پروپیونیک براي استفاده از الکتات) در مـایع شـکمبه گاوهـاي    
هلشتاین مکمل شده با محـیط کشـت مخمـر حـاوي ساکارومایسـز      

ساز ونیک به عنوان پیش). اسید پروپی29و  23، 21باشد (سرویسیه می
گلــوکز در نشــخوارکنندگان بــوده و بنــابراین، افــزایش ســهم اســید 

سازهاي گلوکز و افـزایش  پروپیونیک در شکمبه منجر به تامین پیش
-مالحظه می 4شود. همانطور که در جدول غلظت گلوکز پالسما می

شود، افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره تمایل به افزایش 
)08/0=Pرسد که غلظـت  ) غلظت انسولین پالسما داشت. به نظر می

باالتر گلوکز پالسما احتماالً مسئول افزایش نسـبی غلظـت انسـولین    
  پالسما باشد.
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  1اثر افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره بر ترکیب شیر گاوهاي شیرده هلشتاین -3جدول 
Table 3- The Effects of Application of Saccharomyces Cerevisiae on Milk Composition of Holstein Lactating Cows1 

P- value SEM 

 تیمارهاي آزمایشی
Experimental Treatments  ترکیبات شیر  

Milk Compositions مخمر 
Yeast  

 شاهد
Control  

<0.01  0.024  a3.41   b3.19   (درصد) چربی 
Fat (%)  

<0.01 15.27  a 1170.66  b1001.33   (گرم در روز) چربی 
Fat (kg/d)  

  (درصد)پروتئین   3.05  3.12  0.025  0.11
Protein (%)  

<0.01 11.92  a1071.09   b957.38    (گرم در روز)پروتئین  
Protein (kg/d)  

  (درصد)الکتوز   4.59  4.54  0.027  0.27
Lactose (%) 

0.06  2.25  13.17  16.00  
  اي شیرنیتروژن اوره

  گرم در دسی لیتر)(میلی 
Milk Urea Nitrogen (mg/dl)  

 ).  P>0.05( باشنددار میمعنی نشان دهنده تفاوتحروف غیر مشابه در هر ردیف 1
with different superscripts differ (P<0.05). rawMeans within same  1  

  
پـذیري  اي خون شاخصی از تجزیهسطوح پالسمایی نیتروژن اوره

). 20و  6، 4شکمبه و جذب پروتئین پس از شکمبه است ( پروتئین در
گرم در روز مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره به  6مکمل نمودن 

پالسما را کـاهش   اي) غلظت نیتروژن اورهP>05/0داري (طور معنی
داد. کاهش غلظت نیتروژن اوره در پالسما احتماالً بـه دلیـل بهبـود    

باشد که در راي سنتز پروتئین میکروبی میاستفاده از پروتئین شکمبه ب
). همچنـین در  6گـردد ( نهایت منجر به کاهش غلظت اوره خون می

این آزمایش ترشح پروتئین در شیر با افزودن محـیط کشـت مخمـر    
بهبود یافت که منجر به بهبود استفاده از پروتئین و کاهش در غلظت 

با این نتایج، دولزال  ). در توافق6نیتروژن اوره در پالسماي خون شد (
محـیط   CFU/gr 1010 ×2) نشان دادند که افـزودن  13و همکاران (

داري سـطح اوره  کشت مخمر ساکارومایسز سرویسیه به طـور معنـی  
) مشـاهده  20سرم را کاهش داد. با این وجود، میلوسـکی و سـوبیچ (  

کردند که غلظت نیتروژن اوره سرم و گلوکز پالسما به وسیله تغذیـه  
نه مخمر ساکارومایسز سرویسیه به گاوهاي شیرده تحت تاثیر قرار روزا

  نگرفت. 
گـرم در روز   6شود، افزودن مشاهده می 4همانطور که در جدول 

مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره گاوهاي شـیرده هلشـتاین بـه    
) غلظت کلسترول پالسـما را افـزایش داد.   P>05/0داري (طور معنی

ه دلیل اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیه بر تولید شیر این امر احتماالً ب
) که منجر به افزایش سنتز چربی در بدن شده و در 32و  6باشد (می

نهایت سبب افزایش غلظت کلسترول خون شده است. این نتـایج در  
) است که گزارش کردنـد  7هاي کاکیروگلو و همکاران (توافق با یافته

