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مقدمه                                   

 ترکیبات نظیراد افزودنی هاي اخیر استفاده از مو سالرد

 ،هاپروبیوتیک .محرك رشد در تغذیه طیور متداول شده است

هاي زنده میکروبی هستند که با ایجاد تعادل در جمعیت افزودنی

نموده و هاي گوارشی پیشگیري  از عفونت،رودهمیکروبی فلور 

دارند تقویت سیستم ایمنی اثر مثبت و بر بهبود عملکرد حیوان 

ها نیز گروهی از ترکیبات شیمیایی هستند بیوتیکآنتی). 6 و 3(

هاي که به صورت بیولوژیکی توسط گیاهان یا میکروارگانیسم

. )5 (شوندها میتولید و مانع رشد باکتري) ها قارچمعموالً(معین 

 جیره بهآنها زیاد است لذا با اضافه کردن ها انرژي چربیچون 

 هرحالهولی ب. یابدافزایش می آنانرژي قابل متابولیسم ی، یغذا

الزم است که جذب چربی به داخل سیستم باب کبدي براي 

هاي صفراوي، نمک ها مخلوطی ازمیسل. میسل تشکیل شود

اسیدهاي چرب، مونوگلیسیریدها و گلیسرول هستند که با 

هاي محلول اتصال به اسیدهاي چرب، مونوگلیسریدها و ویتامین

جذب بنابراین براي . کنندهیل میدر چربی جذب آنها را تس

هاي صفراوي و تعادل بین  مقدار کافی نمکوجودها چربی

ولی در اثر  .)9(ضروري است غیراشباع و اسیدهاي چرب اشباع 

فعالیت فلور میکروبی در دستگاه گوارش ترکیب اسیدهاي 

تغییر اسیدهاي صفراوي توسط فلور ). 5(کند صفراوي تغییر می

دکونژوگه شدن(ه گوارش میکروبی دستگا
1

 و دهیدروکسیله 

شدن
2

رساند و تولیدات سمی ها آسیب می، به جذب چربی)

با ).5(تواند سبب کاهش رشد شود حاصل از تجزیه آنها می

ی، به دلیل  در جیره غذایهاي محرك رشدبیوتیکمصرف آنتی

کاهش فلور میکروبی دستگاه گوارش، تغییر و تبدیل بیولوژیکی 

  ). 5(گیرد  صفراوي در دستگاه گوارش، انجام نمیاسیدهاي

                                                

1 - Deconjugation 

2 - Dehydroxylation

هاي تولیدکننده اسید الکتیک امروزه از باکترياز طرفی 

هااسترپتوکوکوس ها، بیفیدوباکترها و الکتوباسیلنظیر (
3

(
 

براي 

ها داراي این باکتري. شودها استفاده می ساخت پروبیوتیک

و با تجزیه آنها هاي هیدرولیزکننده اسیدهاي صفراوي بوده  آنزیم

ها و تشکیل میسل و درنتیجه جذب قابلیت امولسیفه شدن چربی

ها در پس با استفاده از پروبیوتیک). 5(یابد ها کاهش میچربی

هاي مزبور در روده کوچک جیره غذایی، جمعیت باکتري

یابد و این امر ممکن است سبب کاهش قابلیت هضم افزایش می

ها بر میزان آید که اثر پروبیوتیکبه نظر می. چربی جیره شود

چون در . باشدها، تابعی از میزان چربی در جیره جذب چربی

ها به عنوان افزودنی  بیوتیک براي استفاده از آنتی سال هاي اخیر

محدودیت ایجاد شده است، لذا استفاده  خوراك دام و طیور در

 شده ها رایجکبیوتیها به عنوان جایگزین آنتیاز پروبیوتیک

ها و بیوتیکاین تحقیق براي بررسی اثر استفاده از آنتی. است

ها و میزان چربی موجود در جیره، بر خصوصیات پروبیوتیک

  .هاي گوشتی انجام شدبیوشیمیایی خون و عملکرد جوجه

  

  مواد و روشها                                    

 جاري هیبرید ت از نر قطعه جوجه یک روزه288تعداد 

 با دو سطح چربی 2  3 در یک آزمایش فاکتوریل 308راس 

بیوتیک، پروبیوتیک آنتی(و سه نوع افزودنی ) سه و شش درصد(

در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار ) و بدون افزودنی

 چهارها هر تیمار به طور تصادفی در جوجه. پرورش داده شدند

 واحد آزمایشی توزیع 24تکرار و   قطعه در هر12تکرار و 

صفر ( براي دو دوره پرورش آغازینهاي آزمایشی  جیره. شدند

  احتیاجاتمطابق با )  روزگی22-42( و رشد)  روزگی21 تا

  

