
 

 29تا  15صفحات  /1401سال /1شماره  32هاي علوم دامی/ جلد پژوهشمقاله علمی پژوهشی/نشریه 

 

 

DOI: 10.22034/AS.2022.36929.1532 

های ایمنی و پاسخ رشد تخمیر شده بر عملکرد سرویزیه ساکارومایسس افزودن سطوح مختلفاثر

 های گوشتیجوجه
 

  *2مهرداد محمدیو  1سونیا زینعلی

 

 15/11/99تاریخ پذیرش:                    4/9/98 تاریخ دریافت: 

 گیالن دانشگاه یکشاورز علوم دانشکده دامی علوم گروه ارشد کارشناسی آموخته دانش 1
 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن 2
 mohammadi@guilan.ac.ir :Emailمسئول مکاتبه: *

 

 چکیده

ی در حیواناات ماورد به عنوان یک افزودن سرویزیه ساکارومایسستخمیر شده مخمر  جدید محصوالت زمینه مطالعاتی:

هاد  ا  ایان  هدف: .الیگوساکاریدها استکه حاوی اسیدهای نوکلئیک، کیتین، بتاگلوکان و مانان استفاده قرار گرفته است

تخمیر شده بر عملکرد  (Saccharomyces cervisiae) سرویزیه ساکارومایسسسطوح مختلف افزودن تحقیق بررسی اثر 

، در قالب یاک رارح 308قطعه جوجه گوشتی سویه راس 240تعداد  روش کار:تی بود. های گوشهای ایمنی جوجهو پاسخ

قطعه جوجه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آ مایشای باه  12کامال تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و 

صاورت مخلاود در دان  باه تخمیار شاده سارویزیه ساکارومایسسدرصد  5/0و  3/0، 1/0تیب مقادیر صفر ) شاهد(، تر

 گیاری شاد.انادا ههفتگی به صورت مصر  خوراک رو انه، افزایش و ن رو انه و ضریب تبدیل خوراک  دریافت کردند.

 1/0رو گی پرورش در واکانش باه تزریاق  42و  35، 28، 21بادی سرم در گیری عیار آنتیپاسخ ایمنی هومورال با اندا ه

رو گای و پاساخ ایمنای سالولی باا  22و  8در  درصد به صاورت عالاالنی 25 (SRBC)لیتر گلبول قرمز گوسفندی میلی

سااعت بعاد  48و  24گیاری آن رو گی و اندا ه 16به چین پوستی بال در  (PHA-P) لیتر فیتوهماگلوتنینمیلی 1/0تزریق 

ما افزایش و ن رو اناه ( اP>05/0مصر  خوراک رو انه، تحت تاثیر تیمارهای آ مایشی قرار نگرفت ) نتایج:تعیین شد. 

تخمیار شاده دریافات کارده بودناد بهباود یافات  سرویزیه ساکارومایسسهایی که و ضریب تبدیل خوراک در تمام گروه

(05/0>P.) و  فابریسایوستخمیر شده باعث افزایش نسابت و ن باورس سرویزیه ساکارومایسس افزودن سطوح مختلف

بادی تاام علیاه تخمیر شده موجب افزایش عیار آنتی سرویزیه ومایسسساکاردرصد  3/0افزودن (. P<05/0تیموس شد )

SRBC  42و  35، 28در ( 05/0رو گی شد>P در .)تخمیر  سرویزیه ساکارومایسسدرصد  5/0 مصر  رو گی 42و  35

باعاث  تخمیار شاده سارویزیه ساکارومایساسدرصاد  3/0رو گی مصار   35و  28و در  IgGشده باعث افزایش عیار 

تحات تااثیر تیمارهاا قارار نگرفات  PHA-P(. پاساخ ایمنای سالولی در پاساخ باه تزریاق P<05/0شد ) IgMعیار  افزایش

(05/0<P .)سارویزیه ساکارومایساسدرصاد  3/0توان گفت استفاده ا  براساس نتایج این تحقیق می گیری نهایی:نتیجه 

 شود.ایمنی هومورال میو پاسخ  عملکرد رشدهای گوشتی سبب بهبود تخمیر شده در جیره جوجه
 

 مخمربیوتیک، پروبیوتیک، پری  ،هومورال ایمنی ایمنی سلولی،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

-های گذشاته، در صانعت ریاور، ا  اناوات آنتایدر دهه

گیری، حفظ سالمت، جلاوگیری ها به منظور پیشبیوتیک

ها و همچنین به عنوان محرک رشاد در جهات ا  بیماری

-رویاه ا  آنتایشاده اسات. اساتفاده بای تولید اساتفاده

ها به دلیل افزایش مقاومت باکتریایی، ابقاء آن در بیوتیک

هاای  یاادی بافت و برو  عوارض مختلف سبب نگرانای

 و رجاب نافشار ما ندرا)کنندگان شده است در مصر 

-. تاکنون مواد گوناگونی به عنوان جایگزین آنتای(2002

اناد ا  جملاه آنهاا شادههای محرک رشد معرفی بیوتیک

و  )کبیاربیوتیک اشاره کرد توان به پروبیوتیک و پریمی

 (.2004 همکاران

کاه ا   ها مواد خوراکی غیرقابل هالم هستندبیوتیکپری

رریق تحریک رشد یا فعالیت یک یاا تعاداد محادودی ا  

های باکتریایی مفید به رور موثر بر ارتقاء سالمتی گونه

 (.1995)گیبساون و رابرفوریاد  ارنادگذمیزبان تاثیر می

ها قادر به تغییر بیوتیکتحقیقات نشان داده است که پری

میکروفلوردستگاه گوارش و سیستم ایمنی بادن هساتند. 

