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پروبیوتیک بر  عنوان به )Enterococcus faecalis( فکالیسانتروکوکوس اثر
  )Acipencer persicus( هاي خونی و سرمی بچه تاسماهیان ایرانیشاخص

  
  ، 1مهدي معصوم زاده ، 1، جلیل جلیل پور1، علیرضا شناور ماسوله1*رودپشتی مهدي علیزاده

  1 زادهلیال عزیز ، 1 ، هوشنگ یگانه1سهیل بازاري مقدم
  41635- 3464 :، صندوق پستی، ایرانرشت ،تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریاي خزر، سازمان - 1

  
 1395  بهمن 26: تاریخ پذیرش    1395 مهر  3: تاریخ دریافت

  
  چکیده

با هدف  تحقیقاین  .باشدها میهاي غذایی از جمله پروبیوتیکمکملاي باال بردن سطح ایمنی و سالمت ماهیان استفاده از هیکی از روش
  تحقیقات  موسسه تاسماهیان ایرانی در و خونی بچه بیوشیمیاییدر تغذیه و تاثیر آن روي فاکتورهاي  فیکالیس کوکوسانترو باکتري  کاربرد

و ) g14/0±24/9(تاسماهی ایرانی با متوسط وزن  عدد بچه 96تعداد . انجام گرفت 1389 -1393هاي بین المللی تاسماهیان دریاي خزر طی سال
متر با منبع تامین  1لیتري با قطر و ارتفاع   500وان پرورشی فایبرگالس  12ماهی به  عدد بچه 8با تراکم ) cm4/0±39/14(میانگین طول کل 

انتقال ) تکرار 3تیمار، هر کدام با  4(قالب طرح کامال تصادفی آب مشترك رودخانه سفیدرود و چاه، مجهز به هواده به صورت تیماربندي در 
به ) E. faecalis مصرف غذاي پایه با افزودن(، دوم و سوم ، تیمار اول)E. faecalisمصرف غذاي پایه بدون افزودن (شاهد تیمار  .یافت

روي  روزه پرورش 60از افزودن به غذا در یک دوره  پس  E. faecalis اثر .بود) در هر گرم غذا CFU( 109و  108،  107میزان ترتیب به 
هاي سفید و قرمز، ، هموگلوبین، گلبولIgMفعالیت لیزوزیم،  داري دربهبود معنی این باکترياستفاده از . بررسی شدماهیان ایمنی بچه

تاسماهی ایرانی به عنوان یک بهداشت بچهتواند در بهبود ایمنی و می E. faecalis بنابراین ،اي و نوتروفیل نشان دادهموگلوبین ذره
  . پروبیوتیک پیشنهادي موثر باشد

  
 .خونی هايشاخص ، تاسماهی ایرانی،پروبیوتیکالیس، کانتروکوکوس فی :کلمات کلیدي

  

                                                             
  .(ana_alizadeh2003@yahoo.com(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
پـروري  اخیر مطالعات زیادي در آبـزي  هايدر سال

پروبیوتیک جهت نیل  هايباکتريدر راستاي استفاده از 
هـاي عفـونی و   به اهداف گوناگون نظیر کاهش بیمـاري 

 و  Son et al., 2009(، Sharifuzzaman( عفـونی غیـر 

Austin)2009(، Hai   و همکــــاران)کــــاهش  )2009 ،
  gonadosomatic indexهبـود  ب بیوتیـک، آنتـی  مصرف

)GSI( و لقاح درمولدین )Rhman et al., 2009 Abd- 

El ( ،بهبود تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش ماهی ،
تحریـک   زا،هـاي بیمـاري  کنترل تکثیر و فعالیت باکتري

رونـد   ،)Díaz-Rosales et al., 2009( سیسـتم ایمنـی  
ــاري   ــه بیمــ ــیت بــ ــترس و حساســ ــاهش اســ ــاکــ   هــ

)Wang and Zirong, 2006 ( ضــریببهبــود رشــد و 
و  )Abd El-Rhman et al., 2009( تبــدیل غــذایی

 Rengpipatهمچنین بهبود درصد بقاء و کاهش تلفـات  
و  c2008( ،Hai(و همکـاران   Aly، )2008(همکاران  و

ــه اســت )  2009( همکــاران ــه  . انجــام گرفت ــا توجــه ب ب
الروي تا بچه بین این گونه در فواصل تر بیشحساسیت 

تلفات بـاالي آن نیـاز بـه تقویـت و     ماهی آماده تغذیه و 
نظـر  بـه ماهیـان ضـروري   چـه ب باال بردن سطح ایمنی ایـن 

ــذکر نشــانفــوقمطالعــات  .رســد مــی اســت کــه  داده ال
ها بصورت انفرادي و یا ترکیبـی  پروبیوتیک کارگیري به

سلوالر را تحت تـاثیر   تواند هر دو سیستم هومورال ومی
. در ماهی شود قرار دهد و همچنین سبب ایمنی موضعی

هـاي  سلولهاي ایمنی نظیر ها قادرند با سلولپروبیوتیک
ــک   ــده تـ ــیت کننـ ــتهفاگوسـ ــیت(اي هسـ ــا، مونوسـ هـ

 فونوکلـــوئررمو هــاي پلــی  و لوکوســیت ) ماکروفاژهــا 
واکنش داده و منجـر بـه   NK  هايسلول و) هانوتروفیل(

همچنین مانند سایر . هاي ایمنی ذاتی شوندافزایش پاسخ
تواننــد تعــداد هــا مــیداران، برخــی از پروبیوتیــکمهــره