                                                

3 - Streptococci
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توصیه شده انجمن تحقیقات ملی آمریکا
1

.  شدتنظیم) 1994 (

بیوتیک فالوومایسین و پروبیوتیک پروتکسین به مقدار آنتی

ی اضافه ی سازنده به جیره غذاهايتوصیه شده توسط شرکت

ها در هر واحد خوراك مصرفی و میزان افزایش وزن جوجه. شد

تلفات به صورت . ري شدگیآزمایشی به صورت هفتگی اندازه

میانگین افزایش . آوري و پس از توزین معدوم شدجمع روزانه

تعداد ( وزن و خوراك مصرفی نیز باتوجه به تعداد روز جوجه

 تعداد تلفات × هاي تلف شده در گله بودندجهی که جویروزها

)  تعداد جوجه در پایان هر دوره × تعداد روزهاي هر دوره +

هاي تلف شده نیز در محاسبات محاسبه شد تا وزن جوجه

  .منظور شود

) آغازین و رشـد   (دو روز قبل از پایان هر دوره پرورش         

دو از هر واحد آزمایشی به طور تصادفی یک جوجه انتخـاب و             

  بعـد از انعقـاد    . سی سی خـون از وریـد بـال آنهـا گرفتـه شـد              

هاي خون، سرم آنها جدا و بـه منظـور تعیـین پارامترهـاي          نمونه

بیوشیمیایی خون شامل کلسترول، لیپـوپروتئین بـا چگـالی کـم        
2
 

(LDL)لیپـــوپروتئین بـــا چگـــالی بـــسیار کـــم و 
3
 (VLDL) ،

لیپوپروتئین با چگالی زیاد   
4
 (HDL)   ارسـال شـد     به آزمایـشگاه  .

هـاي  داده( هـاي خـونی   هاي حاصل از عملکـرد و آزمـایش       داده

SASافزار آماري   با استفاده از نرم   ) شونده تکرار
5

ترتیب بـراي   به 

ها به کمـک آزمـون چنـد         تجزیه و میانگین   زیرهاي آماري   مدل

:دانکن با هم مقایسه شداي دامنه

 Yijk = μ + αi + βj + αβij + eijk                     

1(                                     

  

                                                

1 - National Research Council (1994)

2 - Low Density Lipoprotein 

3 - Very Low Density Lipoprotein 

4 - High Density Lipoprotein 

5 - Statistical Analysis System

  Yijkl = μ + αi + βj + αβij + penkij + timek + eijkl          

2(                                                  

 μ مقــدار هــر مــشاهده، Yijkl و  Yijk،هــادر ایــن فرمــول

 اثـر   αβijافزودنی،   اثر نوع    βj اثر سطح چربی،     αiمیانگین جامعه،   

 اثر  penkij ،برداري اثر زمان نمونه   timekمتقابل چربی با افزودنی،     

  .باشد خطاي آزمایش میeijkl و eijkو قفس 

  