هااایی ماننااد بیاوتیکی کااه ه ااوم پااتو نترکیباات پااری

دهند و را کاهش می سالمونال آنتریدیس و اشریشیا کلی

 شاوندهای خاون مایبعالی ا  آنها باعث کااهش لیییاد

-ها میبیوتیکا  جمله پری (.2002فارلن )کامینگز و مک

-الیگوساااکاریدها اشاااره نمااود. مانااانتااوان بااه مانااان

ساکارومایساااس الیگوسااااکاریدها ا  دیاااواره مخمااار 

  سرویزیه

جفات  100تواند شوند. هر تکه دیواره سلولی میجدا می

رساد مای را جذب نمایند. به نظار و اشریشیا کلیسلول 

های باند شده باعاث افازایش پاساخ سیساتم که باکتری

هاا در روده شوند و ا  ت مع موضعی بااکتریایمنی می

کند که نتی ه این کار رشد فلاور ربیعای و جلوگیری می

همراه داشتن مزایاای ییال اسات:  عملکرد بهتر آن  و به

بیاوتیکی های درمان، کاهش مقاومات آنتایکاهش هزینه

هاا  و نیاز کااهش بیوتیاککااهش مصار  آنتایدلیل به

بیوتیکی در تولیدات، افازایش مانادگاری و باقیمانده آنتی

 (.1995)گیبسااون و رابرفوریااد شاااخت تولیااد گلااه 

ها، باه دلیال ای ااد شارایت بهتار بیوتیکاستفاده ا  پری

و دسترسای بهتار باه  pHهالم و جذب، فاراهم کاردن 

-است، باعاث پاساخ مواردی که برای سیستم ایمنی نیا 

 (.1998 شود )رابرفرویدتر میهای ایمنی بهتر و مناسب

 ساکارومایساسمخمار  شاده تخمیار جدیاد تمحصوال

عنااوان یااک افزودناای در حیوانااات مااورد بااه  ساارویزیه

 (.2013)حیدریاه و همکااران استفاده قرار گرفتاه اسات 

حاااوی اساایدهای نوکلئیااک، کیتااین،  ایاان محصااوالت

. تفااوت عماده هستندن الیگوساکاریدها بتاگلوکان و مانا

و دیگر محصوالت مخمری موجود  محصوالت جدیدبین 

این است که باعث تحریک شکسته شدن سلول به وسیله 

هاای شکساته شاده د. سالولنشاوهای داخلی مایآنزیم

نوکلئوتیادها تقسام  .دنکننوکلئو ید و نوکلئوتید آ اد می

د و رشد و بلاو  دهننتروسیت را افزایش میآهای سلول

)حیدریاه و کنناد های پوششی روده را تحریک میسلول

  (.2013همکاران 

هاای گوشاتی باا تحقیقات نشان داده است تغذیه جوجاه

من ر به افزایش ارتفاات ویلای  سرویزیه ساکارومایسس

های تغذیه شده با محرک وعملکرد رشد نسبت به جوجه

مکااران )باارهوو و ه دوشامایرشد ویرجینیا مایساین 

اثااااارات در پژوهشااااای در ماااااورد تعیاااااین  (.2009

عملکارد رشاد،  شده بر تخمیرسرویزیه  ساکارومایسس

کمان االی رنگینشناسی روده ماهی قزلسالمتی و بافت

مشخت شده که مکمل مخمری من ر به افازایش جاذب 

شاود. غذا، بهبود ضریب تبدیل غذایی و عملکرد رشد می

ر فعالیت آنزیم )ترییساین همچنین افزایش قابل توجهی د

هاای بلات در ویلایهای گاو آمیال ( و تعداد باالی سلول

)حیدریاه و قسمت ابتدای روده در مااهی مشااهده شاد 

باااا توجاااه باااه اثااارات یکااار شاااده  (.2013همکااااران 

و گزارشااات  تخمیاار شااده ساارویزیه ساکارومایسااس

ناکااافی در مااورد اسااتفاده آن در ریااور، هااد  ا  ایاان 

هاای ایمنای ی اثار آن بار عملکارد و پاساختحقیق بررس

 های گوشتی است. جوجه
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 هاروش مواد و

قطعاه جوجاه یاک رو ه  240برای ان ام این تحقیاق ا   

 72/42بااا میااانگین و ن یااک رو گاای،  308سااویه راس 

ایان آ ماایش در قالاب رارح کاامال گرم اساتفاده شاد. 

 تیمار آ مایشی ان ام شد. برای هار تیماار 4تصادفی با 

قطعاه جوجاه گوشاتی )باه  12تکرار و برای هر تکرار 5

هاای صورت مخلود نر و ماده( اختصاص یافات. گاروه

(: 1مورد ار یابی در این تحقیاق باه شارح  یار بودناد: )

بادون  کن الاه ساویا –بر اساس یرت  شاهد )جیره پایه

(: 2(، )تخمیاار شااده ساارویزیه ساکارومایسااس افاازودن

 ساارویزیه رومایسااسساکادرصااد  1/0جیااره پایااه   

 ساکارومایسسدرصد  3/0(: جیره پایه   3تخمیرشده، )

درصااد  5/0(: جیااره پایااه   4تخمیاار شااده، ) ساارویزیه

 ساکارومایساستخمیر شده.   سرویزیه ساکارومایسس

ی اساتفاده باا ناام ت اارماورد  تخمیار شاده سارویزیه

یک نوت ماده اولیه و ابتادایی مشاتق ) بر یل(  1سزهایلی

فرآیند تخمیار اتاانول نیشاکر اسات. در شارایت شده ا  

-سخت تخمیر، در دمای باال وشرایت بی هوا ی، سالول

 نناد و ایان سابب های مخمر ا  دیواره خود جوانه مای

هاای شاود غلظات دیاواره سالولی نسابت باه کشاتمی

معمول مخمر بیشتر شود. سیس باا هیادرولیز آنزیمای، 

شاوند و یهاای سالولی و سیتوپالسام ت زیاه مادیواره

ها ، ماناان الیگوسااکاریدها آ اد گلوکان-Bنوکلئوتیدها، 

 6خاام، پاروتئین درصاد 40دارای سازشاوند. هاایلیمی

 فیبر خاام، درصد 1رروبت،  درصد 5نوکلئوتید،  درصد

درصاد 15درصد بتاگلوکاان و  5/23، خاکستر درصد 5

 . است الیگوساکاریدمانان

ی برای همه ی آ مایش شرایت محیطیدر رول دوره

های آ مایشی یکسان بود و برای تأمین گرمای گروه

مورد نیا  ا  سیستم حرارتی هیتر اتوماتیک استفاده 

-درجه سانتی 32دمای سالن در رو  اول پرورش شد. 

