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چکیده:
اثر پروبیوتیک  (CNCM - MA 18/5 M, Lallemand, France) Pediococcus acidilacticiدر
مقادیر T2 = 2 × 109 ،T1 =1×109و  cfu T3 = 3 × 109در هر کیلوگرم جیره بر تغییرات برخی
شاخص های خونی بچه ماهی سیم ( ) Abramis brama orientalis Berg 1949در مقایسه با غذای
شاهد ( Cفاقد پروبیوتیک) در مدت  60روز بررسی شد .تعداد  180عدد ماهی با وزن اولیه
 2/69±0/22گرم در  12عدد وان فایبرگالس  110لیتری به طور تصادفی توزیع شدند .غذادهی روزانه
بین  3- 5درصد وزن توده زنده انجام شد و هر  15روز عملیات زیست سنجی صورت میگرفت .در
انتهای دوره ،میزان افزایش وزن و طول بچه ماهیان محاسبه شد و پس از خونگیری ،پارامترهای
خونی اندازه گیری شد .تعداد کل گلبولهای قرمز ) ،(RBCمیزان هماتوکریت ) ،(Htهموگلوبین
)(Hbو تعداد گلبولهای سفید ) (WBCدر تیمار تغذیه شده با سطح  ،cfu 2 ×109افزایش معنیداری
را نشان داد ) .) P<0/05ماهی تغذیه شده با میزان cfu 2 × 109از افزایش وزن و طول خوبی نسبت به
گروه شاهد برخوردار بودند ) .(P<0.05همچنین افزودن این پروبیوتیک به جیره غذایی بچه ماهی سیم
باعث بهبود شاخص های خونی و در نتیجه مقاومسازی ماهی در مواجه با تغییرات محیطی و همچنین
بهبود عملکرد ایمنی غیر اختصاصی در ماهیان شد که در این میان  T2و  T3اختالف معنیداری را با
گروه شاهد نشان دادند ).) P<0/05
کلید واژگان :پروبیوتیک  ، Pediococcus acidilacticiخون ،ماهی سیم
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) .(Castex, 2011از انااوار گونااه هااای پروبیوتیااک کااه در

مقدمه
مااهی سایم باا ناام علمای

آبزی پاروری اساتفاده مایشاود مایتاوان باه وی بریوهاا،
Abramis brama orientalis

)(Berg 1949متعلق به خانواده کپور ماهیاان مای باشاد کاه
از لحاظ اکولوژیک ،بیولوژیاک و اقتصاادی جایگااه ویاژه

الکتوباسایلها و باسایلوس هاا اشااره نماود

(RingØ and

) Birkbeck, 1999کااه تحقیقااات وساایعی باار روی اثاار
کاربرد آنان در جیره شده است ).(Denev et al., 2009

ای دارد .عوامل مختلفی از گذشاته تااکنون باعاث کااهش

بااکتری  Pediococcus acidilacticiیکای از گونااه

نسل این ماهی در دریای خزر شده است کاه از آن جملاه

های مهم باکتری های تولید کننده اسایدالکتیک اسات کاه

زیساتگاه

اثرات سود بخشی آن همچون افزایش رشد ،درصد بقاا و

صید بی رویه ،آلودگی زیسات محیطای ،تخریا

اصلی (تاالب انزلی) و پایین آمدن سطح آب دریاای خازر

تقویت سیساتم ایمنای در برخای آبزیاان از جملاه قازل

طی چناد دهاه گذشاته مای

باشاد (Rahmin Abadi et al.,

) .2008به طور کلی ذخاایر ایان مااهی نیااز باه حمایات
داشته که با توجه به کااهش ذخاایر و در نتیجاه اهمیات