هـــا، ماکروفاژهـــا و   هـــا، گرانولوســـیت اریتروســـیت
 هـا را نیـز در انـواعی از ماهیـان افـزایش دهنـد       لنفوسیت

 Invivo  و Invitroهـا در شـرایط   پروبیوتیـک  عـالوه  بـه 
فعال تحریک  طورهب را در ماهیان  Bهايتکثیر لنفوسیت

ــدمــی ــردن . کنن ــاال ب ــه وســیله  ب ــولین ب ســطح ایمنوگلوب
هاي مکمل در تعدادي از جـانوران از جملـه   پروبیوتیک

و  2010Nayak,( ،Song ( اسـت  ماهیان گـزارش شـده  
ســطح بــاالي ایمنوگلوبــولین را در   ) 2006( همکــاران

 Chinese drum )Miichthysموکـوس پوسـت مـاهی    

miiuy( ــه   Clostridium butyricumمصــرف  وســیله ب
الکتیک بـه فـرم   اسید هاياز باکتري انواعی. دادندنشان 
نشان دادند کـه   )non-viable(زنده و غیر) viable(زنده 

قادرنـد تـا سـطح ایمنوگلوبـولین را در مـاهی بـاال ببرنــد       
کـــه بـــا مصـــرف مکمـــل پروبیوتیـــک     طـــوري هبـــ

L.rhamnosus   ــا غلظــت یــک  در)CFU g-1( 108ب
داري معنیطـور بـه آال هفته، سطح ایمنوگلوبولین در قزل

 ) ,2009Sharifuzzaman and Austin( یافـت  افـزایش 
 کـارگیري  بـه بـا  ) 2007( و همکاران Balcazarهمچنین 

 Lactococcus lactisاسـیدالکتیک  هايغذایی باکتري

subsp. ، Lactobacillus sakei  وLeuconostoc 

mesenteroides 1( 106 با غلظتg-( CFU    2بـه مـدت 
 آاليقــزل افــزایش ســطح ایمنوگلوبــولین را درهفتــه، 

-براي فعالفاگوسیتیک فعالیت  .مشاهده کردند ايقهوه

بـادي مـورد   سازي اولیه پاسخ التهابی قبل از تولیـد آنتـی  
ــ  ــوده و نقـــ ــاز بـــ ــی در شنیـــ ــاع مهمـــ ــد دفـــ  ضـــ

 طـور بـه ها مـی تواننـد   پروبیوتیک. کندایفا می باکتریایی
. در میزبـان فعـال کننـد   هـاي فاگوسـیتیک را   موثر سلول

ــدادي از     ــط تعـ ــیتیک توسـ ــت فاگوسـ ــزایش فعالیـ افـ
ــاکتري ــر     ب ــک نظی ــید الکتی ــاي اس  .Lactococcusه

rhamnosus ،L. lactis  وLactobacillus 
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 91 … عنوان پروبیوتیک بر به )Enterococcus faecalis(فکالیس انتروکوکوس اثر

acidophilus است در تعدادي از جانوران مشاهده شده 
) 2010Nayak,( . ــک ــن پروبیوتیـ ــب در  ایـ ــا اغلـ هـ

ــزي ــون     آب ــورد آزم ــز م ــروري نی ــه پ ــرار گرفت ــد و ق ان
صـورت زنـده و غیـر زنـده سـبب      ههـا بـ  آن کارگیري به

و  فاگوسیتیک در برخی از ماهیـان شـد   فعالیت تحریک
از طریق  butyricum Clostridium باکتري کارگیري به

کمـان سـبب افـزایش    آالي رنگـین تغذیه در مـاهی قـزل  
سیسـتم  . ),2010Nayak ( گردیـد  فعالیـت فاگوسـیتیک  

هـا قابـل   اختصاصـی نیـز توسـط پروبیوتیـک    ایمنـی غیـر   
ــی ــدتحریــک م ــه. باش ــوراکی   طــورب ــرف خ ــال مص مث

butyricum C. ــا افــزایش رنگــین آاليقــزل در کمــان ب
ــیت  ــیتیک لوکوس ــت فاگوس ــزایش  فعالی ــب اف ــا موج ه
 et al., 2006( اسـت  مقاومت آن بـه ویبریـوزیس شـده   

Balcazar ( عــالوه  بــه Nikoskelainen   2003در ســال 
 .Lالکتیـک  بـاکتري اسـید   کـارگیري  بـه نشـان داد کـه   

rhamnosus    105 به میـزان )CFU g-1 (  توانـد  غـذا مـی
ــزل   ــی را در قــ ــار تنفســ ــین آاليانفجــ ــانرنگــ  کمــ

)Oncorhynchus mykiss (  تحریـک نمایـد. Vazquez 
 اسـتیک و اسـید  نشان دادند که اسید) 2005( و همکاران

هـــاي توســـط انـــواع بـــاکتريالکتیـــک تولیـــد شـــده 
Lactobacillus، Lactococcus، Leuconostoc، 
Pediococcus  وCarnobacterium  داراي اثــــــــرات

زا کنندگی بر روي انواعی از ویبریوهاي بیمـاري ممانعت
مطالعـه کردنـد کـه    ) 2007(و همکـاران  Brunt. اندبوده

Bacillus  آاليمــــاهی قـــــزل  جداســــازي شـــــده از 
ــین ــان و رنگ ــین کم ــاهی   A. sobria  همچن ــه ازم ک

جداسـازي گردیـد داراي اثـرات     ).Cyprinus sp(رکپو
ــت   ــه عفونــ ــر علیــ ــوتیکی بــ ــی از پروبیــ ــاي ناشــ   هــ