گراد در نظر گرفته شد. در هفته اول هر دو رو ، یک 

گراد دما کاهش داده شد، در پایان هفته درجه سانتی

گراد رسید. با افزایش سن درجه سانتی 29ه اول دما ب

درجه کاهش  2ها به ا ای هر هفته، دما به میزان جوجه

. گراد ثابت شددرجه سانتی 22داده شد و در دمای 

درصد و تا آخر دوره  70تا  60رروبت در هفته اول 

پرندگان به درصد در نظر گرفته شد.  60تا  50پرورش 

-جیره ترسی داشتند.صورت آ اد به آب و خوراک دس

های آ مایشی بر اساس احتیاجات گزارش شده توست 

 Ross;  متوا ن شدند 308راهنمای جوجه گوشتی راس 

Broilers Manual, 2012)  ای هو ن جوجه .)1جدول

گیری گوشتی در پایان هر هفته به رور گروهی اندا ه

شد. خوراک مصرفی هر واحد آ مایشی نیز به رور 

ها میانگین افزایش و ن ا  این داده شد. هفتگی تعیین 

رو انه، میانگین خوراک مصرفی رو انه و ضریب تبدیل 

ا  هر تکرار دو قطعه  42غذایی محاسبه شد. در رو  

و ن الشه، پرنده انتخاب و پس ا  تو ین، یبح شدند و 

بورس  ره شکمی، سینه، ران، بال، تیموس،چربی محو

درصد و ن  . شد گیریاندا ه و رحال فابریسیوس

نسبی سینه، ران و بال نسبت به و ن الشه و درصد 

بورس فابریسیوس، شکمی،   محوره و ن نسبی چربی

 نسبت به و ن  نده محاسبه شد.و رحال تیموس 

و  8در رو هاای گیری پاسخ ایمنی هومورال برای اندا ه

درصاد  25لیتار ا  محلاول میلای 1/0پرورش، مقدار  22

باا  (PBS) فسفات بافر ساالین ندی درگلبول قرمز گوسف

ها استفاده ا  سرنگ انسولین به عالله سینه تمام جوجه

 گیاری ا خاون شاد. در همه واحدهای آ مایشی تزریق 

گیاری پاساخ جهات انادا ه دو قطعه جوجه ا  هر تکارار

پارورش  42، 35، 28، 21ایمنی هوماورال، در رو هاای 

رای ان اام هاا، باپاس ا  جداساا ی سارمان ام گرفت. 

گاراد نگهاداری درجه سانتی -20مراحل بعدی در دمای 

های سرم خاون را ا  حالات فریاز شدند. در ابتدا، نمونه

خارج کرده و در دماای محایت گذاشاته تاا یوب شاود. 

ابتدا سارم  سیس برای غیر فعال کردن سیستم کمیلمان،

دقیقاه  30گراد باه مادت درجه سانتی 56خون در دمای 

 Anti-SRBC 25گیااری عیااار باارای اناادا ه انکوبااه شااد.

گوسفندی درصد گلبول قرمز  25/0میکرولیتر ا  محلول 



 1401سال /1شماره  32هاي علوم دامی/ جلد یه پژوهشنشر                                                                      ي و ...             و محمد ینعلیز      18

 

هاا های میکروپلیت اضافه شد. میکروپلیاتبه همه چاهک

قرار درجه سانتیگراد  37ساعت در انکوباتور  3به مدت 

 50داده شاد. نتی ااه م باات  ماانی اساات کااه حااداقل در 

اهده شااااود آگلوتیناساااایون مشاااا SRBCدرصااااد ا  

گیااااری عیااااار باااارای اناااادا ه(. 2010)گراساااامان 

ابتدا مانند مراحل یکر شاده، سیساتم  Gایمونوگلوبولین 

میکرولیتاار ا   25کمیلمااان را غیرفعااال کاارده و ساایس 

 2/0میکرولیتاار محلااول  25نمونااه ساارم جوجااه را بااا 

مرکاپتواتانول به مدت یک سااعت انکوباه شاد.  -2موالر

مرکاپتواتاااانول  -2باااه  Mین جاااا ایمونوگلوباااولا  آن

شااود بااا حساااس اساات و در حالااور آن تخریااب ماای

را حاذ   Mتاوان ایمونوگلوباولین افزودن این ماده مای

ی میاازان کاارده و عیااار مشاااهده شااده نشااان دهنااده

گزارش شاد  log₂ است که به صورت Gایمونوگلوبولین 

ساایر مراحال مانناد محاسابه عیاار   (.2010)گراسمان 

Anti-SRBC ن ام شد. ا  تفاضل عیار ایمونوگلوباولین ا

G  ا  عیارAnti-SRBC عیار ایمونوگلوبولین ،M  بدست

  آمد.

 16برای اندا ه گیری پاسخ ایمنی سلولی در رو  

پرورش دو جوجه ا  هر قفس به رور تصادفی انتخاب 

که  PHA-Pدرصد  2/0سی ا  محلول سی 1/0و مقدار 

ی سرنگ انسولین سیلهرقیق شده بود، به و PBSقبال با 

ها تزریق شد. به در چین پوستی بال سمت چپ جوجه

نیز به  PBSسی ا  محلول سی 1/0عنوان شاهد مقدار 

ها تزریق شد و بعد چین پوستی بال سمت راست جوجه

ی ساعت، تورم ناشی ا  تزریق به وسیله 48و  24ا  

و سیس  شاخت  گیریاندا همتر. میلی/1با دقت کولیس 

 (. 2010شد )گراسمان  محاسبهریک تح

های آ مایش، بررسی پس ا  جمع آوری ارالعات و داده

نارم  Univariateها به کماک رویاه تو یع نرمال در داده

ان ام شد. پس ا  تاییاد نرماال باودن  SASافزار آماری 

 SASنارم افازار   GLMها، آنها با استفاده ا  رویاهداده

ر گرفاات. بااه منظااور مااورد ت زیااه وتحلیاال آماااری قاارا

تصادفی  بررسی صفات مربود به عملکرد ا  ررح کامالً

با  یر مشاهده و بارای بررسای صافات اجازای الشاه، 

و   PHA-Pگیاری حساسایت پوساتی باه تزریاق انادا ه

هاای مختلاف ا  رارح بادی در  ماانار یابی عیار آنتی

تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار اساتفاده شاد.  کامالً

مقایسه میانگین تیمارها برای صافات ماوردنظر ا   برای

(. مدل آمااری رارح P<05/0آ مون توکی استفاده شد )

 به صورت  یر بود:

ij i ijy T e   

 مقاادار هاار مشاااهده باارای صاافات مختلااف،  ijyکااه، 

 .تاثر باقیمانده اس ijeاثر تیمار و  iTمیانگین هر صفت، 

 

 نتایج وبحث

تخمیار  ساکارومایساس سارویزیهاثار ساطوح مختلاف 

های گوشتی در کل دوره در عملکرد رشد جوجه بر شده

مصر  خوراک رو اناه، نشان داده شده است.  2جدول 

( P>05/0تیمارهای آ مایشای قارار نگرفات ) تأثیرتحت 

اما افزایش و ن رو انه و ضریب تبدیل خوراک در تمام 

تخمیار شاده  ساکارومایساس سارویزیه هایی کاهگروه

 (.P<05/0دریافت کرده بودند بهبود یافت )
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Table 1- Ingredients and nutrient composition of basal broiler diets 

Ingredients (%)  Starter (1-10 d) Grower (11-24 d) Finisher (25-42 d) 