آالی رنگین کماان

(Merrifield Oncorhynchus mykiss

) et al., 2009و تیالپیاااا

Oreochromis niloticus

) (Ferguson et al., 2010به اثباات رسایده اسات .طیفای

تغذیه در راستای افزایش ذخایر ماهیان باه منواور فارآهم

از باکتریسااین هااا توسااط سااویه هااای

نمودن شرایط مسااعد بارای بازساازی ذخاایر در مراکاز

ترشاح ماای شااوند

تکثیر و معرفی این ماهی باه سیساتم پرورشای در آیناده،
تهیه جیره غاذایی مناسا

P.acidilactici

(Anastasiadou et al., 2008 and

) .Bhunia et al., 1990ایاان باکتریوسااین هااا سااب

و متشاکل از نیازهاای غاذایی

مقاومت گونه های آبزیان در برابر طیفای از بااکتری هاای

ماهی سیم بسیار ضاروری باه نوار مای رساد .اماروزه از

بیماری زا می شاوند ) .(Ferguson et al., 2010عاالوه بار

باکتری هایی تحت عناوان پروبیوتیاک باه عناوان مکمال

آن پروبیوتیک هاا از طریاق تولیاد آنازیم هاای گوارشای

های غذایی در جیره به منوور بهبود شاخص هاای رشاد

نویر آمیالز و پروتئاز و تولید مواد مغذی ضاروری میازان

و افزایش کارایی سیستم ایمنی آبزیان اساتفاده مای شاود.

هضم و جذب موادغاذایی را افازایش مای دهاد کاه ایان

پروبیوتیک ها باعث حفظ توازن فلاور میکروبای در لولاه

بهباااود شااااخص هاااای رشاااد مااای

گوارش وهمچنین سب

تقویت و تحریاک سیساتم ایمنای

خاااود ساااب

گردد ).(Firouzbakhsh et al., 2011

ماای گااردد و ماای توانااد باار علیااه پاااتوژن هااا عماال

یکی از شاخص های مهم و قابل اطمیناان در بررسای

کنااد ) .(Verschuere et al., 2000هاادف از کااااربرد

وضعیت سالمتی و فیزیولوژی ماهیان و به طاور کلای اثار

پروبیوتیک رقابت با گونه های زیان آور و محادود کاردن

بخش ی جیره سااخته شاده و مکمال هاای باه کاار رفتاه ،

آن ها ،جلوگیری از هادرروی انارژی متابولیاک ،افازایش

سنجش شاخص های خاونی مای باشاد ،کاه البتاه تحات

قابلیت هضم ،اف زایش جذب مواد مغاذی ،تحریاک پاسا

تااارثیر عوامااال محیطااای و سااان موجاااود نیاااز مااای

ایمناای و کاااهش وقااور بیماااری ،کنتاارل بیماااری هااا و

باشاد ) ، (Fanouraki et al., 2007بناابراین بارای مقایساه

افزایش بقاء ،افزایش رشد و تولید ،بهبود شارایط محیطای

ترثیر رژیم های متفاوت غذایی بر سالمت بادن و سیساتم

و کیفیاات آب اسااتخر و رسااوبات و غیااره ماای باشااد

تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک  _____________________________________________ ...اسدی خمامی و همکاران

دفاعی ،می توان شااخص هاای خاونی را ماورد ارزیاابی

شود .فاکتورهای فیزیکوشایمیایی آب باه طاور مرتا

قرار داد.

طول  60روز دوره پرورش ا ندازه گیری شد.

در

مطالعااات مختلفاای در مااورد تاااثیر پروبیوتیااک باار

بعد از گذشت  24سااعت از شارور پارورش ،تغذیاه

شاخص های خونی ماهیان صاورت گرفتاه اسات  ،کاه از

بچه ماهیان سیم با جیره پایه بار اسااس ساه درصاد وزن

آن جمله بررسای اثار پروبیوتیاک  Basillus subtilusبار

بدن شان (برای تشخیص حد سیری ماهیان) ،باه مادت 2

شااااخص هاااای خاااونی قااازل آالی رنگاااین کماااان(

هفته برای گذراندن دوره آداپتاسیون صورت گرفات .ایان

(Kamgar and Ghane, 2012)( Ancorhynchus mykiss
 ،بررسای اثار پروبیوتیاک  Micrococcusبار پارامترهااای

جیااره حاااوی  39/72درصااد پااروتئین 12/46 ،درصااد

خاونی مااهی تیالپیااا ( ( ( O.niloticus

چربی 2/61 ،درصاد فیبار و در کال 3420/27کیلوکاالری

Osman et al.,

انارژی مای باشاد کاه باه وسایله نساخه  2/8نارم افازار

 )2010و اثر پروبیوتیاک  B. subtilusبار شااخص هاای
خاونی کپاور هنادی ( ( ) Labeo rohita

