
      افزایش تولید شیر 
دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، حاوى میکروارگانیسم هاى مختلف که نقش مهمى در هضم و جذب و فراورى مواد غذایى به عهده دارند. تخمیر میکروبى بى هوازى از 
ترکیبات فیبرى و کربوهیدراتى منجر به تولید اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر ( استات، پروپیونات ، بوتیرات و .... ) مى شود. نشخوارکنندگان براى بهره بردارى از این اسیدهاى چرب 
کوتاه زنجیر تکامل یافته اند. هایپروکو دى پالس با برقرارى تعادل میکروبیوم دستگاه گوارش سبب افزایش میزان تولید پروپیونات و افزایش جذب مواد معدنى به خصوص کلسیم 

مى شود که از این طریق باعث افزایش تولید شیر و بهبود عملکرد دام مى گردد. 
      تقویت سیستم ایمنى

با توجه به شرایط پرورش صنعتى نشخوارکنندگان مثل تراکم باال، استرس هاى تولید و همه گیرى بیمارى هاى عفونى سبب تضعیف شدن سیستم ایمنى و دیس بیوزیس 
دستگاه گوارش مى گردد. مصرف این سین بیوتیک سبب تقویت و تحریک سیستم ایمنى از طریق افزایش بیان اینترلوکین هاى مختلف، سایتوکین ها و ... و همچنین ایجاد 
تعادل میکروبیوم دستگاه گوارش و بهبود سالمت دام مى گردد. تاثیر میکروبیوتا به عملکرد سیستم ایمنى بدن، پیامدهاى مهمى در توانایى میزبان براى پاسخ گویى 

به چالش پاتوژن دارد. 
      افزایش بهبود عملکرد دام پروارى

سین بیوتیک ها از طریق برقرارى تعادل کلونیزاسیون میکروبى دستگاه گوارش باعث تغییر نوع موسین هاى تولید شده توسط گابلت سل هاى دستگاه گوارش و تغییر مورفولوژى 
(افزایش ارتفاع پرزها) به سمت افزایش سطح جذب و در نتیجه بهبود هضم و جذب مواد مغذى و سبب افزایش بازده انرژى و بهبود عملکرد مى گردد. 

ترکیب پروبیوتیک و پرى بیوتیک، سین بیوتیک نامیده مى شود و اثر سینرژیک مى دهد. این ترکیب مى تواند بقاء میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک را بهبود بخشد، زیرا پروبیوتیک
 ها قادرند از پرى بیوتیک ها به عنوان پیش ماده اى براى تخمیر استفاده کنند.

این پرى بیوتیک یک اولیگوساکارید به همراه حامل ساکاروز است. دکستران، اولیگوساکاریدى است که از تخمیر و رشد باکترى لوکونوستوك مزنتـروئیدس در محیط 
برپایه ساکاروز تولید مى شود.

دکستران در برابر آنزیم ها و شرایط دستگاه گوارش مقاوم و تنها باکترى هایى که داراى آنزیم دکستراناز هستند مانند پروبیوتیک ها قادر به استفاده از آن مى باشد بدین ترتیب 
پرى بیوتیک موجود در این ترکیب به رشد و کلونیزه شدن میکروارگانیسم هاى پروبیوتیک کمک کرده و در نهایت از طریق مکانیسم حذف رقابتى از رشد میکروارگانیسم هاى 
بیماریزا جلوگیرى مى کند. دکستران موجود در این ترکیب و اسیدچرب کوتاه زنجیر تولید شده توسط باکترى هاى پروبیوتیک، سبب افزایش بیان اینترلوکین هاى مختلف در نتیجه 

تحریک سیستم ایمنى مى شود. 
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مکانسیم عمل این فرآورده

سین بیوتیک ها چه هستند و چه برترى نسبت به پروبیوتیک ها و پرى بیوتیک ها دارند؟
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شرایط نگهدارى

این میکروارگانیسم ها از گونه هاى کاربردى و موثر پروبیوتیک محسوب مى گردند که سبب تثبیت فلور سیستم گوارش مى شوند. باسیلوس لیشنى فورمیس از طریق 
افزایش طول پرزهاى روده سبب افزایش سطح جذب و افزایش مدوالسیون سیستم ایمنى باعث بهبود عملکرد و سالمت حیوان مى گردد. از عملکرد باسیلوس سوبتیلیس 

مى توان به جلوگیرى از رشد باکتریهاى بیماریزا و کاهش رشد و کلونیزاسیون کلى فرم ها در روده کوچک اشاره کرد.

سویه مخمر مقاوم در برابر حرارت و زنده که از اکسیژن آزاد در روده استفاده کرده و شرایط را براى رشد بهتر باکترى هاى اسیدالکتیک فراهم مى کند. این سویه براى 
حفظ تعادل میکروبى دستگاه گوارش مطلوب بوده و از وقوع اسیدوز جلوگیرى مى کند.

این باکترى اسید الکتیک از طریق مکانیسم حذف رقابتى و تولید متابولیت هاى ثانویه مثل باکتریوسین سبب کاهش کلونیزاسیون کلى فرم ها شده و افزایش اثربخشى 
سیستم ایمنى و بهبود سالمت حیوان مى گردد.

این میکروارگانیسم به واسطه نامناسب کردن محیط از طریق کاهش pH، حذف رقابتى و تولید ترکیبات ضد میکروبى  از رشد باکترى هاى بیماریزا جلوگیرى کرده 
و باعث اصالح مورفولوژى روده و تعادل میکروبیوم دستگاه گوارش مى گردد.

این باکترى اسیدالکتیک کمک به رشد سایر باکترى هاى مفید از جمله الکتوباسیلوس ها نموده و سبب بهبود پاسخ سیستم ایمنى در دستگاه گوارش شده و با تولید 
ترکیبات ضد میکروبى سبب کاهش کلونیزاسیون کلى فرم ها در روده مى شود.

این میکروارگانیسم کاهش دهنده شدت و اثرات اسهال است و تاثیر چشمگیرى بر افزایش سطح باکترى هاى مفید در دستگاه گوارش و بهبود کلى سالمت روده 
دارد. بیفیدوباکتریوم بیفیدوم پتانسیل قابل توجهى در بهبود سالمت دستگاه گوارش دارد.

  در جاى خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارى شود.

  جهت ماندگارى بهتر در صورت باز شدن پلمپ بسته بندى و مصرف مقدارى از فرآورده، از بسته شدن درب قوطى اطمینان حاصل کنید.

  فقط براى مصارف دامپزشکى استفاده شود.

  دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

دو سال پس از تولید
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