Corn (CP=8.16%) 54.04 57.08 62.56 

Soybean meal (CP=44%) 39.08 35.54 30.14 

Dicalcium phosphate (P=17.5%)  2.03 1.81 1.65 

Vegetable oil  2.33 3.29 3.49 

Calcium carbonate 1.04 0.94 0.86 

Common salt  0.23 0.27 0.25 

Sodium bicarbonate  0.15 0.10 0.13 

Vitamin premix1 0.25 0.25 0.25 

Mineral premix2 0.25 0.25 0.25 

DL- Methionine  0.30 0.26 0.23 

L- Lysine HCl  
L- Threonine  

0.21 

0.09 

0.16 

0.05 

0.16 

0.03 

Total 100 100 100 

Calculated composition     

Metabolizable energy (kcal/kg)  2870 2970 3060 

Crude protein (%) 22 20.6 18.65 

Dig. Arginine (%) 1.37 1.27 1.13 

Dig. Lysine (%) 1.22 1.10 0.98 

Dig. Methionine (%) 0.61 0.55 0.50 

Dig. Methionine + Cysteine (%) 0.91 0.83 0.77 

Dig. Threonine  0.82 0.74 0.66 

Calcium (%)  0.96 0.87 0.78 

Phosphorus (%)  0.48 0.44 0.39 
Na (%)  0.15 0.16 0.16 
Cl (%)  0.22 0.23 0.22 
DCAB (mEq/kg)  235 218 200 
1- Vitamin premix provide Vitamin A 9000 IU, Vitamin D3 2000 IU, Vitamin E 18 IU, Vitamin K3 2 mg, Vitamin B1 

1.8 mg, Vitamin B2 6.6 mg, Vitamin B3 30 mg, Vitamin B5 10 mg Vitamin B6 3 mg, Vitamin B9 1 mg, Vitamin B12 0.015 

mg, Vitamin H2 0.01 mg, Choline chloride 500 mg, and antioxidant 1 mg in one kilogram diet.   

2- Mineral premix provide Fe (FeSO4) 50 mg, Mn (MnO4( 100 mg, Zn (ZnO) 85 mg, Cu (CuSO4) 10 mg, I (CaI) 1 mg 

and Se 0.2 mg in one kilogram diet.  

 

Table 2-  Effect of different levels of fermented Saccharomyces cerevisiae on performance of broilers at 

1-42 days 

Treatments 
 

Daily feed  
intake (g) 

 

Body weight 

gain (g) 

Feed 

conversion 

ratio 

Control 102.5 52.1b 1.96a 

0.1 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 98.0 59.1a 1.65b 

0.3 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 100.9 60.1a 1.68b 

0.5 % fermented Saccharomyces cerevisiae 101.0 62.5a 1.62b 

SEM 1.29 2.18 0.06 

P-Value 0.38 0.002 0.003 
             Means within a column with unlike superscripts differ significantly (P< 0.05). 

  

باساایلوس و  بااوالردی ساکارومایسااساثاار سااودمند  

بیوتیاااک پاااریو  (2005)جیااال و همکااااران  سااارو ال

باار عملکاارد  (2005)رودریگااز و همکاااران )فرماااکتو( 

. گازارش شاده ه اساتهای گوشتی مشخت شادجوجه

باسایلوس مااالک و است که استفاده ا  پروبیوتیک )پری

ر ( باار مصاار  خااوراک رو انااه تاااثیآمیلوگیافاساانس
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در مقابال گازارش  (.2012)یخکشی و همکااران  تنداش

مصار   کاه اساتفاده ا  محتاوای الکتوباسایلوس، شده

 دهادمیهای گوشتی را کاهش خوراک رو انه در جوجه

تواند ناشی ا  ناوت تفاوت می (.2006)موری و همکاران 

 باشااد. در جیااره غااذایی پروبیوتیااک سااطح مصاارفیو 

یک بیوموس و ترکیب آنها بیوتپریپروبیوتیک بیوپالس، 

های گوشتی بر مصر  خوراک رو انه، در جیره جوجه

 تاأثیریافزایش و ن رو اناه و ضاریب تبادیل خاوراک 

 مقابال گازارشدر  (.2008)میادیلی و همکااران   نداشت

بیوتیااک )پااروتئین و کااه اسااتفاده ا  سااین شااده اساات

تکنوموس( باعاث افازایش مصار  خاوراک و افازایش 

در آ مایشای  (.2013قهاری و همکااران ) شاودو ن می

و  ساارویزیه ساکارومایسااسدیگاار بااا بررساای اثاارات 

هاای گوشاتی بار عملکارد جوجاه باسیلوس ساوبتیلیس

هاای ماورد اساتفاده باعاث مشخت شد که پروبیوتیاک

افزایش عملکرد رشد، خوراک مصارفی، کااهش ضاریب 

نتاایج  (.2009)چان و همکااران  شاوندمایتبدیل غذایی 

 مااالکبیوتیاک پاریداد که مصر  پرو نشان آ مایشی

-و پاری )الکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم و آنتروکاوک(

و ترکیاب ( سرویزیه ساکارومایسس)بیوتیک تکنوموس 

های گوشاتی بیوتیک( در جیره غذایی جوجهها ) سینآن

 داری بار مصار  خاوراک رو اناه نداشاتمعنای تأثیر

  (.2015منش و همکاران )صالحی

درصااد  2و  5/1اسااتفاده ا   شااده اساات کااه ارشگااز 

هاای در جیره جوجاه (Sc47) سرویزیه ساکارومایسس

)قاسامی  گوشتی موجب افزایش و ن رو انه شده اسات

گزارش شده اسات اساتفاده همچنین  (.2006و همکاران 

و پروتکساااین(  باسااایلوس ساااوبتلیسا  پروبیوتیاااک )

گوشاتی هاای بر افزایش و ن رو انه در جوجه  تأثیری

اسااتفاده ا    (.2006ساافیدی و قااورچی )خاااک نداشاات

ماااالک، بااا بهبااود و ن باادن و کاااهش پروبیوتیااک پااری

هاای گوشاتی را ضریب تبدیل خاوراک، عملکارد جوجاه

 (.2008)رالبی و همکاران افزایش داده است 

که پروبیوتیاک )الکتوباسایل و  تحقیقات نشان داده است

یش میزان رشد ری ( سبب افزاسرویزیه ساکارومایسس

شااده ولاای  هااای گوشااتیرو  اول پاارورش جوجااه 21

 رو گای نداشات 42تاا  21هاا ا  رشد جوجه بر تأثیری

در تحقیقای دیگار گازارش ولی  (.2013)بای و همکاران 

باساایلوس بااا افاازودن پروبیوتیااک حاااوی  شااده اساات

هاای گوشاتی میازان رشاد در جیاره جوجاه سوبتیلیس

رو گای بهباود  42تاا  21ا  سن  خوراک وضریب تبدیل

باااراین اسااااس (. 2003)فریتاااز و والااادرو   یافااات

تواند پذیری عملکرد رشد به مصر  پروبیوتیک میتأثیر

 متفاوت باشد. 