  نتایج و بحث

در مرحله آغازین و کل دوره پرورش، مصرف خوراك 

ی که جیره حاوي سه درصد چربی دریافت کردند یهاجوجه

  با شش درصد چربی بودهاي تغذیه شده بیشتر از جوجه

)01/0 <P() هاي کمتر بودن مصرف جیره). 3 و 1 هايجدول

حاوي شش درصد چربی در دوره آغازین، ممکن است به علت 

 نسبت به پرندگان هاي جوان در هضم چربیعدم توانایی جوجه

 نشان داده شد که در دوره آغازین اتتحقیق). 14(تر باشد مسن

 درصد چربی 5/7 و پنج، 5/2فر، تفاوت مصرف جیره حاوي ص

دار نیست ولی میزان مصرف هاي گوشتی معنیتوسط جوجه

  ). 13( هاي داراي مقادیر کمتر چربی، بیشتر استخوراك جیره

هاي حاوي جیره مصرف)  روزگی21-42( در دوره رشد

هاي حاوي سه ها بیشتر از جیرهتوسط جوجهشش درصد چربی 

در این آزمایش ممکن ). 2جدول  ()P> 05/0(درصد چربی بود 

است مقادیر بیشتر چربی به علت تأثیر بر کاهش سرعت تخلیه 

  ). 8(معده سبب کاهش خوراك مصرفی شده باشد 

ها در دوره آغازین، رشد و کل دوره در افزایش وزن جوجه

 هايجدول) (P> 01/0( جیره حاوي سه درصد چربی بیشتر بود

هاي حاوي چربی، سیر ره هنگام مصرف جیچون). 3  و2، 1

شود، شدن حیوان از طریق چربی موجود در روده کنترل می

ده هاي تیمار حاوي مقادیر بیشتر چربی زودتر سیر شجوجه

در یک تحقیق، ). 4( شودمصرف خوراك و میزان رشد کم می

 روزگی در جیره حاوي 39تا  18ن ها در سافزایش وزن جوجه
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ضریب تبدیل ). 12(صد بود سه درصد چربی بیشتر از شش در

دار هاي آغازین و رشد معنیغذایی تیمارهاي چربی در دوره

هاي سه درصد چربی ولی در کل دوره، ضریب تبدیل جیرهنبود 

    ). P> 05/0( بهتر از شش درصد چربی بود

ها بر خوراك مصرفی و افزایش وزن در اثر نوع افزودنی

  دار بودعنیدوره آغازین و رشد و همچنین کل دوره م

)01/0 <P .(هاي مربوط مصرف خوراك و افزایش وزن جوجه

در کل دوره مصرف . بیوتیک بیشتر بودهاي حاوي آنتیبه جیره

هاي حاوي ی که جیرهیهاخوراك و افزایش وزن جوجه

  ). 3 و 2، 1 هايجدول(پروبیوتیک دریافت کردند کمتر بود 

ره آغازین و کل ها بر ضریب تبدیل غذا در دواثر افزودنی

ها هضم بیوتیکنتیطورکلی آبه). P> 05/0(دار بود دوره معنی

). 5 (دهندها را افزایش میها و چربیو جذب کربوهیدرات

هاي گوشتی همچنین استفاده از پروبیوتیک در جیره جوجه

). 8(شودموجب بهبود مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذا می

مرکب (ب 2تیک بیوپلوس در یک تحقیق تأثیر مصرف پروبیو

از دو سویه باسیلوس لیشنی فرمیس
1

 و باسیلوس سابتیلیس
2

 (

 گرم در هر تن جیره بر میزان خوراك مصرفی 500به میزان 

  ).10(دار نبودهاي گوشتی معنیجوجه

 الکتوباسیلوستأثیر مثبت اکسی تتراسایکلین و پروبیوتیک 

و تحت ) زگی رو21صفر تا (بر افزایش وزن در دوره آغازین 

 EM4مصرف پروبیوتیک ). 15(تنش گرمایی گزارش شده است 

هاي متفاوت، مخمر و که کشت زنده میکروبی حاوي باکتري

قارچ است در آب آشامیدنی، سبب کاهش مصرف خوراك در 

نتایج حاصل از استفاده از ). 13(شود هاي گوشتی میجوجه

ا سایر پروبیوتیک بر ضریب تبدیل غذا در این آزمایش ب

  ). 10(ها در این مورد تطابق دارد  گزارش

                                                