(ساکارومایسز سرویسیه) به جیره  که افزودن محیط کشت مخمر زنده

سرم را در گاوهاي جرزي در اوایل شیردهی  LDLمیزان کلسترول و 
) و 4)، بنادکی و همکاران (2افزایش داد. با این حال، آیاد و همکاران (

) دریافتند کـه افـزودن مخمـر ساکارومایسـز     20میلوسکی و سوبیچ (
گلیسرید سـرم را  داري غلظت کلسترول و تريسرویسیه به طور معنی

) نیـز گـزارش کردنـد کـه غلظـت      25کاهش داد. پیـوا و همکـاران (  
کلسترول پالسماي خون به وسیله مکمل نمودن محیط کشت مخمر 
تحت تاثیر قرار نگرفت. تفـاوت در نتـایج بدسـت آمـده بـه ترکیـب       
شیمیائی جیره مورد آزمایش، سویه مخمر مورد استفاده، مقدار مصرف 

و  24گردد (زیولوژیکی حیوان تحت آزمایش بر میمخمر و شرایط فی
30.(  

گرم در روز مخمـر ساکارومایسـز سرویسـیه در     6مکمل نمودن 
 HDL) بـه افـزایش غلظـت    P=05/0جیره گاوهاي هلشتاین تمایل (

). با این حـال افـزودن مخمـر ساکارومایسـز     4پالسما داشت (جدول 
گاوهـاي شـیرده   پالسما در  LDLداري بر غلظت سرویسیه اثر معنی

) گزارش کردند که غلظت 7هلشتاین نداشت. کاکیروگلو و همکاران (
HDL  سرم تحت تاثیر افزودن محیط کشت مخمر زنده (ساکارومایسز

  سرویسیه) به جیره قرار نگرفت. 
گرم در روز مخمـر ساکارومایسـز سرویسـیه در     6اگرچه افزودن 

گلیسـرید  داري بر غلظت تريجیره گاوهاي شیرده هلشتاین اثر معنی
پالسما نداشت، اما به لحاظ عددي غلظت آن در مقایسه با گروه شاهد 

گلیسـرید سـرم در   تر تري). سطوح نسبتاً پائین4کاهش یافت (جدول 
مخمر ساکارومایسز سرویسیه احتماالً به دلیـل   حیوانات تغذیه شده با

) کـه  14باشـد ( مـی خون همبستگی منفی آن با غلظت باالتر گلوکز 
شـود. آیـاد و   هاي بدن میها از بافتسبب کاهش میزان بسیج چربی
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) نیز دریافتند که افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه به 2همکاران (
را کاهش داد. اما بنـادکی و   گلیسرید سرمداري غلظت تريطور معنی
) 20) و میلوسـکی و سـوبیچ (  7)، کاکیروگلو و همکاران (4همکاران (

گزارش کردند که افزودن مخمر یا محیط کشت مخمر ساکارومایسـز  
 گلیسرید سرم نداشت.داري بر غلظت تريسرویسیه اثر معنی

اي مخمـر ساکارومایسـز سرویسـیه تمایـل     مکمل نمودن جیـره 
)06/0=Pه کـاهش غلظـت   ) بNEFA     پالسـما در گاوهـاي شـیرده

پالسـما   NEFA). کاهش عـددي غلظـت   4هلشتاین داشت (جدول 
هاي بدن ناشی از باالتر بودن احتماالً به کاهش بسیج چربی از بافت

غلظت گلوکز پالسما در گاوهـاي هلشـتاین تغذیـه شـده بـا مخمـر       
  ). 20و  4شود (ساکارومایسز سرویسیه نسبت داده می

گرم در روز  6گردد، افزودن مالحظه می 4مانطور که در جدول ه
مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره بـه طـور معنـی داري غلظـت     

) پالسما را در گاوهـاي شـیرده   P>01/0) و فسفر (P>01/0کلسیم (
هـاي دولـزال و   هلشتاین افزایش داد. نتـایج مـا در توافـق بـا یافتـه     

محـیط   CFU/gr 1010 ×2ند افزودن ) بود که نشان داد13همکاران (
داري غلظت کلسیم، مس، روي و منیـزیم  کشت مخمر به طور معنی

) اثـر مخمـر   4سرم را افزایش داد. با این وجود، بنادکی و همکـاران ( 
ساکارومایسز سرویسیه در گاوهاي شیرده هلشتاین را بررسی کردند اما 

سـدیم در   در آن آزمایش هیچ تفـاوتی در غلظـت گلـوکز، کلسـیم و    
  پالسما مشاهده نشد.