Streptococcus iniae ،L. garvieae ،Aeromonas 

salmonicida ،Yersinia ruckeri ،Vibrio ordalii و 

anguillarum V. هـا  مصـرف ایـن پروبیوتیـک   . اندودهب
تنفسـی و فاگوسـیتوز را    لیزوزیم، فعالیت انفجار افزایش
همچنین ایـن بررسـی   . است به همراه داشتهمیزبان نیز در 

 14ها به مدت نشان داد که پس از استفاده از پروبیوتیک
زا  هـاي بیمـاري  سـازي بـا بـاکتري    مواجهـه  روز و سپس

از شـاهد بـود و    تـر  کـم تیمار  هايمیزان تلفات در گروه
ــت  کمپلمــان، لیــزوزیم، گلوتــاتیون پراکســیداز،    فعالی

فاگوسیتیک، ایندکس فاگوسیتیک و انفجار تنفسـی نیـز   
اسـتفاده   .است در اثر مصرف این باکتري افزایش داشته

هـا سـبب   از اجزاي سلولی ویبریو هـاروي و پروبیوتیـک  
کمــان آالي رنگـین در قـزل  هـاي ایمنـی  تحریـک پاسـخ  

و  Panigrahiمطالعــه  .)Arijo et al., 2008( گردیــد
ــاي  ) 2005(همکـــاران  تعیـــین نمـــود کـــه احتمـــاال بقـ

)Viability( هـاي   ها می تواند در القاي پاسخپروبیوتیک
 کارگیري به. رنگین کمان موثر باشد آاليایمنی در قزل

 ssp. delbrueckii Lactobacillus lactis هـاي اکتريب
 سلولی مـاهی هاي ایمنی در پاسخ Bacillus subtilisو 

 توســط نیــز Gilthead seabream ســر طالیــیســیم 
Salinas و  مورد مطالعه قرار گرفت) 2005( و همکاران

و همکــاران   Nikoskelainenدر بررسـی دیگــر توسـط  
رنگـین  آاليهـاي ایمنـی در قـزل   افزایش پاسخ) 2003(

مـورد ارزیـابی      rhamnosus.L کمان ناشی از مصـرف 
هـدف   .است مثبتی به همراه داشته قرار گرفت که نتایج

ــه، ــن مطالعـ ــوس   از ایـ ــاکتري انتروکوکـ ــتفاده از بـ اسـ
فیکالیس در تغذیه و تاثیر آن بر روي فاکتورهاي ایمنـی  

  .باشدمیو خونی بچه تاسماهیان ایرانی 
  

  ها مواد و روش
سـنجی  امکـان  "این تحقیق بخشی از پروژه مصوب 

در ) فیکالیس کوکوسانترو( الکتیکتولید باکتري اسید
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در موسسـه   "ماهیان ایرانـی زیـر یـک سـال    پرورش تاس
سـال   طـی  ماهیـان دریـاي خـزر   المللی تاسبینتحقیقات 

ایرانـی بـا   عدد بچه تاسـماهی  96، تعداد بود 89-93هاي 
ــط وزن   ــول ) g14/0±24/9(متوس ــانگین ط ــلو می  ک

)cm4/0±39/14 ( وان  12مـاهی بـه   بچـه  عدد 8با تراکم
متري  1لیتري با قطر و ارتفاع   500فایبرگالس پرورشی 

با منبع تـامین آب مشـترك رودخانـه سـفیدرود و چـاه،      
بنـدي در قالـب طـرح    مجهز به هـواده بـه صـورت تیمـار    

انتقـال  ) تکـرار  3تیمـار، هـر کـدام بـا      4(کامال تصادفی 
تیمارهـاي   ،و شـاهد بـود   3، 2، 1که شـامل تیمـار    یافت

ــماره  ــامل ش ــی ش ــاي آزمایش ــا  1ه ــاهد  وان 3ت ــاي ش ه
ــه بــدون افــزودن ( ، )E. faecalis( مصــرف غــذاي پای

مصرف غذاي پایه (هاي تیمار اول وان 6تا  4هاي شماره
در هر گرم  CFU 107میزان  هب )E. faecalis(با افزودن 

مصـرف  (هـاي تیمـار دوم   وان 9تـا   7هـاي  ، شـماره )غذا
 CFU 108بـه میـزان    )E. faecalis(غذاي پایه با افزودن 

هـاي تیمـار   وان 12تـا   10هاي و شماره) در هر گرم غذا
بـه    )E. faecalis(مصرف غذاي پایـه بـا افـزودن    (سوم 

بیومـار   نـوع غـذا  . بود) در هر گرم غذا CFU 109میزان 
، % 1/3، فیبـر % 14، چربـی  %47پروتئین با آنالیز ) فرانسه(

  ، سـدیم %  34/2، کلسیم %  88/0، فسفر % 1/8خاکستر 
ــامین %  27/0 ــامین  )A 7500  )Ui/kg، ویتـ  D3، ویتـ

1500 )Ui/kg(  ــز  6/1، مــس ، 6/78، روي 6/12، منگن
و بـاکتري   بـود  )mg/kg( 9/1کـوئین  اتوکسـی و  9/1ید 

 NCBI )National Center در بانـک ژن انتروکوکس 

for Biotechnology Information ( موسسـه بـا    توسـط
هاي تراکم سوسپانسیون سلول .ثبت شد JF831161کد 

اضـافه کـردن    یـین گردیـد و  تع باکتري با دستگاه نانومتر
هاي غذایی بـراي  هاي باکتري به پلتسوسپانسیون سلول