هاای گوشاتی تغذیاه شاده باا درتحقیقی که روی جوجه

الیگوساااکارید )جاادا شااده ا  دیااواره ساالولی مانااان

که  شد( ان ام گرفت، مشخت سرویزیه ساکارومایسس

های تغذیه شده ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با جوجه

ها و اسیدآلی به رور واضاحی با مخلوری ا  پروبیوتیک

ساکارومایساس  (.2004)درباسی و دمیر  یابدکاهش می

های مفید دساتگاه گاوارش، با تحریک میکروب سرویزیه

)کاوچر بخشد استفاده ا  مواد غذایی را بهبود میقابلیت 

محققین دلیل احتماالی آن را افازایش (. 2004و همکاران 

کنند کاه های مطلوب در م رای گوارشی یکر میباکتری

 ا جلااوگیری کاارده و هااای بیماااریا  توسااعه باااکتری

کند. وجاود ایان ساموم سموم حاصل ا آن را خن ی می

در م اارای گوارشاای باعااث کاااهش هالاام پااروتئین و 

ی سافیدی و قاورچ)خااکشاود شکستن آن به ا ت مای

 (.2001گرین و ساینزبوری  و 2006

دیواره سلولی مخمر، اررا  سالول را احاراه نماوده و 

شود و ا  غشاای سالول کاه باعث حفظ شکل سلول می

وظیفه آن انتقال و انتشار مواد مغذی باه درون و خاارج 

دهد کند. نتایج تحقیقات اخیر نشان میاست محافظت می

صااال بااه کااه بعالاای اثاارات م باات مخمرهااا نظیاار ات

های خاص ها ممکن است مربود به قسمتمایکوتوکسین

ا  دیواره سالولی مخمار باشاد. دیاواره سالولی مخمار 

هاا تقریبا به راور کلای شاامل پاروتئین و کربوهیادرات
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اساتیل  -Nاست. بخاش کربوهیادراتی ا  گلاوکز، ماانو 

هاا، هاا و ماناانآمین تشکیل شده است. گلوکان–گلوکز 

 ساکارومایسسدار تقریبا مساوی در دو قند عمده به مق

وجود دارند. کیتین حدود یاک درصاد دیاواره  سرویزیه

 ساکارومایساسهاای دهد. گلوکاانسلولی را تشکیل می

و قسامتی هام  3و 1عمدتا دارای پیوندهای بتا  سرویزیه

-های مانان این مخمر در اندا ههستند.  ن یره 6و  1بتا 

شااده و بااه هااای متفاااوت روی سااطح خااارجی ظاااهر 

و باعاث شاوند های دیواره سالولی متصال مایپروتئین

 (.2004)کوچر و همکاران شوند اثرات مفید آن می

 ساکارومایسااسنتااایج مربااود بااه اثاار افاازودن مخماار 

تخمیر شده بار و ن نسابی صافات مارتبت باا  سرویزیه

نشاان داده  3هاای داخلای بادن در جادول الشه و اندام

تحات تااثیر و باال سینه، ران  الشه، با ده  شده است.  

تخمیر  سرویزیه ساکارومایسسمصر  سطوح مختلف 

 تمااااام مقااااادیر(.  P>05/0شااااده قاااارار نگرفاااات )

تخمیار شاده باعاث افازایش  سارویزیه ساکارومایسس

 ندشاااد و تیماااوس فابریسااایوسنسااابت و ن باااورس

(05/0>P .)   ساکارومایساسدرصاد  3/0و  1/0مصر 

را  شااکمی چرباایتخمیاار شااده نساابت و ن  ساارویزیه

تیمارهای آ مایشی بر نسبت و ن (. P<05/0کاهش داد )

 (.P>05/0ی نداشتند )تأثیررحال 

 

Table 3- Effect of different levels of fermented Saccharomyces cerevisiae on carcass compartments of 

broilers on day 42 
Spleen2 Thymus2 Bursa of 

Fabricius2 

Abdominal 
2Fat 

Wing1 Breast1 Thigh1 Carcass 

yeild 

Treatments 

0.13 0.16a 0.39b 1.56a 8.77 38.99 29.38 61.89 Control 

0.15 0.17b 0.55a 1.24b 9.23 37.58 29.42 61.73 0.1 % fermented 

Saccharomyces cerevisiae 

0.15 0.18b 0.54a 1.13b 8.81 37.69 31.23 57.88 0.3 % fermented 

Saccharomyces cerevisiae 

0.16 0.17b 0.48a 1.35ab 7.88 39.92 29.75 60.37 0.5 %  fermented 

Saccharomyces cerevisiae 

0.0004 0.01 0.01 0.04 0.12 0.64 0.32 0.6 SEM 

0.1 0.001 0.001 0.001 0.1 0.2 0.2 0.2 P-value 
1 Carcass weight ratio, 2Live weight ratio, Means within a column with unlike superscripts differ significantly (P< 0.05). 

 

گرم در  900ماالک به میزان استفاده ا  پروبیوتیک )پری

عاث افازایش و ن ران و هاای گوشاتی باتن( در جوجاه

)عشاایر اده و همکااران  گوشتی شادهای جوجه سینه 

ه ناوت جیاره هاای گوشاتی باا ساتغذیه جوجاه  (.2011

 ساکارومایسسماالک، های پریغذایی شامل پروبیوتیک

، تحات شارایت گرماایی اسایر یلوس اریازاو  سرویزیه

تواند یافت که دلیل آن میکه و ن الشه کاهش  نشان داد

فار و یعقاوب )آنها تحت شارایت تانش باشاد  تأثیرعدم 

تغییارات   دیگری نشان داد کاه .  تحقیق(2009 همکاران

، مااالک()پاری پروبیوتیاکتاأثیر  ای مبنی باروجهقابل ت

صافات الشاه  بر بیوتیکو سین )تکنوموس( بیوتیکپری

ت تحقیقاا(. 2015منش و همکاران )صالحی مشاهده نشد

سابب کااهش چربای  نشان داد که مصر  الکتوباسایل

)کاالواتی  شودهای گوشتی میمحوره شکمی در جوجه

نشاان داد کاه نسابت  نتاایج تحقیقای(. 2003و همکاران 

فابریسایوس باه و ن الشاه و ن تیموس و و ن باورس

های مصر  کننده جیاره حااوی قابل مصر ، در گروه

)حاااوی انااوت الکتوباساایلوس،  درصااد پروتکسااین 1/0

،  بیفیاادوباکتریوم، آنتروکااوک، آساایر یلوس و کاندیاادا(

درصاد اساید فرمیاک و جیاره حااوی  8/0جیره حاوی 

قرار گرفت  تأثیراسید فرمیک تحت مخلود پروتکسین و 

. همچنین گزارش (2012و همکاران  لنگرودی میربابایی)
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که پروبیوتیک پروتکسین باعث افازایش و ن است شده 