1 - Bacillus licheniformis

2 - Bacillus. subtilis

بیوتیک در غذا بر کاهش در یک تحقیق، اثر مصرف آنتی

دار ضریب تبدیل غذا، افزایش مصرف غذا و سرعت رشد معنی

  ). 9 و 4(بود 

اثر متقابل سطح چربی و نوع افزودنی در جیره بر مصرف 

کل دوره خوراك و افزایش وزن در دوره هاي آغازین، رشد و 

سه (تیمارهاي حاوي چربی ). 3 و 2، 1هاي جدول(دار بود معنی

فالوومایسین مصرف خوراك و افزایش وزن ) + یا شش درصد

  بیشتري را درمقایسه با تیمارهاي حاوي پروتکسین داشتند

)05/0 P< .( در کل دوره، کمترین میزان افزایش وزن مربوط به

تکسین بود و آنها پرو+ هاي تیمار شش درصد چربی جوجه

  ). >P 05/0(باالترین مقدار ضریب تبدیل را داشتند 

ها در جیره غذایی اثر مثبت بر هضم و بیوتیکمصرف آنتی

ها، در افزایش جمعیت میکروارگانیسم. ها داردجذب چربی

نماید و با ایجاد مشکل ها اختالل ایجاد میهضم و جذب چربی

صفراوي باعث کاهش اي اسیدهاي  روده- در چرخه کبدي 

  ). 5(شوند ها میهضم و جذب چربی

در آزمــایش حاضــر، اســتفاده از پروبیوتیــک جمعیــت     

ها را در روده افزایش داده است که درنتیجه با ایجـاد            الکتوباسیل

تغییرات بیولوژیکی در اسیدهاي صفراوي و دکونژوگه کـردن و          

الل دهیدروکسیله کردن آنها، در جذب چربی توسط حیوان اخـت         

اسیدهاي صـفراوي در دسـتگاه گـوارش حیـوان          . شودایجاد می 

هـایی    عالوه بـر بـاکتري    . شوندعاري از میکروب دکونژوگه نمی    

هـا  الکتوباسـیل  ها،نظیر باکتروئیدها، بیفیدوباکترها و کلستریدیوم    

یـدرولیز نمـک صـفراوي      نیز ممکن است تا حدود زیـادي در ه        

دکونژوگـه شـدن اسـیدهاي       در اثر کـه      ، هر حال  در. مؤثر باشند 

  هـاي دسـتگاه گـوارش، رشـد کـاهش         صفراوي توسط بـاکتري   

).5(یابد می
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  )روزگی 21 تا صفر(  در دوره آغازین گوشتیيهاجوجهعملکرد  انحراف معیار ±میانگین  – 1جدول 

  

منابع تغییرات

  خوراك مصرفی

)گرم(

  افزایش وزن

  )گرم(

  ضریب

  تبدیل

اثرات اصلی

    )درصد( بیسطح چر
****

NS

31/933
a ± 6/154/726

a ± 0/229/1 ± 02/0

60/829
b ± 0/86/646

b ± 8/1229/1 ± 02/0

*****     نوع افزودنی 

0/916فالوومایسین 
a ± 7/381/754

a ± 8/2423/1
b ± 02/0

2/863پروتکسین 
 b ± 1/154/655

b ± 8/1032/1
a ± 01/0

0/860بدون افزودنی
b ± 7/170/650

b ±  2/1833/1
a ± 02/0

***   اثرات متقابل 

NS

6/997فالوومایسین×  درصد چربی 3
a ± 4/152/813

a ± 3/1723/1 ± 03/0

5/895  پروتکسین×  درصد چربی 3
b ± 1/181/680

b ± 0/832/1
 ± 02/0

2/906  بدون افزودنی×  درصد چربی 3
b ± 2/78/685

b ± 9/1532/1
 ± 02/0

3/834  فالوومایسین×  درصد چربی 6
c ± 3/240/695

b ± 8/1523/1
 ± 04/0

0/830  پروتکسین×  درصد چربی 6
c ± 6/67/630

c ± 7/832/1
 ± 01/0

7/821  بدون افزودنی×  درصد چربی 6
c ± 0/151/614

c ± 4/1634/1
 ±  04/0 

a-c
  .دارغیرمعنی:  05/0P< .(NS(دار استابه معنیها با حروف غیرمش تفاوت میانگین، در هر ستون- 
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) روزگی22-42( در دوره رشد  گوشتیيها جوجهعملکرد انحراف معیار ±میانگین  – 2جدول 

  