سـلول   107 – 109 هـاي تهیه غذا حاوي باکتري با تراکم

یـانگین فاکتورهـاي   م .باکتري در هر گرم غذا انجام شد
طی دوره تغذیه توسـط   pHمحیطی نظیر دما، اکسیژن و 

ثبـت  مـورد    Hana model(water checher( دسـتگاه 
ــاي آب . قرارگرفــت ــانگین دم در  در طــی ایــن دوره می

ــاي پرورشــی وان گــراد، درجــه ســانتی 2/17 ±09/0 ه
و همچنـین   لیتـر / گـرم  میلی 48/8±5/0میانگین اکسیژن 

پـس از گذشـت   . اسـت  بوده 1/6-3/7 بین  pHمحدوده
%  2-3دو هفته سازگاري، ماهیان روزانه دو بار به میزان 

 .مورد تغذیه قرار گرفتندروز  60طی  وزن بدن

در انتهــاي دوره : گیــري فاکتورهــاي خــونیانــدازه
 8/25با وزن متوسـط  ) عدد ماهی 9 تیماراز هر (پرورش 

هـاي سـفید،   تصادفی جهت شمارش گلبـول  طوربه گرم
هـاي سـفید و   قرمز و همچنین تشـخیص افتراقـی گلبـول   

. بـرداري قـرار گرفـت    تهیه گسترش خونی مـورد نمونـه  
، )MS222 )ppm 200هوشـی ماهیـان توسـط    بی پس از

لیتـري از  میلـی دو  گیري از آنها بـه وسـیله سـرنگ   خون
بـه   )CBC(هاي خـونی  شاخص. ساقه دمی انجام گردید

ــون     ــه خ ــر روي نمون ــگاه ب ــتاندارد در آزمایش روش اس
بـه  . انعقـاد هپـارین صـورت گرفـت     آغشته به ماده ضـد 

کننده رنگی، نمونـه  وسیله پیپت مالنژور و محلول رقیق 
خون رقیق شـده و روي الم هموسـیتومتر نئوبـار، تعـداد     

 هـاي سـفید  و تعـداد گویچـه   )RBC(هـاي قرمـز   گویچه
)WBC( متر مکعب خون با سه تکرار بـراي هـر   در میلی

از هـر نمونـه خـون دو گسـترش     . نمونه محاسـبه گردیـد  
ــا    ــیکس کــردن، ب ــس از خشــک و ف ــه و پ روي الم تهی

درصـد رقیـق شـده، رنـگ آمیـزي و       10 محلول گیمسـا 
شمارش افتراقی انجام گردید و درصد فراوانی هر گروه 

نوتروفیـــل، ائوزینوفیـــل، لنفوســـیت، (هـــا از لکوســـیت
با سه تکـرار بـراي هـر نمونـه     ) هامونوسیت و ترمبوسیت

هـاي موئینـه هپارینـه و    کـردن لولـه  با پـر . صورت گرفت
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سانتریفیوژ با سرعت بستن آن با خمیر مخصوص پس از 
دقیقـــه بـــا  5دور در دقیقـــه بـــه مـــدت  7000حـــداقل 

حجـم سـلولی یـا     مقـدار  سانتریفیوژ میکروهماتوکریـت 
ــون محاســـبه گردیـــد      ــت هـــر نمونـــه خـ    هماتوکریـ

مقــدار هموگلــوبین هــر  .)1389 کــاظمی و همکــاران،(
نمونه خون نیـز بـه وسـیله کیـت مخصـوص و بـه روش       

ــوج   ــول مـ ــک در طـ ــتگاه  تو 540کلرومتریـ ــط دسـ سـ
بــه کمــک نتــایج بدســت . اســپکتوفتومتر تعیــین گردیــد

ــاخص  ــده، شـــــ ــز آمـــــ ــول قرمـــــ ــاي گلبـــــ  هـــــ

)Red blood cell indices (   ــورد ــل م ــب ذی ــه ترتی ب
  :محاسبه قرار گرفت

ــف ــه   -الـ ــط یاختـ ــم متوسـ  MCV )Meanاي حجـ

Corpuscular Volume(:  

 10
)/(

= MCV 3 
mmmillionRBC

Hematocrit  
ــوبین ذره -ب ــانگین هموگلــ  MCH )Meanاي میــ

Corpuscular Haemoglobin(:  

 
10

)/(
)/(= MCH 3 

mmmillionRBC
dclgHemoglobin

  
ــوبین ذره  –ج  ــانگین غلظـــت هموگلـ   MCHCايمیـ

)Concentration Mean Corpuscular 

Haemoglobin(:  

  
100)/(  = MCHC 

Hematocrit
dclgHemoglobin

  
در ادامه از خون حاوي ضد انعقاد و فاقد ضد انعقاد 

در  دور 3000سـرعت   جهت تهیه سرم در سانتریفیوژ بـا 
دقیقه استفاده گردید و سـپس سـرم از    10دقیقه به مدت 

ــماره   ــس از ش ــد و پ ــع آوري گردی ــروف جم ســطح ظ
گـراد نگهـداري و   درجـه سـانتی   -20گذاري در فریـزر  
ــایش ــرار   هــايجهــت آزم ــتفاده ق ــورد اس ــرولوژي م س

  هــــاي  گیــــري فعالیــــت آنــــزیم  انــــدازه. گرفــــت
 آمینـــو، آســـپارتات )ALT(ترانســـفراز  آمینـــو آالنـــین