  
  1هاي بیوشیمیایی خون گاوهاي شیرده هلشتایناثر افزودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره بر فراسنجه - 4جدول 

1The Effects of Application of Saccharomyces Cerevisiae on Blood Parameters of Holstein Lactating Cows -Table 4 

P- value SEM 
 تیمارهاي آزمایشی  

Experimental Treatments  تیمارهاي آزمایشی 
Experimental Treatments    مخمر 

Yeast  
 مخمر
Yeast  

<0.01 3.25  61.5 a 52.8 b 
(میلی گرم در دسی لیتر)گلوکز   

Glucose 
(mg/dl) 

0.08 0.194  3.27 3.05 
(نانوگرم بر میلی لیتر) انسولین  

Insulin 
(ng/ml) 

0.05 0.25  15.0 b 16.5 a 
اي خون نیتروژن اوره  

 (میلی گرم در دسی لیتر)
Blood Urea Nitrogen 
(mg/dl) 

0.04 6.21  240.8 a 232.2 b 
(میلی گرم در دسی لیتر)کلسترول   

Cholesterol 
(mg/dl) 

0.05 4.85  90.5 84.3 
 لیپو پروتئین با چگالی باال 
 (میلی گرم در دسی لیتر)
High-density lipoproteins 
(mg/dl) 

0.15 8.66  150.2 141.0 
 لیپو پروتئین با چگالی پائین 
 (میلی گرم در دسی لیتر)
Low-density lipoproteins 
(mg/dl) 

0.06 0.029  0.08 0.12 
 اسیدهاي چرب غیر استریفه 
 (میلی گرم در دسی لیتر)
Non-esterified Fatty Acids 
(mg/dl) 

(میلی گرم در دسی لیتر)گلیسرید تري 9.5 7.83  1.68 0.11  
Triglyceride (mg/dl) 

<0.01 0.01  2.3 a 2.2 b (میلی گرم در دسی لیتر) کلسیم  
Calcium (mg/dl) 

<0.01 0.022  2.07 a 1.98 b  (میلی گرم در دسی لیتر)فسفر  
Phosphorus (mg/dl) 

 ).  P>0.05( باشنددار مینیمع نشان دهنده تفاوتحروف غیر مشابه در هر ردیف 1
1 Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05). 
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  گیري کلینتیجه

گرم در روز مخمر  6دهد که افزودن نتایج این پژوهش نشان می
تواند به طور قابل توجهی میزان تولید شیر ساکارومایسز سرویسیه می
بـر ایـن، درصـد     تاین بهبود بخشد. عـالوه را در گاوهاي شیرده هلش

گـرم در روز   6چربی شیر در گاوهاي شیرده هلشتاین تغذیه شده بـا  
مخمر ساکارومایسز سرویسیه افزایش نشان داد. با این وجود، درصـد  
پروتئین و الکتـوز شـیر تحـت تـاثیر افـزودن مخمـر ساکارومایسـز        

مچنین، مکمـل  سرویسیه در گاوهاي شیرده هلشتاین قرار نگرفت. ه

نمودن مخمر ساکارومایسز سرویسیه در جیره منجر به افزایش غلظت 
، کلسیم و فسفر سـرم در گاوهـاي   HDLگلوکز، انسولین، کلسترول، 

اي خـون و  شیرده هلشـتاین شـد. کـاهش در غلظـت نیتـروژن اوره     
اسیدهاي چرب غیر استریفه سرم بـه وسـیله مکمـل نمـودن مخمـر      

ــیساکارومایســز سرویســیه، ن ــر  شــان م دهــد کــه اســتفاده از مخم
تواند باعث ساکارومایسز سرویسه در جیره گاوهاي شیرده هلشتاین می