منابع تغییرات

  خوراك مصرفی

)گرم(

  افزایش وزن

  )گرم(

  ضریب

  تبدیل

اثرات اصلی

    )درصد( سطح چربی 
***

NS

39/3040 ± 8/611/1485
a ± 0/4210/2 ± 03/0

60/3113 ± 5/819/1423
b ± 1/6318/2 ± 04/0

افزودنی 
****

NS

9/3256فالوومایسین
a ± 1/855/1581

a ± 4/43 08/2 ± 04/0

5/2905پروتکسین
b ± 4/649/1307

c ± 4/1919/2 ± 05/0

3/3068بدون افزودنی
ab ± 6/600/1474

b ± 0/6715/2 ± 04/0

*   اثرات متقابل 
**

NS

5/3112فالوومایسین×  درصد چربی 3
  bc ±  9/671/1490

b ± 8/2609/2 ± 02/0

6/2854  پروتکسین×  درصد چربی 3
c ± 6/878/1342

c ± 8/2315/2 ± 05/0

5/3155  بدون افزودنی×  درصد چربی 3
ab ± 7/843/1622

a ± 4/1806/2 ± 05/0

3/3401  فالوومایسین× ربی  درصد چ6
a ± 2/1069/1972

a ± 4/1808/2 ± 07/0

4/2956  پروتکسین×  درصد چربی 6
bc ± 3/961/1273

d ± 3/1322/2 ± 06/0

2/2981  بدون افزودنی×  درصد چربی 6
bc ± 7/596/1325

cd ± 0/524/2 ± 04/0

a-c
  ).>P 05/0( دار استبه معنیها با حروف غیرمشا تفاوت میانگین،در هر ستون - 

  

هـاي  جوجـه   سـرم خـون    LDLو   HDL مقادیر کلسترول، 

). 4جدول ) (>P 05/0(تیمارهاي شش درصد چربی  بیشتر بود    

دار بـود    نیـز معنـی    LDL و   HDL بر کلسترول،    اثر نوع افزودنی  

)05/0 <P (  ،ــسترول ــت کل ــون  LDL و HDLو غلظ ــرم خ  س

تیک نسبت به جیـره حـاوي       هاي تیمارهاي حاوي پروبیو   جوجه

 در یــک تحقیــق، مقــدار). >P 05/0(بیوتیــک کمتــر بــود آنتــی

  ).1(کلسترول خون با مصرف پروبیوتیک در جیره کاهش یافت 

ها در روده با  امولسیونه شدن هضم و سپس جذب چربی

هاي خارج صفرا براي امولسیون کردن چربی. شودآنها شروع می

ها با تأثیر بر بیوتیکلذا آنتی ).8(شده از معده ضروري است 

فلور میکروبی باعث کاهش اثرات منفی آنها بر اسیدهاي 

کمتر بودن . یابدمی صفراوي شده و جذب چربی افزایش

 در خون پرندگان تیمارهاي حاوي LDL و HDLکلسترول، 

  تواند ناشی از تأثیر پروبیوتیک در افزایش فلور پروبیوتیک می

ها با این باکتري. باشد) ها الکتوباسیله ویژبه(میکروبی روده 
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تغییرات بیولوژیکی در اسیدهاي صفراوي و اختالل در چرخه 

  هااي آنها باعث کاهش هضم و جذب چربی روده–کبدي 

  ).2(شوند می

، HDLها بر کلسترول، اثر متقابل سطوح چربی و افزودنی

LDLدار نبود ولی بر  خون معنیVLDLگلیسیرید و تري  

و غلظت آنها در تیمار شش درصد )  >05/0P(دار بود نیمع

  + پروتکسین نسبت به تیمار شش درصد چربی+  چربی

  

  .بود فالوومایسین بیشتر

نتایج این آزمایش نشان داد که وجود چربی در جیره 

یعنی استفاده از .  اثر دارد بر نحوه عمل نوع ماده افزودنی ییغذا

هاي بی بر عملکرد جوجههاي حاوي چرپروتکسین در جیره

بنابراین در صورت استفاده از چربی در . گوشتی تأثیر منفی دارد

ی مصرف پروتکسین به عنوان محرك رشد توصیه یجیره غذا

هاي بیشتر در این زمینه و بررسی اثر انجام آزمایش. شود نمی

  .  باشدها ضروري می سایر انواع پروبیوتیک

  

  ) روزگی42صفر تا ( در کل دوره  گوشتیيها جوجهعملکردمعیار  انحراف ± میانگین - 3دول ج

  