ســنجش  )ALP(فســفات  و آلکــالین )AST( ترانســفراز
بـا اسـتفاده از کیـت تشخیصـی شـرکت       هاي فوقآنزیم
 توسط دستگاه )www.parsazmun.com(آزمون پارس

 BT-1500 ) Italy Biotecnica اتوآنـــاالیزر مـــدل 

Instruments (بــــراي ســــنجش  صــــورت گرفــــت
ــولین  ــومتري و توصــیه ) M )IgMایمنوگلوب از روش نفل

ــط  ــده توســ ــتگاه  )Pannall )1984و  Zilvaشــ و دســ
براي سنجش مقدار لیزوزیم از و  MININEPHآناالیزر 

 )2008(و همکــاران   Sahooروش بیــان شــده توســط   
هـا در  به منظـور بررسـی توزیـع نرمـال داده    . استفاده شد

 هـا از آزمـون  جهـت تشـکیل تیمـار   هـا  ها و تکـرار گروه
Kolmogorov-smirnov  ــد ــتفاده گردی ــورت . اس در ص

هـا  گـروه  ها به منظور مقایسه آماري بیننرمال بودن داده
ــار ــه    در تیمـ ــانس یکطرفـ ــالیز واریـ ــون آنـ ــا از آزمـ  هـ

)Oneway Anova(  ــون ــام آزمـــ  و پـــــس از انجـــ

 Test of Homogeneity of Variances   جهت مقایسـه
مـورد   )Duncan( ا یکـدیگر، آزمـون دانکـن   هـا بـ  گروه

هـا  در صـورت نرمـال نبـودن داده   . استفاده قـرار گرفـت  
و بـه    Kruskal Wallisها از آزمون جهت مقایسه تیمار

 Mann-Whitneyهـا از آزمـون   منظور مقایسه بین گروه
افزار هاي آماري با استفاده از نرمکلیه آنالیز. شداستفاده 
SPSS  ــزار  هــا، نــرمو جهــت رســم نمــودار 17نســخه اف
2007Excel   مورد استفاده قرار گرفت.  
  

  نتایج
ــایج   ــر اســاس نت ــولب ــزان گلب هــاي ســفید خــون  می

داري افـزایش معنـی   2و  1ماهیان به ترتیب در تیمار  بچه
 و شـاهد   3از تیمار  تر بیش ،نسبت به گروه شاهد داشت

دار بـا  به لحاظ آمـاري اخـتالف معنـی     1تیمار  در بود و
هـاي  گلبـول  ،)>05/0P( مشـاهده گردیـد   سایر تیمارهـا  
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و شـاهد بـود و     3از تیمـار   تـر  بیش 2و  1قرمز در تیمار 
و شاهد مشـاهده    3با تیمار  1در تیمار  داراختالف معنی

ین تـر  کمشاهد از  تیمار هموگلوبین ، )>05/0P( گردید
ــل در تیمــار    ــزان ایــن عام ــود و می ــزان برخــوردار ب  1می

اخـتالف   1تیمـار  اسـت و   هـا بـوده  از سایر تیمار تر بیش
  هماتوکریـت ، )>05/0P(داشت  دار با سایر تیمارهامعنی
ین میزان برخوردار بود و میزان ایـن  تر کمشاهد از  تیمار

بین است و  ها بودهاز سایر تیمار تر بیش 1عامل در تیمار 
ز نظر ا، )>05/0P( بوددار اختالف معنیشاهد  و 1تیمار 

 دارمعنـی بـین تیمارهـا اخـتالف     حجم متوسـط گلبـولی  
ــد  ــاهده نشـ ــاري مشـ ــط  ، )<05/0P( آمـ ــت متوسـ غلظـ

 تـر  کـم شاهد تیمار  )MCH( در گلبول قرمز هموگلوبین
 3و  2ین میـزان در تیمـار   تـر  بـیش و  ها بوداز سایر تیمار

 با شـاهد وجـود داشـت    دارمعنیمشاهده شد و اختالف 

)05/0P<( از شـاهد   تـر  بیش 1تیمار  در نوتروفیل، مقدار
دار آمـاري اخـتالف معنـی    از نظـر ها بـود و  و سایر تیمار

 تر بیششاهد  در تیمار لنفوسیت، )>05/0P( شدمشاهده 
ین میزان لنفوسـیت در خـون   تر کمو  ها بوداز سایر تیمار

دار و اخـتالف معنـی   گردیدمشاهده  1بچه ماهیان تیمار 
، مقـدار  )>05/0P( وجـود داشـت   1و 2با شاهد و تیمـار  

ــیت ــاهد  در مونوس ــمش ــر ک ــار  ت ــایر تیم ــود و  از س ــا ب ه
 2ماهیـان تیمـار   ین میزان مونوسیت در خون بچـه تر بیش

 3و  1تیمـار  دار بـا شـاهد،    و اختالف معنی مشاهده شد
بـین   ائوزینوفیـل از نظر میزان ، )>05/0P(مشاهده گردید

دار آمـــاري مشـــاهده نشـــد هـــا اخـــتالف معنـــیتیمـــار
)05/0P>(،    بـیش از   2و  1اما میزان این عامـل در تیمـار

  .)1جدول ( ها بودسایر تیمار

 
  تاثیر باکتري انتروکوکوس فیکالیس بر روي فاکتورهاي خونی بچه تاسماهیان ایرانی :1جدول 