 WinFeedنوشته شد (جدول  .)1پاس از دو هفتاه تغذیاه

Nayak et al.,

بااا جیااره پایااه ،تغذیااه سااه تیمااار بااا مقااادیر مختلاا

 )2007می باشاد ،باه هماین دلیال ایان پاروژه باا هادف
بررساای تاارثیر پروبیوتیااک

پروبیوتیاک

Pediococcus acidilactici

) 18/5 M, Lallemand, Franceباا ناام تجااری باکتوسال و

برتغییارات احتماالی برخای شاخصاهای خاونی در مااهی

یک گاروه شااهد ،آغااز شاد ،کاه شاامل :تیماار اول :T1

ساایم  Abramis brama orientalisدر ماادت  60روز
دوره پرورش

حاوی  cfu 1×109در هر  kgغاذا  ،تیماار دوم : T2حااوی

انجام پذیرفت.

 cfu 2×109در هر  kgغذا  ،تیمار ساوم : T3حااوی3×109
 cfuدر هر  kgغاذا و گاروه شااهد  Cکاه از غاذای پایاه

مواد و روش ها
تعااداد  180عاادد بچااه ماااهی ساایم

Pediococcus acidilactici

(CNCM- MA

فاقد پروبیوتیک تغذیه شدند .برای کااهش احتماال خطاا

(Abramis brama

در طول پروژه ،سه تکرار برای هر تیمار و شااهد نیاز در

) orientalisبا میانگین وزن اولیاه  2/69± 0/22گارم ،در

نور گرفته شد.

فروردین مااه  1391از ایساتگاه تحقیقاات شایالت سافید

پس از سازگاری اولیه و عادت دهای بچاه ماهیاان باه

رود واقع در شهرستان آساتانه از تواباع اساتان گایالن باا

جیره غاذایی پایاه ،عملیاات زیسات سانجی هار  15روز

تور پره صیادی چشمه ریز صاید شاده و باه محال انجاام

یکبار صورت گرفت .ماهی ها باه مادت  24سااعت بعاد

پروژه واقع در همان مرکز انتقال یافتند .ساپس تعاداد 15

از بیومتری به دلیل داشتن استرس باال تغذیه نمای شادند.

عدد بچه ماهی سیم به صورت تصاادفی بعاد از هام دماا

در شصااتمین روز پااروژه ،چهااارمین (آخاارین) عملیااات

سازی در هر یک از  12عادد حوضاچه فاایبرگالس 110

زیست سنج ی انجام شد و طاول و وزن هار کادام مشاابه

لیتری توزیع شدند .پس از معرفی ماهیان به حوضاچه هاا ،

با زیست سنجی اول به تفکیک یادداشت گردید.

به مدت  24سااعت تغذیاه نشادند تاا باه محایط جدیاد
عادت کرده و اساترس ناشای از جابجاایی در آن هاا کام
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جدول  1ترکی

جیره غذایی ساخته شده برای بچه ماهیان سیم
نور ماده اولیه

میزان /مقدار (گرم)

پودر ماهی

38 /38

آرد سویا

26 /38

آرد گندم

9 /38

آرد ذرت

9 /38

روغن ذرت

2 /47

آنتی اکسیدان

0 /10

هم بند (ژالتین)

2 /00

مخلوط ویتامین**

2 /00

مخلوط مواد معدنی***

1 /50

ضد قارچ

0 /40

 -DLمتیونین

1 /00

لیزین

1 /00

سیر

2 /00

کولین کلراید

1 /00

سبوس گندم

3 /00

** :ویتامین ، Aویتامین  ، Dویتامین  ، Eویتامین  ( Kمنادیون) ویتامین  ، B12نیاسین ،پانتوتنیک اسید ،ریبوفالوین و روغن
*** :مس ،ید ،آهن ،منگنز ،سلنیوم ،روی و روغن

در پایان دوره  60روزه ،پس از گذشات  24سااعت از

هموگلااوبین متوسااط گلبااولی ( ، )MCHغلواات متوسااط

زمان قطع تغذیه 8- 10 ،عدد از ماهی های هر وان باه طاور

هموگلوبین گلبول های قرمز (، )MCHCتعداد گلبول های

تصادفی صید گردید ،مراحل بیهوشی توساط غلوات 100

سفید ( ) WBCو شمارش افتراقی گلبول سفید بود.

ppmپودر گل میخک انجام شد که با روش قطع ساقه دمی

شمارش گلبول قرمز به کمک محلول هاایم (

(Hayim

یاک سای سای خاون از هار تکارار درون لولاه ویاال

 solutionو باا مالناژور صااورت گرفات (

)(Eppendorfآغشته به ماده ضاد انعقااد خاون (هپاارین)

 . )2006همچنااین مقاادار هموگلااوبین از روش اسااتاندارد

ریخته

سیانومت

شد.