بهبود بازده تولید مثل و کاهش بروز کتوز و کبـد چـرب در گاوهـاي    
  شیرده گردد.
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Introduction1The alimentary tract microbial community, is effective on energy efficiency in the host, 

including energy intake, transport, conversion, and storage. The term “probiotics” has been amended by the 
FAO/WHO to “Live microorganisms, which, when administered in adequate amounts, cause a health benefit on 
the host”. Animal nutritionists always try to maximize production efficiency of dairy cattle. Using various 
additives in animal ration is a common and popular approach to increase yield and production efficiency. 
Application of antibiotics in diets has proven to be effective tools for improve energy retention and reduce 
nutrient losses in ruminant animals. However, many countries concern regarding use of antibiotics in animal feed 
industry. Then, researchers try to find other non-antibiotic alternatives to manipulate rumen fermentation in 
order to reduce energy and nutrient losses and improve nutritional value of diets. In the last years, use of direct-
fed microbial as a feed supplements have been studied in many countries around the world. Saccharomyces 
cerevisiae is a commonly used direct-fed microbial supplementation in dairy cattle ration. Although improve in 
milk production, milk fat synthesis, rumen pH, ratio of propionate to acetate and fiber digestibility has been seen 
in some experiments, However, dairy cattle have been shown different responses to Saccharomyces cerevisiae 
supplementation in their feed. Then, the current study was carried out to evaluate the effect of probiotic 
(Saccharomyces cerevisiae) on milk yield and composition, feed intake, production efficiency and blood 
parameters of high producing multiparous Holstein lactating cows.  

Materials and Methods Twelve multiparous Holstein dairy cows with average daily yield of 35 kg and 110 
days in milk were used in this study. Experimental period length was 28 days including 21 d for adaptation 
period and the last 7 d for sample taking and data recording. Dietary treatments consisted of 1) control (ration 
without probiotic) and 2) diet containing 6 g/d probiotic (Saccharomyces cerevisiae) that fed as ad libitum. Diets 
were equal in terms of protein, net energy for lactation and neutral detergent fiber. During experimental period, 
milk yield was recorded on d 14, 21 and 28 of trial and were sampled to evaluate milk composition such as 
protein, fat, and lactose using milkoscan set. Feeds and orts were weighed daily from d 21 to 28 to determine the 
feed intake of animals. To assess biochemical blood parameters, each cow was bled via vein 2 hours after 
morning feeding at the last day of trial. Blood samples then were centrifuged at 4 ºC and 1850×g for 20 minutes. 
Then, serum was analyzed for glucose, insulin, calcium, phosphorus, urea nitrogen, high density lipoprotein, low 
density lipoprotein, cholesterol, triglyceride and non-esterified fatty acids using kits. Data were analyzed as a 
completely randomized design using the MIXED procedure of SAS. 

Results and Discussion Results showed that dietary inclusion of yeast (Saccharomyces cerevisiae) had no 
effect on dry matter intake of animals as compared to control group. However, dry matter intake was numerically 
higher in animals fed Saccharomyces cerevisiae due to acceleration in fiber digestion and consequently higher 
passage rate. Milk yield was increased (P<0.01) in cows fed Saccharomyces cerevisiae when compared to 
control group. Moreover, feed efficiency was not affected by dietary treatments. Similarly, supplementation of 6 
g/d Saccharomyces cerevisiae noticeably increased (P<0.01) milk fat percentage and tended to decrease 
(P=0.06) milk urea nitrogen concentration due to lower blood urea nitrogen in this group. However, milk protein 
and lactose percentage were not affected by inclusion of 6 g/f Saccharomyces cerevisiae in diet. Furthermore, 
dietary supplementation of Saccharomyces cerevisiae led to an increase in blood serum glucose (P<0.01), 
cholesterol (P<0.05), calcium (P<0.01) and phosphorus (P<0.01) concentration and a decrease in blood urea 
nitrogen (P<0.05) concentration in Holstein lactating cows. Also, dietary inclusion of Saccharomyces cerevisiae 
tended to increase blood serum insulin (P=0.08) and high density lipoprotein (P=0.05) concentration and tended 
to decrease non-esterified fatty acids (P=0.06) concentration in dairy Holstein cows.  

Conclusion In general, results of this experiment indicated that dietary inclusion of 6 g/d of Saccharomyces 
cerevisiae caused an improvement in milk yield and milk composition of dairy Holstein cows. Moreover, 
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improvement in blood glucose, high density lipoprotein, cholesterol, calcium and phosphorus concentration and 
reduction in non-esterified fatty acids in response to Saccharomyces cerevisiae might lead to better reproduction 
performance and prevention some metabolic disease (e.g. ketosis and fatty liver) of high producing dairy cattle. 
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