  (.2004 و همکااااران )کبیاارفابریساایوس شاااد بااورس

پروبیوتیااک )الکتوباساایلوس( و  ای روی تاااثیرمطالعااه

و تیموس  که و ن رحال دادنشانبیوتیک ) بیومین( سین

های مصر  کننده پروبیوتیک نسبت به گاروه در جوجه

رو گی افازایش یافات  35بیوتیک در مصر  کننده سین

براسااس  ،فابریسایوس تغییاری نکاردولی و ن باورس

هاای توانند روی اندامها مینتایج این بررسی پروبیوتیک

داشته باشند ولی میازان تااثیر آنهاا  تأثیرسیستم ایمنی 

ویه باکتریاایی ماورد عرضاه و سان پرناده براساس س

 همچناین(. 2009)آواد و همکاران  تواند متفاوت باشدمی

مشاااهده شااد رو گاای  3در ساان  تحقیااق مااذکوردر 

هاای مرباود باه رشاد انادام بارها، تااثیری پروبیوتیک

نیاز  قبالً  (.2009)آواد و همکاران  سیستم ایمنی نداشتند

در کنار عواملی مانناد محققان نشان دادند که سن پرنده 

میزان مصر ، نحوه و تناوب مصار ، ترکیاب گوناه و 

های قابال عرضاه پروبیوتیاک مانی میکروبقابلیت  نده

-در شرایت دستگاه گوارش، شارایت و عوامال اساترس

ثیر ها را تحت تاأند کارایی پروبیوتیکتوان ای محیت می

  (.2010 وریس و همکاران )مونت قرار دهند

های مصر  مقادیر مختلاف صل ا  ت زیه دادهنتایج حا

تخمیاار شااده باار میااانگین  ساارویزیه ساکارومایسااس

، 28، 21در  IgMو  IgGتاااام،   Anti-SRBCعیارهاااای 

نشاان داده شاده اسات. در   4رو گی در جدول  42، 35

و  IgGتااام،   Anti-SRBCپاارورش عیارهااای  21رو  

IgM مایشای داری را در بین تیمارهاای آ اختال  معنی

پاارورش مصاار   28در رو  (. P>05/0) ناادنشااان نداد

تخمیر شده باعاث  سرویزیه ساکارومایسسدرصد  3/0

شاد  IgMو   SRBCباادی تاام علیاه افزایش عیار آنتای

(05/0>P  در رو .)پااااارورش تماااااام مقااااااادیر  35

تخمیار شاده باعاث افازایش  سارویزیه ساکارومایسس

و   3/0قاادیر  و مشادند  SRBCبادی تام علیه عیار آنتی

 3/0و   1/0و مقااادیر  IgGدرصااد باعااث افاازایش  5/0

 42(. در رو  P<05/0شادند ) IgMدرصد باعث افزایش 

 ساکارومایسااس درصااد 5/0و   3/0پاارورش مصاار  

باادی تاام تخمیر شده باعث افزایش عیار آنتی سرویزیه

 IgGدرصد باعاث افازایش  5/0و مصر    SRBCعلیه 

 (. P<05/0شد )

 SRBCهاای باه وجاود آماده بار علیاه بادیآنتیمیزان 

دهنااده وضااعیت سیسااتم ایمناای هومااورال اساات نشااان

هااای خااون افاازایش ایمونوگلوبااولین (.2010)گراساامان 

هااای دهناده پاسااخ ایمنای بهتار جوجاهتواناد نشاانمای

 (. 2012)یانگ و همکاران گوشتی باشد 

بیوتیاااک، نشاااان داد افااازودن پاااری ینتاااایج آ مایشااا

یک و یا مخلود این دو افزودنای باعاث افازایش پروبیوت

دهناده تواند نشاانشود که میها میتیتر ایمونوگلوبولین

هاا ها بار تاوان ایمنای جوجاهاثرات مطلوب این افزودنی

   . (2016 ابراهیمی و همکاران) باشد

رو گای و  8 ن در تزریاق اول آنتایحاضار در تحقیق 

باادی ذا عیار آنتیرو گی ان ام شد، ل 22تزریق دوم در 

-دهنده عیاار آنتایرو گی نشان 21گیری شده در اندا ه

بادی برای پاسخ اولیه است. نتایج حاصل ا  آ مایشاات 

ها بادیداری را در عیار آنتیرو گی تفاوت معنی 21در 

در تزریاق ثاانوی چنادین برابار  IgYنشان نداد میازان 

اران و همکااتااوکلی افشااار )اساات  21مقاادار آن در رو  

2002 .)  

های مفید تک یار یافتاه ها ارگانیسمبا مصر  پروبیوتیک

هااای و باعاث حاذ  رقاابتی و تخریاب میکروارگانیسام

 ن آ اد شاده ا  مهاجم شده و یا ا  رریاق جاذب آنتای

 ا، باعث تحریک سیستم ایمنای های مرده بیماریباکتری

 ها قادر باهپروبیوتیک (.1998)جین و همکاران شوند می

هساتند کاه سیساتم   B هاای گاروهآ اد کردن ویتاامین

های هالمی تولید ایمنی را تحریک کرده و با تولید آنزیم

)گاارین و دهنااد اساایدهای چاارب فاارار را افاازایش ماای

 (.2001ساینزبوری 

توانااد تحقیقااات نشااان داده اساات کااه پروبیوتیااک ماای

هااای پااادتن بااه بیماااری ویروساای نیوکاساال را واکاانش

گازارش  (.2015 منش و همکااران )صالحی بهبود بخشد
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ی ماناان بیوتیاک بار پایاهیشده است کاه گن انادن پار

های الیگوساکارید و بتاگلوکان به جیره غذایی در جوجه

بااادی علیااه ویااروس نیوکاساال را گوشااتی، تیتاار آنتاای

-همچنین جوجه (.2013)صادقی و همکاران افزایش داد 

باادی بااالتری را نتین تیتر آیهای تیمار شده با پروتکس

)غفور در برابر ویروس آنفلوآنزای پرندگان نشان دادند 

کبیار و همکااران براسااس گازارش  (.2005و همکاران 

م بتاای باار واکاانش  تااأثیرمصاار  پروتکسااین  (2004)

داشات. آنهااا  SRBC ن سیساتم ایمنای ریاور بااه آنتای

عنوان نمودند به رور کلای بهباود سیساتم ایمنای تحات 

هاای باادیها ا  سه رریق افزایش آنتایوبیوتیکتاثیر پر

عمااومی، افاازایش فعالیاات ماکروفااا ی و افاازایش تولیااد 

هایی م ال های موضعی در سطح مخاری بافتبادیآنتی

 شود. دیواره روده ان ام می

 الیگوساکاریدهای غیر قابل هالام )فروکتاان ومصر  

ریاک های لنفااوی مزانتهای گرهتک یر لنفوسیت ،اینولین(

کوآگلیانااا و همکاااران -)کلاای داددر مااوش را افاازایش 

بیوتیااک گاازارش شااده اساات اسااتفاده ا  پااری (.2003

گاذار را افازایش های تخمتکنوموس پاسخ ایمنی در مر 

اسات  تحقیقات نشان داده  (.2000)کوتر و همکاران  داد

بیوتیک مانان الیگوساکارید، ایمنای استفاده ا  مکمل پری

هااا را باارای مقاوماات در وانااایی بوقلمااونهومااورال و ت

و همکااران  )ساتین دهادهاا افازایش مایمقابل بیمااری

بیوتیاااااک پاااااریمصااااار  همچناااااین   (.2005

را در  Gو   Mایمونوگلوبااولین  ،فروکتوالیگوساااکارید

)جاناردهاناا و همکااران  دادهای گوشتی افزایش جوجه

2009.) 