فاکتورهای خونی مورد مطالعاه در ایان تحقیاق شاامل

Lewis et al.,

هموگلاوبین )Blaxhall ( (Cyanmethemoglobin

 )and Daisley, 1973و میااازان هماتوکریااات از روش
میکروهماتوکریت ( )Rehulka, 2000محاسبه شد.

تعااداد گلبااول هااای قرمااز ( ،)RBCهماتوکریاات (،)PCV
هموگلاااوبین (  ، )Hbحجااام متوساااط گلباااولی (، )MCV
4
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اختالف بین داده ها از آزمون  Post hoc Bonferroniبرای

شمارش گلبول سفید باه کماک مالناژور و الم نئوباار

تعیین معنی دار بودن یا نبودن اختالف موجود بین تیمارهای

صورت گرفته است و در انتها پس از انجام مراحال رنا

مورد مطالعه در سطح  95درصد استفاده شد (

آمیزی توسط گیمسا  ،تعداد هر یک از سلولها در شمارش
افتراقی گلبولهای سفید به صاورت جداگاناه محاسابه شاد

نتایج

(.)Lewis et al., 2006

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با وجود عدم تفاوت

تجزیه و تحلیل آماری داده ها با اساتفاده از نارم افازار
 SPSS 16انجام شد .بدین ترتیا

معنی دار در وزن اولیه ماهیان ،در پایان  60روز و در آخرین

کاه ابتادا نرماال باودن

پاراکنش داده هاا باا اساتفاده از

مرحله زیست سنجی افزایش وزن و طول قابل توجهی در

آزماون Kolmogorov-

تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با شاهد صورت

 Smirnovسنجیده شد .ساپس داده هاا باه وسایله آناالیز

گرفت که معنی دار بود ( ( (P< 0/05نمودار  1و

واریانس یک طرفه ) (ANOVAبررسی شدند .باا مشااهده
a

b

a
c

d

تیما ر
نمودار 1مقایسه افزایش وزن ماهیان در تیمارهای مختل

طی  60روز دوره پرورش

حروف التین غیر مشترک نشان دهنده معنی دار بودن می باشد )(P<0.05

a

b

5

c

d

4

3
2
1
0
T3

T2

.(P< 0/05

تیمار

T1

نمودار 2مقایسه افزایش طول ماهیان در تیمارهای مختل
حروف التین غیر مشترک نشان دهنده معنی دار بودن می باشد )(P<0.05

5

C

طی  60روز دوره پرورش

.)2
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در شرور آزمایش تفاوت معنای داری باین تیمارهاای

همچنین حد اکثر افزایش طاول در  T2دیاده شاد ،باه

مورد بررسی به لحاظ وزنی و طولی وجود نداشت و چهار

طوریکه میازان آن باه  4/45 ±1/11میلای متار رساید در

گروه مورد بررسی ،به لحااظ میاانگین وزنای و طاولی از

حالیکه در تیماار شااهد  2/23± 0/56میلای متار باود در

وضاعیت یکساانی برخاوردار بودناد ) .(P<0/05حاداکثر

نتیجه ،بیشترین طول نهایی و بیشترین افزایش طول در

افازایش وزن در  1/25±0/01 ، T2گارم باود در حالیکاه

در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد کاه ایان اخاتالف از

افزایش وزن در تیمار شاهد 0/43±0/04گرم به دست آمد.

لحاظ آماری معنی دار بود )( (P>0/05نمودار.)2

T2

ماهیان سه تیمار تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک پس از

جدول  2نتایج سنجش شاخص های خاون شناسای

 60روز درمقایسه با گروه شاهد ،اختالف معنی داری را از

بچه ماهیان تغذیاه شاده باا ساطوت مختلا

پروبیوتیاک

نقطه نور افزایش وزن نشان دادند ) ( (P>0/05نمودار .)1

 Pediococcus acidilactiجیره را نشان می دهد.