  فاکتور هاي خونی
  شاهد 

)0 CFU(  
  1تیمار

)107 CFU(  
  2تیمار 

 )108 CFU(  
  3تیمار

)109 CFU(  
 a 79 /608 ± 9125   c39 /636± 13400  b 64/440± 10950   ab15/365± 10200 ي سفیدها گلبول

 a 07/23655± 705750  b 05/51346± 883500 ab 87/11115± 7888750  a23/35053 ± 770750  قرمزي ها گلبول

 a 15/0± 9/3   b29/0± 95/4  ab06/0± 43/4  ab21/0± 35/4  هموگلوبین

 a 85/0± 25/20  b 03/1± 75/24 ab  41/0± 23  ab 10/1 ± 75/22  هماتوکریت

 a 09/3 ± 25/286  a 45/5± 75/280 a 33/4 ± 50/291 a 33/3 ± 5/294  حجم متوسط گلبولی

  غلظت متوسط هموگلوبین
  در گلبول قرمز

a 40 /0 ± 55   ab25/0 ± 75/55  b 0 ± 56  b25/0 ± 25/56 

 a 65 /0 ± 50/24   b70 /0 ± 41 a  92/4 ± 25/24  a40/0 ± 19  نوتروفیل

 d75 /1 ± 25/71   a 26/1± 5/52  b64/0± 5/55  c58/0 ± 64   لینفوسیت

 a  29 /0 ± 5/3  b 48/0± 75/4  c40/0± 5  d47/0 ± 75/3   مونوسیت

 a 0 ± 1  a  25/0± 75/1 a 29/0± 50/1 a 33/0 ± 33/1  ائوزینوفیل

 
و در کلیـه   ها بوداز سایر تیمار تر کملیزوزیم شاهد 

دار اختالف معنیها افزایش یافته و به لحاظ آماري تیمار
از سـایر   تـر  کـم شاهد  05/0P<( ،IGM( مشاهده گردید

در از نظـر عـددي    IGMین میـزان  تـر  بیشها بود و تیمار
مشــاهده شــد و در کلیــه  1ماهیــان در تیمــار خــون بچــه

دار مشــاهده و اخــتالف معنــی داشــتههــا افــزایش تیمــار
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هـا اخـتالف   بـین تیمـار   ALPاز نظـر  ، )>05/0P( گردید
  ALTمقـدار   ،)<05/0P(دار آماري مشـاهده نشـد   معنی

 نشـان داد دار آمـاري  اختالف معنی با شاهد  2بین تیمار 
)05/0P<( ، هـا بـود و   از سایر تیمار تر کمدر تیمار شاهد

 2ماهیـان در تیمـار   در خـون بچـه   ALTین میزان تر بیش
افــزایش   ALTطــور کلـی در  تیمارهــا  مشـاهده شــد بـه  

ها بـود و  از سایر تیمار تر کمتیمار شاهد  در ASTفت، یا
 2در خون بچـه ماهیـان در تیمـار     ASTین میزان تر بیش

ها افزایش یافته و به لحاظ آماري مشاهده شد و در تیمار
دار مشـاهده  اخـتالف معنـی   3بـا شـاهد و تیمـار     2تیمار 

  .)2جدول ( )>05/0P( گردید

  
تاسماهیان ایرانی تروکوکوس فیکالیس بر روي آنزیم هاي ایمنی و کبدي بچهنتاثیر باکتري ا :2جدول   

  فاکتورهاي خونی
  شاهد 

   0 CFU(  
  1تیمار

)107 CFU(  
  2تیمار 

 )108 CFU(  
  3تیمار

)109 CFU(  
 a 58 /0 ± 12   b1± 28 b  04/4± 25  b08/2 ± 28  لیزوزیم

IGM  a 57 /0± 5   b38/3± 67/23 b  88/0± 33/21  b86/1± 33/23 

ALP  a 38 /42 ± 67/425  a 02/27± 321 a 16/45± 33/373 a 45/21 ± 383 

ALT  a 33 /0± 33/2   ab33/0± 67/3 b  57/0± 4  ab33/0± 33/3 

AST  a 64 /14± 80   ab96/7± 33/117 b  97/28± 33/158  a76/1± 67/98 

  
  بحث

هـــاي  معیارهـــاي خـــونی بـــه عنـــوان    شـــاخص
فیزیولوژیکی در پاسخ به تغییرات خارجی یا داخلـی در  

 ,.Cataldi et al( گیرنـد ماهیان مورد اسـتفاده قـرار مـی   

طور عمـده بـراي ارزیـابی    هاي خونی بهشاخص .)1998
اسـترس   ،)Bhaskar and Rao, 1985( سـالمت ماهیـان  

 Casillas and( یهتغذ) et al., 1982 Aldrin( ،محیطی

Smit, 1977(، جنس )Collazos et al., 1998( اندازه ،
و اختالفــات فصــلی و ) al., 1992 Garcia et( مــاهی

ایـن عوامـل بـر تغییـرات     . ریزي نقش مهمـی دارنـد  تخم
تغییر فاکتورهـاي خـونی   . هاي خونی تاثیر دارندشاخص

هــاي و بیوشـیمیایی در فصـول مختلـف، تغذیــه بـا جیـره     
 Aldrin et( ها ثابت شده استمختلف و بیماريغذایی 

al., 1982( .هاي تشخیص بیماري در ماهیان یکی از راه
 جهت. )Stoskopf, 1993( مطالعات خون شناسی است

کنترل وضـعیت فیزیولـوژي ماهیـان از نقطـه نظـر رشـد،       
در  هـاي خـونی  بیماري و حتی باروري، ارزیابی شاخص

ــت  ــی، (آنهاس ــوال ). 1387بهمن ــونی  اص ــاي خ پارامتره
-اي از وضعیت فیزیولوژیـک موجـود بـوده و مـی    نشانه