یت بهتر هالم بیوتیک، به دلیل ای اد شرااستفاده ا  پری

و دسترسی بهتار باه ماواردی  pHو جذب، فراهم کردن 

های ایمنای که برای سیستم ایمنی نیا  است، باعث پاسخ

-ماناان (.1998 )رابرفرویاد شاودتار مایبهتر ومناساب

است به عنوان یک ترکیاب بیگاناه  الیگوساکاریدها ممکن

د و موجب افزایش پاسخ ایمنای نبه میزبان محسوب شو

تحقیقااات در مااوش (. 1996وا  و همکاااران د )سااانشااو

نشان داده است که اساتفاده ا  فروکتوالیگوسااکاریدها، 

اینترفاارون  و 5، 6، 10، اینترلااوکین  Aایمونوگلوبااولین

 (. 2003)هوسونو و همکاران  دادرا افزایش  گاما

بیوتیااک بیااومین گاازارش شااده اساات کااه کاااربرد سااین

وتیک پروتکساین و سین بی (2013پور و همکاران )حسن

هاای ایمنای پاسخ (2013)قهری و همکاران   تکنوموس 

کاه  گزارش شده است هومورال را افزایش داد. در مقابل

یوموس و ابیوتیاک باکاربرد پروبیوتیک بیاوپالس، پاری

-در سرم جوجه IgGها هیچ تاثیری بر غلظت ترکیب آن

توضایح  (،2008)میدیلی وهمکاران  های گوشتی نداشت

تواناد های محققان مختلف مایحتمالی تفاوت میان یافتها

بیوتیاک بیوتیک و ساینپروبیوتیک، پری سطحمربود به 

 های جانوری و جمعیات ماورد مطالعاهکار رفته، گونهبه

هااای (، سااویه)بااه عنااوان م ااال، ا  نظاار ساان و و ن

هاای کاار رفتاه و ترکیاب جیاره های باهمیکروارگانیسم

 ی باشد.یغذا
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Table 4- Effect of different levels of fermented Saccharomyces cerevisiae on antibody responses to 

sheep red blood cell (SRBC) on days 21, 28, 35 and 42 of age 

                                                                    Total Anti-SRBC 
 

 Treatments Day 21 Day 28 Day 35 Day 42 

Control 1.40 2.60b 3.20c 2.20b 
0.1 %  fermented Saccharomyces c erevisiae 1.50 4.60b b5.10 3.50ab

 

0.3 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 2.60 5.20a 6.90a 4.20a
 

0.5 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 2.00 3.10ab 5.80ab 4.40a
 

SEM 0.22 0.33 0.28 0.22 

P-value 0.21 0.03 0.0001 0.006 

                 IgG   

Control 0.40 1.60 1.80b 1.20b 

0.1 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 0.40 2.00 ab2.30 2.10ab
 

0.3 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 0.40 1.70 3.20a 1.90ab
 

0.5 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 0.70 1.30 3.50a 2.90a
 

SEM 0.10 0.19 0.18 0.18 

P-value 0.74 0.82 0.004 0.016 

  IgM   

Control 1.00 1.00b 1.40c 1.00 

0.1 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 1.10 2.60ab ab082. 1.40 

0.3 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 2.20 3.50a 3.70a 2.30 

0.5 %  fermented Saccharomyces cerevisiae 1.30 1.80b 2.30bc 1.50 

SEM 0.21 0.26 0.24 0.22 

P-value 0.15 0.001 0.002 0.39 
Means within a column with unlike superscripts differ significantly (P< 0.05). 

 

Table 5- Effect of different levels of fermented Saccharomyces cerevisiae on PHA-P stimulation index 
Treatments Stimulation 

index (mm) 

24 h 

Stimulation index 

(mm) 

48 h 

Control 0.32 0.32 

0.1 %  fermented Saccharomyces  cerevisiae 0.36 0.31 

0.3 %  fermented Saccharomyces  cerevisiae 0.43 0.34 

0.5 %  fermented Saccharomyces  cerevisiae 0.48 0.38 

SEM 0.048 0.049 

P-value 0.65 0.52 

 

ساکارومایسس تایج حاصل ا  سطوح مختلف ن

 24تخمیر شده بر میزان پاسخ ایمنی سلولی،  سرویزیه

در   PHA-Pساعت بعد ا  تزریق  یر جلدی  48و 

نشان داده شده است. نتایج مربود به  5جدول 

نشان داد که   PHA-Pحساسیت پوستی نسبت به 

داری بین تیمارهای آ مایشی وجود اختال  معنی

(. فیتوهماگلوتنین یک لکتین بدست P>05/0نداشت )

آمده ا  لوبیای قرمز است که به عنوان یک میتو ن عمل 

حریک ت .(2014ناث و همکاران نماید )بدریمی

صورت  Tهای فیتوهماگلوتنین ا  رریق اتصال به سلول

گیرد و باعث حساسیت با وفیل پوستی و ای اد می

حقیقات نشان داده است که شود. تتورم پوست می

ساکارومایسس  اولیگوساکاریدو بتاگلوکانومانان 

خوار باعث افزایش فعالیت سلولهای بیگانه سرویزیه

و  ی گلبولهای سفیدسا فعال نظیر نوتروفیلها،

، ماکروفا ها، اینترفرونها و لیزو یم Tو  Bهایلنفوسیت
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 در ماهی و در نهایت افزایش سطح ایمنی سلولهای بدن

 (.2008دالمو و بوگوالد )شود می

تاوان گفات در نهایت بار اسااس نتاایج ایان تحقیاق مای

تخمیار  سرویزیه ساکارومایسسدرصد  3/0استفاده ا  

های گوشتی سابب بهباود عملکارد شده در جیره جوجه

 شود.رشد و پاسخ ایمنی هومورال می
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Introduction: Fermented Saccharomyces cerevisiae is used as a new additive in animals (Heidarieh 

et al., 2013). These products are rich in nucleic acids, chitin, beta-glucan and 

mannoligosaccharides. Studies have reported that beneficial effects of S. cerevisiae on growth 

performance in broilers (Baurhoo et al.  2006). Consumption of fermented S. cerevisiae in rainbow 

trout, increased feed uptake and improved feed conversion ratio (Heidarieh et al.  2013). 