جدول  2مقایسه پارامترهای خون شناسی (میانگین  ±انحراف معیار) بچه ماهیان سیم در سه تیمار مورد بررسی طی  60روز پرورش
تیمار
تیمار اول

شاهد

تیماردوم

تیمار سوم

فاکتور

گلبول قرمز

0 /57 ± 0 /00 c

0 /71 ± 0 /01 b

0 /79 ± 0 /00 a

0 /78 ±0 /04 a

غلوت هموگلوبین (گرم در دسی لیتر)

5 /23 ±0 /12 c

6 /57 ±0 /12 b

7 /30 ±0 /17 a

7 /23 ±0 /38 a

حجم هماتوکریت (درصد)

25 /67 ±0 /58 c

31 /67 ±0 /58 b

35 /67 ±0 /58 a

35 /00 ±1 /37 a

91 /54 ± 2 /30

92 /00 ± 0 /69

92 /36 ± 1 /93

92 /87 ± 1 /93

20 /39 ± 0 /01

20 /64 ± 0 /76

20 /47 ± 0 /42

20 /66 ± 0 /15

451 /83 ± 4 /68

447 /05 ± 5 /57

450 /67 ± 5 /86

449 /11 ± 6 /43

6 /30 ± 0 /10 d

7 /33 ± 0 /21 c

7 /93 ± 0 /15 b

9 /27 ± 0 /15 a

(تعداد در میلی متر مکع

×

(10 6

میانگین هموگلوبین گلبولﻰ MCH
(پیکوگرم)
غلوت متوسط هموگلوبین داخل گلبول
قرمز ( MCHCگرم در دسی لیتر)
گلبول قرمز MCVمتوسط حجم هر
(فمتولیتر)
گلبول سفید
(تعداد در میلی متر مکع

×(10 3

*نبود حروف نشانه عدم وجود اختالف معنی دار است)(P<0/05
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پروبیوتیک و ماهیان گروه شاهد مشااهده

با توجه به نتایج ماذکور در جادول  2افازایش معنای
داری در تعداد گلبول های قرمز خاون ماهیاان ساه تیماار

نشاد )(P<0/05

(جدول.)2

تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گاروه شااهد دیاده

با توجه به جدول  ، 2ماهیان سه تیمار تغذیاه شاده باا

شد ) T2 .(P>0/05و  T3دارای بیشترین تعداد گلبول قرمز

پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد دارای تعداد گلبول سفید

در مقایسه با سایر تیمارهاای تغذیاه شاده باا پروبیوتیاک

بیشتری بودند T3 .دارای بیشترین تعداد گلبول سفید نسبت

بود).(P>0/05

بااه  T2و  T1بااود و تفاااوت معناای داری را نشااان داد
).(P>0/05

میزان هموگلوبین نیز به طور معنی د اری در سه تیماار

درصد نوتروف یل و مونوسیت در سه تیمار تغذیه شده با

تغذیه شده با پروبیوتیک نسبت باه گاروه شااهد افازایش
یافت ) .(P>0/05

پروبیوتیک ،افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه شاهد

در رابطه با میزان هماتوکریت با توجاه باه جادول ، 2

نشان داد ( T3 .)P<0/05دارای بیشترین میزان نوتروفیال و

افزایش معنی دار در گروه های تغذیه شده با پروبیوتیک در

مونوسیت در مقایسه  T2و  T1باود و باا  T1تفااوت معنای

مقایسه با گروه شاهد دیده شاد) T2 .(P>0/05و T3دارای

داری داشت ( .)P<0/05از سوی دیگر میزان لنفوسیت در

بیشترین میزان هماتوکریت در مقایسه باا ساایر تیمارهاای

 T3نسابت باه ساایر گااروه هاا کااهش یافات و اخااتالف

تغذیه شده با پروبیوتیک بود .

معناداری را با  T1و گروه شااهد نشاان داد ( .)P<0/05در

در خصوص میزان متوسط هموگلوبین در یک گلباول

مورد ائوزینوفیل نیز تفاوت معناداری بین تیمارهای تغذیاه

قرماز ( ، )MCHمتوسااط هموگلااوبین گلبااول هااای قرمااز

شده با پروبیوتیک و گروه شاهد مشااهده نشاد ()P>0/05

( ) MCHCو مقاادار حجاام متوسااط گلبااول قرمااز()MCV

( جدول .)3

تفاوت معنی داری بین ماهیان ساه تیماار تغذیاه شاده باا
جدول  3مقایسه شمارش افتراقی گلبول های سفید (میانگین  ±انحراف معیار) بچه ماهیان سیم در سه تیمار مورد بررسی طی  60روز پرورش
تیمار
شاهد