تواند تحت تاثیر مـواد غـذایی خـورده شـده توسـط آن      
 Wagbo et al.,1998; Hemar et 1995( جانور باشـد 

al., ; ;Kinger et al., 1996 Kumar et al., 2005(.  
ــر     در ــه در اکث ــد ک ــاهده گردی ــر مش ــه حاض مطالع

 ، نوتروفیل، WBC ،RBC ،HB ،MCHتیمارها مقادیر

ــل،ائو ــیت و زنوفی ــت  گرانولوس ــههماتوکری ــورب  ط

 MCVبـوده ولـی    تـر  بیشهاي شاهد داري از نمونه معنی
نسـبت بـه    3و  2تنهـا در تیمـار   ) حجم متوسط گلبـولی (

داري بـین  است اما اخـتالف معنـی   شاهد افزایش  داشته
در مطالعـه انجـام شـده    . تیمارها و شاهد وجـود نداشـت  

نتایج تغذیه بچـه تـاس   )1391(توسط شناور و همکاران 
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در اکثـر   coccus lactis Lactoماهیان ایرانی بـا مکمـل   
، نوتروفیـل،   WBC، RBC،HB ،MCH مقادیرتیمارها 

هـاي  داري از نمونـه طورمعنیهائوزنوفیل وگرانولوسیت ب
بـوده ولـی هماتوکریـت نسـبت بـه شـاهد        تـر  بیششاهد 

است که بـا نتـایج حاضـر همخـوانی دارد      کاهش داشته
فقــط در مــورد هماتوکریــت و شــاخص حجــم متوســط 
گلبولی با هم تفاوت وجود دارندکـه ایـن اخـتالف مـی    

ملـه در ارتبـاط بـا    جتواند دالیل متعددي داشته باشـد از  
و مقدار غـذاي  گونه ماهی و ساختار ژنتیکی آنها، مدت 

حــاوي پروبیوتیــک، نــوع و منشــا پروبیــوتیکی متفــاوت 
 Nikoskelainen et al., 2003; Panigrahi et باشـد 

al., 2005; Salinas et al., 2005; Kim and Austin, 
2006; Pieters et al., 2008; Son et al., 2009 
و همچنین در مطالعه انجام شـده توسـط دلسـوز خـاکی     

ماهیان سـیبري بـا   سـ تا بچـه  نتایج تغذیه 1392همکاران، 
مکمل باکتوسل و اسید فولیک در اکثر تیمارهـا مقـادیر   

WBC ،RBC ،HB ،MCH،MCV  ،ــل نوتروفیـــــــــــ
منوسیت به جز ائوزینوفیل در مقایسه با گـروه   لنفوسیت،

داري مشاهده شد ولی هماتوکریـت  شاهد اختالف معنی
-میهمانطور که مالحظه . نسبت به شاهد کاهش داشت

 برخی. گردد این نتایج نیز تقریبا با نتایج ما مطابقت دارد
 هـاي سـفید  وامل سلولی از قبیل فاگوسیتوزیس گلبـول ع
)Jones et al., 1993( ها و فعالیت لنفوسیت)Jones et 

al., 1993 Siwiki et al., 1993; (   نقـش مهمـی را در
ــاهی   ــی م ــتم ایمن ــی  سیس ــا م ــا ایف ــده ــاي . کنن پارامتره

هماتولوژي شاخص خوبی براي ارزیابی سـالمت مـاهی   
 وسـیله  بـه است که این پارامترها  هستند و نشان داده شده

  هــــا تحــــت تــــاثیر قـــــرار   مصــــرف پروبیوتیــــک  
 Irianto  and Austin, 2002a. ; Brunt( مـی گیرنـد  

and Austin, 2005( .  

هاي دار تعداد گلبولمعنیافزایش در این بررسی 
تواند نشان مشاهده گردید که می 2و  1سفید در تیمار 

دهنده تحریک سیستم ایمنی در تاسماهیان محسوب 
ها ازمنابع اصلی تولید لیزوزیم به شود، زیرا لکوسیت

از نظر  ).1390اکرمی و همکاران، (روند می شمار
اي سفید بود که ههاي قرمز نیز دقیقا مثل گلبولگلبول

الیس در ککوس فیپروبیوتیک انتروکونشان دهنده تاثیر
ها و فرایند سوخت و ساز بهبود اکسیژن رسانی به بافت

 ها به بیرون بدن می باشداز بافت  CO2و انتقال 

از آنجایی که هموگلوبین ) 1389کاظمی و همکاران، (
  درصد گلبول قرمز را تشکیل 95پروتئینی است که 

 می دهد، نتایج هموگلوبین با گلبول قرمز مطابقت دارد
)Welker et al., 2007 ( هماتوکریت نیز تابعی از

روند  .گلبول قرمز بوده و رابطه مستقیم با آن دارد
افزایش هموگلوبین مانند گلبول قرمز در تیمارها و 
شاهد بود که این امر بیان کننده وضعیت تنفسی مناسب

نسبت به شاهد و تیمار   2تا حدي تیمار  و 1تر در تیمار 
ین تر کماتوکریت در تیمار شاهد داراي میزان هم .بود 3

دار آماري  با تیمارهاي دریافت میزان و اختالف معنی
توان اذعان بود که می کننده باکتري انتروکوکوس

داري توانند اثر معنیداشت که مواد محرك ایمنی می
 Tangestani( هاي هماتولوژیک داشته باشدبر شاخص

et al., 2011(.  هماتوکریت ممکن است تفاوت در
غذا و مدت نوع  ،اندازه ،بخاطر تفاوت در گونه ماهی