  ضریب تبدیل  )گرم( افزایش وزن)گرم( خوراك مصرفیمنابع تغییرات

اثرات اصلی

  )درصد( سطح چربی 
*****

32/3859
a 

± 0/578/2169
a ± 9/3078/1

b 

± 01/0

66/3674
b 

± 9/686/2022
b ± 3/5382/1

a 

± 02/0

*****     افزودنی 

3/3893فالوومایسین
a 

± 4/485/2221
a ± 9/1976/1

b 

± 02/0

7/3566پروتکسین
b 

± 4/460/1957
c ± 6/4383/1

a 

± 03/0

6/3840بدون افزودنی
a 

± 0/900/2110
b 

± 2/5879/1
b 

± 02/0

*****   اثرات متقابل 

9/3883فالوومایسین×  درصد چربی 3
a 

± 7/414/2216
a 

± 9/3775/1
c ± 01/0

0/3665  پروتکسین×  درصد چربی 3
b 

± 9/271/2059
b 

± 6/1777/1
b 

± 02/0

6/4028  بدون افزودن×  درصد چربی 3
a 

± 0/549/2233
a 

± 6/2077/1
b 

± 04/0

7/3902  فالوومایسین×  درصد چربی 6
a 

± 5/997/2226
a 

± 6/2277/1
b 

± 04/0

4/3468  کسینپروت×  درصد چربی 6
b 

± 2/179/1854
c ± 5/2389/1

a 

± 03/0

6/3652  بدون افزودنی×  درصد چربی 6
b 

± 9/811/1986
b 

± 4/3480/1
b 

± 01/0

a-c
  دارغیرمعنی: P< .(NS 05/0(دار است ها با حروف غیرمشابه معنی تفاوت میانگین، در هر ستون- 
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  هاي تیمارهاي آزمایشیدر جوجه) mg/dl(هاي سرم  ترکیب لیپید انحراف معیار± میانگین – 4جدول 

  

*CholesterolHDL*LDL*TG*VLDL منابع تغییرات

اثرات اصلی

  )درصد(سطح چربی 
******

NSNS

31/162
b 

± 8/42/85
b 

± 4/28/66
b 

± 3/49/71 ± 3/62/14 ± 3/1

67/197
a 

± 4/104/64
a  

± 3/37/86
a 

± 9/61/74 ± 8/78/14 ± 6/1

******                       افزودنی 

NSNS

3/195فالوومایسین
 a 

±   9/100/96
 a  

± 7/24/91
a 

± 9/80/69 ± 1/87/13 ± 6/1

6/164پروتکسین
c 

± 0/99/82
b 

± 0/41/66
c 

± 0/44/78 ± 3/96/15 ± 9/1

8/179بدون افزودنی
b 

± 8/103/90
ab 

± 5/38/72
b 

± 1/76/71 ± 8/82/14 ± 8/1

NSNSNS   اثرات متقابل 
****

8/174فالوومایسین×  درصد چربی 3
cd 

± 4/90/93
ab 

± 3/30/83
b 

± 0/112/77
ab 

± 5/123/15
ab 

± 6/2

9/146  پروتکسین×  درصد چربی 3
e 

± 8/32/75
c 

± 0/40/57
d 

± 1/43/64
b 

± 0/118/12
b 

± 2/2

6/164  بدون افزودن× بی  درصد چر3
d 

± 7/101/87
b 

± 6/34/60
d 

± 2/62/74
b 

± 6/107/14
ab 

± 1/2

9/215  فالوومایسین×  درصد چربی 6
a 

± 1/208/98
a  

± 6/48/99
a 

± 1/148/60 
b 

± 1/101/12
b 

± 0/2

2/182  پروتکسین×  درصد چربی 6
c 

± 7/167/90
ab 

± 0/72/75
c 

± 8/84/92
a  

± 2/135/18
a

± 7/2

1/195  بدون افزودنی×  درصد چربی 6
b 

± 8/196/96
ab 

± 0/62/85
b 

± 4/139/68
b 

± 7/149/13
ab 

± 1/3

a--c
  ). >P 05/0(دار است ها با حروف غیرمشابه معنی تفاوت میانگین،در هر ستون - 

* - HDL: High Density Lipoprotein, LDL: Low Density Lipoprotein, TG: Triglyceride, VLDL: Very Low Density Lipoprotein
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Abstract

  

In this study, the effect of different levels of fat with antibiotics and probiotics on blood 

biochemical traits and performance of broiler chicks was investigated. In a factorial 

experiment, 288 Day-old Ross broiler chicks treated with two level of fat (3 and 6 percent) 

and three additives (Flavomycin, Protexin and none-additive). The birds were allocated 

randomly in six treatments with four replicates and 12 birds per replicat. Results showed that 

the chicks fed on diets containing 3 percent of fat + Flavomycin had higher feed intake and 

body weight gain compared to birds fed with fat + Protexin (p< 0.05). The concentration of 

cholesterol, HDL and LDL in serum of birds of 6% fat was more than of those fed diets with 

3% fat. Birds fed diets containing protexin had lowest cholesterol, HDL and LDL (p< 0.05). 

It was concluded that supplementing the rations containing fat with probiotics decrease feed 

intake and body weight gain in broilers chicks and their performance decrease by increasing 

fat in diets.
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