تیماردوم

تیمار اول

تیمار سوم

فاکتور
نوتروفیل

25 /67 ±2 /08 d

33 /33 ±2 /08 ac

لنفوسیت

71 /33 ±2 /08 d

63 /00 ±2 /64 ac

مونوسیت

1 /67 ±0 /58 ac

a

2 /33 ±0 /58

ائوزینوفیل

1 /33 ±0 /58

1 /33 ±0 /58

36 /67 ±1 /53 a

41 /67 ± 1 /53 ab

a

59 /00 ±2 /00

53 /33 ±1 /53 ab

a

3 /00 ±1 /00

4 /00 ±1 /00 ab

1 /33 ±0 /58

1 /00 ±0 /00

*نبود حروف نشانه عدم وجود اختالف معنی دار است ( ) P<0/05

بحث

این ماهی را فاراهم مای آورد در بررسای حاضار افازودن

مشخص نمودن ویژگیهای رشد ماهی سیم ،باعث شاناخت

پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiبه جیره غذایی بچه

بیشتر آبزی شده و زمینه حفاظت و مدیریت بیشاتر ذخاایر

ماهیان سیم منجر به افزایش رشد آن ها در مقایسه با گروه

7

علوم و فنون شیالت ____________________________________________________ دورة  ،6شمارة  ،1بهار 1396

شاهد شد که این تفاوت معنی دار بود )نمودار (1همچنین

اختیار قرار دادن پروبیوتیک توسط پارورش دهناده باوده

افزایش رشد در ( T2ماهیاان تغذیاه شاده باا 2× 109 cfu

باشد (.)Gomez-Gil et al., 2000

پ روبیوتیک به ازای هر کیلوگرم جیاره) نسابت باه ساایر

یکی از شاخص های مهم و قابل اطمیناان در بررسای

تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک ،مشهودتر بود .علت این

وضاااعیت ساااالمتی و فیزیولاااوژی ماهیاااان ،سااانجش

افزایش ممکن است این باشد که پروبیوتیک با بهبود فلور

شاخص های خونی آنان م ی باشد ،که تحت تارثیر تغذیاه،

طبیعی روده و در عین حال با ترشح آنزیم ،باعث افزایش

عوامااااااال محیطااااااای و سااااااان آن هاسااااااات

قابلیت هضم مواد غذایی و تجزیه ترکیبات غیر قابل هضام

) ، (Fanouraki et al., 2007بنابراین برای مقایسه ترثیر رژیم

شده و در نتیجه سب

های متفاوت غذایی بر سالمت بدن و سیستم دفااعی ،مای

افزایش اشتها در آبزیان مای شاود

).(Irianto and Austin 2002 and Gatesoupe, 1999

توان شاخص های خونی را بررسی کرد

تحقیقات متعدد دیگر نیاز نشاان داده اسات کاه افازودن

) 2005فاکتورهای خون شناسی ،می توانناد بارای ارزیاابی

پروبیوتیک به جیره غذایی آب زیان ،رشد آن هاا را افازایش

نیازهای غذایی در رژیم غذایی خاص و کیفات غاذا و یاا

می دهد از جمله این تحقیقات ،بر روی مااهی قازل آالی

استراتژی های غذادهی مورد بررسی قرار گیرند چرا کاه

رنگین کما ن که با مکمل پروبیوتیکی الکتوباسیلوس تغذیه

کمبود انوار ویتامین ها ،مواد معدنی و همچنین سوء تغذیه

شاده بودناد ) (Nikoskelainen et al., 2001و تحقیاق بار

(گرسنگی) و نیز سایر عوامل مرتبط با غذا اغل

روی تیالپیااا  Oreochromis niloticusکااه بااا مکماال

تغذیه و مواد افزودنی غذایی بر شااخص هاای خاونی در

باشند ( .(Osman et al., 2010همچنین مشاهده شده است
)(Psetta maximaشده است

بعضی مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفته اسات ( مادنی و

رشد الرو ماهی توربوت

همکاران  1392و زارر تبار و همکاران)1393 ،.