Nonetheless, data on its effects in broilers is scarce. The aim of this study was to investigate the 

effect of fermented S. cerevisiae on growth performance and immune responses.  

Material and methods: An experiment was conducted as a completely randomized design using 

240 day-old chicks (mixed sex) with four treatments, five replicates, and 12 chicks in each replicate 

from 1 to 42 days of age. Experimental treatments were: (1) control group (basal diet without any 

feed additive), (2) basal diet + 0.1% fermented S. cerevisiae (3) basal diet + 0.3% fermented S. 

cerevisiae and (4) basal diet + 0.5% fermented S. cerevisiae. 

Chicks in each replicate were weighed weekly and feed intake was determined at the end of each 

week. From these data, average daily weight gain, average daily feed intake and feed conversion 

ratio were calculated. On day 42 of the experiment, two birds (one male and one female) from each 

replicate were selected, weighed, and slaughtered. The carcass yield and carcass components 

including breast, thighs, wings, abdominal fat, thymus, and bursa of fabricius were weighed using a 

digital scale and their relative weights to body weight were calculated. To assess the systemic 

antibody response, chicks were immunized by intramuscular injection of 0.1 mL of 25% sheep red 

blood cell (SRBC) in PBS on days 8 and 22. Blood samples were collected from two birds of each 

replicate via the wing vein and serum antibody levels produced in response to SRBC were 

measured on days 21, 28, 35 and 42 (Salehimanesh et al.  2015). Skin response to intradermal 

injection of phytohemagglutinin-P (PHA-P) was measured on day 16 during 24 and 48 h after 

injection (Grasman 2010). Data was analyzed using the GLM procedure of SAS (SAS Institute, 

2001) in a completely randomized design and means were compared using Tukey’s multiple range 

test (P<0.05). 

Results and discussion: The results indicated that treatments had no significant effect on daily feed 

intake (P>0.05) but daily weight gain and feed conversion ratio improved in all groups receiving 

fermented S. cerevisiae (P<0.05). The beneficial effects of Saccharomyces boulardii and Bacillus 

cereus (Gil et al.   2005) and prebiotic (Fermacto) (Rodrigues et al.  2005) on broiler performance 
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have been investigated and reported. It was reported that Primalac and Bacillus amyloliquefaciens 

probiotics did not affect daily feed intake (Yakhkeshi et al.  2012). In contrast, the use of 

lactobacillus reduced the daily feed intake of broilers (Murry et al.  2006). The difference can be 

due to the type and dose of the probiotic. S. cerevisiae and B. subtilis probiotics increased growth 

performance, feed intake, and feed conversion ratio in broilers (Chen et al., 2009). Use of 1.5% and 

2% S. cerevisiae (Sc47) in the diet of broiler chickens increased daily weight gain (Ghasemi et al.  

2006). It was reported that addition of B. subtilis containing probiotic to the diet of broiler chickens 

improved the feed conversion ratio from 21 to 42 days of age (Fritts and Waldroup  2003). 

mannanoligosaccharide fed broiler chickens (isolated from the cell wall of S. cerevisiae) compared 

probiotics and organic acids mixture fed chickens had lower feed conversion ratio (Derebasi and 

Demir  2004). S. cerevisiae improves feed intake by stimulating beneficial microbes in the digestive 

tract (Kocher et al.  2004). Tthe results indicated that treatments did not affect carcass efficiency, 

breast, thigh, and wing (P<0.05). Fermented S. cerevisiae increased bursa of fabricius and thymus 

weight ratio at the tested concentrations (P<0.05). Consumption of 0.1% and 0.3% fermented S. 

cerevisiae reduced abdominal fat weight ratio (P<0.05). Feeding heat stressed broilers with three 

diets, including Primalac, S. cerevisiae, and Aspergillus oryzae probiotics decreased the weight of 

carcasses, which could be due to their lack of effect under stress conditions (Yaghoobfar et al.  

2009). Consumption of lactobacillus has shown to reduce abdominal fat in broilers (Kalavathy et al.  

2003). Lactobacillus probiotic and synbiotic (Biomin) mixture fed chicks had higher spleen and 

thymus weight at 35 days compared to synbiotic fed ones yet their effects was insignificant on the 

weight of bursa of Fabricius. According to our results, probiotics can affect the organs of the 

immune system, but their effect can vary, depending on the bacterial strain and the age of the bird 

(Awad et al.  2009). Per our observations, changes for total anti-SRBC, IgG and IgM at day 21 were 

insignificant (P>0.05). Administration of 0.3% fermented S. cerevisiae increased the total anti-

SRBC and IgM on day 28 (P<0.05). All treatments increased total anti-SRBC while only 0.3% and 

0.5% fermented S. cerevisiae increased IgG. IgM was higher in 0.1% and 0.3% fermented S. 

cerevisiae fed birds on day 35 (P<0.05). Total anti-SRBC was increased by 0.3% and 0.5% 

fermented S. cerevisiae and IgG was increased by 0.5% on day 42 (P<0.05). Studies have reported 

the immunomodulatory effects of prebiotics, probiotics, or a mixture of prebiotics and probiotics on 

the titers of immunoglobulins (Ebrahimi et al.  2014). Kabir et al. (2004) reported that the positive 

effect of Protexin on the immune response of poultry to the SRBC antigen by increasing general 

antibodies, macrophage activity, and production of local antibodies at the mucosal surface of tissues 

such as the intestinal wall. Use of Biomin synbiotic (Hasanpour et al.  2013) and Protexin + 

TechnoMos synbiotic (Ghahri et al.  2013) have reported to increase humoral immune responses. In 

contrast, use of BioPlus probiotic, prebiotic biomass and their composition had no effect on serum 

IgG concentration in broiler chickens (Midilli et al.  2008). These variations could be related to the 

probiotic, prebiotic and synbiotic dose used, the animal species and population studied (age and 

weight) and microorganism strains. Cellular immunity in response to PHA-p injection was not 

affected by treatment groups (P>0.05). Lactobacillus containing diets have shown to improve T 

lymphocyte function in newly hatched chickens and pullets (Dunham et al.  1993). It was reported 

that Protexin probiotic could improve cellular immune function yet concomitant use of probiotic 

and formic acid had no synergistic effect on poultry cellular immune system (Mirbabai et al.  2012). 

Conclusion: It was concluded that consumption of 0.3% fermented S. cerevisiae could improve 

growth performance and humoral immune response in broiler. 
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