)(Villamil et al., 2010

در این مطالعه تغییرات عمده خونی در ماهیان سیم در

با این وجود در مطالعات قبلی ،نتایج متفاوتی با تحقیق

مقابل افزایش سطوت مختل

حاضر در ارزیابی اثر پروبیوتیک بر عملکرد رشد و مصرف

قرمز ،هموگلوبین و هماتوکریت در مقایسه با گروه شااهد

پروبیوتیاک  P.acidilacticiباار قازل آالی رنگااین کمااان

ذکر کرد .این نتیجه با نتایج  Iriantoو  )2002( Austinدر

 ، (Merrifield et al., 2010) O.mykissاثاار پروبیوتیااک

بررسی اثر  Carnobacteriumبر پارامترهای خونی مااهی

(Bacillus, Pediococcus, Enterococcus and

) Saccharomycesبر ماهیان تیالپیا

پروبیوتیک در جیاره را مای

توان به صورت افزایش معنای دار در تعاداد گلباول هاای

موادغذایی توسط جانوران ،گازارش شاده اسات کاه اثار

تجااری

باعث کم

خاونی در ماااهی مای گردنااد ( .)Nakagawa, 2007تاااثیر

پروبیوتیکی  Pseudomonas spتغذیاه شاده بودناد ،مای
که گونه  P. acidilacticiسب

.(Rahulka et al.,

قزل آالی رنگین کمان  Khattab ،و همکااران ( )2006در

(Shelby O.niloticus

بررساای اثااار پروبیوتیااک  Micrococcus luteusو

) ، et al., 2006مثال هایی از این قبیال مای باشاند ..علات

 Psuedomonasباار پارامترهااای خااونی ماااهی تیالپیااا

اصلی تفاوت در نتایج مطالعات پیش ین با مطالعه حاضر ،می

 Oreochromis niloticusو حسااینی ماادنی و همکاااران

تواند به دلیل گونه میزبان ،گوناه پروبیوتیاک و طریقاه در

( )1393در بررسااای اثااار پروبیوتیاااک

Pediococcus

 acidilacticiبار پارامترهااای خااونی مااهی گاارین تاارور
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 Andinocara rivulatusشباهت دارد ،که افازایش گلباول

قرمز ) (MCHCدر ماهیان سیم تغذیه شده با پروبیوتیک در

های قرم ز ،حجم هموگلاوبین و حجام هماتوکریات را در

مقایسه با گروه شاهد ،مشاهده نشد.

ماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک مشاهده کردند .هرچند که

به طور کلی سنجش شاخص خاونی نقاش مهمای در

این نتایج با نتایج بدست آمده توسط  Fergusonو همکاران

تعیین سالمت ماهیان ایفا مای کناد و باه عناوان شااخص

( ) 2010که کاهش معنای داری در حجام هماتوکریات در

شااناخته شااده اساات

ماهیااان تغذیااه شااده بااا پروبیوتیااک

سااالمت در گونااه هااای مختل ا

Pediococcus

 (Raweling et al., 2009).در مطالعه حاضر ،تعاداد گلباول

 acidilacticiنسبت به گرو ه شاهد مشاهده کرده بودناد و

های سفید در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک باه طاور

در مورد تعداد گلبول قرمز و حجام هموگلاوبین ،تفااوت

معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافته باود کاه

معنی داری به دست نیاورد  ،متفاوت باود .افازایش تعاداد

سهم افزایش معنی دار تعداد گلبول سفید در  T3نسیت به

گلبول قرمز و درنتیجه کاهش اندازه آن ،نشان دهنده کاهش

سایر تیمارها بیشتر بود که این خود بیانگر تحریک سیستم

مسیر انتشار اکسیژن به بافت هاست ،به عبارت دیگار باا

ایمنی بدن ماهی توسط پروبیوتیک می باشد .گلباول هاای

افزایش غلوت گلبول قرمز ،قابلیت جذب بیشتر اکسیژن از

سفید نقش مهمی در ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی ایفا

آبشش و انتشار اکسیژن در بافت ها باالتر می رود ( حسینی

می کناد و شامارش آن هاا باه عناوان شااخص ساالمت

مدنی و همکاران .)1393 ،میزان کمتر هموگلوبین و به تبع

شناخته شده است (زارر تبار و همکاران  .)1393 ،افزایش

آن کاهش ظرفیت حمل اکسیژن ،ممکان اسات منجار باه

تعداد گلبول های سفید می تواند باه عناوان یاک واکانش

کاهش سطح اکسیژن خون در ماهیاان گاروه شااهد ،شاده

سیستم ایمنی غیر اختصاصای مطارت باشاد کاه ناشای از

باشد که به تبع آن ،ماهیانی کاه تنهاا از جیاره پایاه بادون

مصرف پروبیوتیک هاست (مدنی و همکاران ..)1393 ،.در

افزودن پروبیوتیک  P.acidilacticiتغذیه می شدند ،ممکن

نتیجه انتوار می رود که این ماهیان دارای مقاومت بیشتری

است توانایی محدودتری در ترمین اکسیژن بارای بافتهاا در

در برابر بیماری و عوامل استرس زا باشند که این نیازمناد

شرایط غیر بهینه که نیاز به اکسیژن افزایش می یابد (ازجمله

بررسی بیشتر و کامل تری است

دمای باال ،تراکم بستر و غیره) ،داشته باشند .میزان فعالیت

 Firouzbakhsh et al., 2011).افزایش تعاداد گلباول هاای

ماهی ،تغییرات فصلی ،دمای آب ،درجا شاوری ،آلاودگی

ساافید در کپااور هناادی (  )Labeo rohitaکااه بااا مکماال

آب ،سن و تغذیه ماهی بر غلوت هموگلوبین خون مؤثرناد

پروبیوتیک  Bacillus subtilusتغذیه شده بودند

) (Houston and Cry, 1974در شرایط عادی ،ترکی

(Nayak et al., 2007 and

(Nayak

خون

) et al., 2007و در تیالپیا  Oreochromis niloticusکاه باا

هر گونه ،خاص همان گونه اسات کاه باا هرگوناه اعماال

مکمل پروبیوتیک  lactobacillus plantarumتغذیه شاده

تغییارات ،ایان ترکی ا

بود ) (Jatoba et al., 2008نیز مشاهده شد..

نیاز دساتخوش تغییاار مای شااود

).(Banergee et al., 2002

در شمارش افتراقی گلبول های سفید مشاهده شاد کاه

در تحقیق حاضر ،هیچ تفاوت معناداری بر مقادیر حجم

تاثیر مکمل پروبیوتیک باعث افازایش تعاداد نوتروفیال و

متوساط گلبااول قرماز ) ، (MCVمتوسااط هموگلاوبین هاار

مونوسیت ،و کاهش لنفوسیت ها می شود کاه ایان تفااوت

گویچه ) (MCHو میانگین غلوت هموگلاوبین هار گلباول

کامالً معنادار بود ( جدول  .)3در مطالعات پیشاین ،مااهی
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قاازل آالی رنگااین کمااان  Oncorhynchus mykissبااا

خونی ،این آزمایش را بر روی دیگر گونه هاای پرورشای

میانگین وزنی 9/28±0/07گارم کاه باه مادت  6هفتاه از

نیز انجام داد.

جیره پایه به همراه پروبیوتیاک  P.acidilacticiباه میازان

تشکر و قدردانی

 cfu 107- 108در هر گرم غذا ،تغذیه شده بود تعداد کال

بار خاود الزم میادانیم از همکااری صامیمان مادیریت و

گلبول های سفید به طور معنی داری در گروه تغذیه شاده

کارشناسان ایستگاه تحقیقات شیالت سفیدرود و آزمایشگاه

با پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد باالتر بود ،در حالی که

دکتر فدایی رشت به جهت در اختیار گذاشتن تجهیزات و

تفااوت معناای داری در تعاداد لنفوساایت هاا دیااده نشااد

امکانات به منوور انجام

این تحقیق تشکر نماییم.

( Ferguson .)Merrifield et al., 2009و همکااااران
( ) 2010در تحقیقی که روی تیالپیای قرمز نر انجام دادناد
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Abstract:
The objective of this study was to evaluate the effect of probiotic, Pediococcus
acidilactici (CNCM-MA 18/5 M, Lallemand, France) in concentrations of T1: 1 ×
109 , T2: 2× 109 and T3: 3×109 cfu / kg of diet on changes some hematological
parameters of bream fry (Abramis brama orientalis, Berg 1949) in comparison with
diet control, C, (untreated) for 60 days. One hundred eighty Bream fry with
randomly in initial weight of 2.69± 0.22 g divided in 12 fiberglass tanks (110 L) and
offered feed at 3-5% body weight, daily. At the end of the trial blood parameters
measured. The total number of red blood cells, hematocrit, hemoglobin and white
blood cells levels showed a significant increase in treatment fed with 2× 10 9 cfu
probiotic per kilogram of diet (P<0.05). In differential white blood cell (WBC)
count, the number of neutrophils and monocytes, and lymphocytes increased
significantly in treatments fed with probiotics. The highest increase in neutrophils
and monocytes, and the highest decrease in lymphocytes observed in T3 (3× 109 cfu
kg -1 ). According to the results, it concluded that adding probiotic Pediococcus
acidilactici to the fry bream (Abramis brama orientalis, Berg 1949) diet, increase
blood parameters related to red blood cells (RBC), diseases resistance and improve
non specific immune response in bream.
Keywords: Probiotic Pediococcus acidilactici, Blood, Oriental bream Abramis
brama orientalis
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