شاخص یاخته. )Al-Dohail et al., 2009( مطالعه باشد
ها و میزان هاي قرمز براي توصیف اندازه یاخته

هاي قرمز، هموگلوبین آنها بکار رفته و از شمارش یاخته
  غلظت هموگلوبین و هماتوکریت بدست می آید

) 1393(هاشمی منفرد ). 1389، کاظمی و همکاران(
 WBC ،RBCبیان کرد که پارامترهاي خونی از جمله 
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 97 … عنوان پروبیوتیک بر به )Enterococcus faecalis(فکالیس انتروکوکوس اثر

،Hb ،MCV   وHTC  با استفاده از پروبیوتیک ویسال
داري را سیبریا بر روي تاسماهی سیبري افزایش معنی

نشان داد که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر همخوانی 
هاي اسید الکتیک را بر دارد و اثرات مثبت باکتري

کند البته مواردي نیز روي پارامترهاي خونی تایید می
ها اثرات خاصی بر گزارش گردیده که این باکتري

 .)Aly et al., 2008b( روي فاکتورهاي خونی ندارند
هاي سفید در رژیم غذایی پروبیوتیکی تعداد کل گلبول

. داري باالتر بودطور معنیدر مقایسه با گروه شاهد به
و همکاران  Hosseinifarنتایج بررسی شده توسط 

هاي غذایی پروبیوتیکی با استفاده از مکمل  )2011(
ماهی جوان مخمر ساکارومایسیس سرویزیه بر روي فیل

تعداد اریتروسیت(شناسی نشان داد که پارامترهاي خون
، MCHC،MCH ،MCV،ها، هموگلوبین، هماتوکریت

هاي سفید مختلف، گلوکز سرم یا سطوح تعداد گلبول
داري توسط و شیمیایی سرم اثر معنی) پروتئینی کل سرم

هاي غذایی نداشت که با نتایج این مطالعه تفاوت مخمر
 ها در پارامترهاي خونی می تواند به خاطرتفاوت. دارد

 .مدت زمان مطالعه باشد رژیم غذایی و گونه، اندازه،
Merrifield به بررسی اثر ) 2011( همکاران و
الي رنگینآماهی قزل بر P. acidilactici پروبیوتیک

پرداختند، آنها به این نتیجه رسیدند ) O.mykiss( کمان
که این پروبیوتیک هیچ گونه تاثیري بر میزان 

 ,.Merrifield et al( هماتوکریت این ماهی نداشت

نشان داد که )  1393(نتایج مطالعه مصلحی . )2011
استفاده از پروبیوتیک پدیوکوکوس پنتوساسئوس در 
فاکتورهاي خونی تاسماهی سیبري بهبود ایجاد کرد 

هاي سفید شد دار گلبولیعنی باعث افزایش معنی
 طوربههاي قرمز خون و هموگلوبین را همچنین گلبول

داري افزایش داد، هماتوکریت نیز افزایش داشت معنی

هاي ، که این نتایج با یافتهدار نبوداما میزان آن معنی
حاصل از این تحقیق همخوانی دارد از آنجا که 

هاي ایمنی ها باعث بهبود عملکرد سیستمپروبیوتیک
ها نیاز به اکسیژن ها و بافتبدن می شود، بنابراین سلول

هاي قرمز ي دارند که در نتیجه آن گلبولتر بیش
 شود در نتیجه هماتوکریت وي تولید میتر بیش

در رابطه با سطوح . یابدهموگلوبین افزایش می
هماتوکریت خون نتایج متضادي وجود دارد، برخی 
تحقیقات نشان داد که استفاده از پروبیوتیک باعث 

 ,.Aly et al( افزایش سطوح هماتوکریت می شود

2008a(، ها برخی دیگر بیان کردند که پروبیوتیک
  دمی شون  خون   هماتوکریت   سطوح کاهش   باعث 

  )El Rhamn et al., 2009 Abd( برخی دیگر ،
ها هیچ گونه تاثیري بر گزارش کردند که پروبیوتیک

، )Aly et al., 2008b( دسطوح هماتوکریت ندارن
Merrifield بیان کردند که دالیل ) 2010(و همکاران

  . ا هنوز به وضوح روشن نیستهاین تناقض
 جهـت  بررسـی  مـورد  فاکتورهاي از لیزوزیم یکی

ایـن آنـزیم   . باشـد ایمنی مـی  سیستم شرایط به یابیدست
هــاي میکروبــی در پاســخ بــه بــه دنبــال تزریــق فــرآورده

هاي باکتریـایی و جیـره غنـی بـا پروبیوتیـک در      عفونت
 اگرچه ).1386، چیتوکمه( یابدسرم ماهیان افزایش می

 ارزیابی براي بررسی قابل فاکتور هاده از یکی لیزوزیم

 محسوب ذاتی ایمنی جهت در آبزیان سالمت وضعیت

 در موجود لیزوزیم میزان اخیر هايسال در اما شود می

 توانایی ارزیابی براي مناسب فاکتوري نیز بافت و خون

 عوامـل  بـه  نسبت ذاتی ایمنی هايپاسخ بروز در ماهیان

 از تـر فعـال  بسـیار  ماهیـان  در و شده محسوب زااسترس

 .)Kim and Austin, 2006( اسـت  تـر عـالی  دارانمهـره 
 وسـیله  بـه  مسـتقیم  طـور بـه  قادرنـد  هـا باکتري از برخی
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 سـلولی  غشـاي  موارد بسیاري در اما شوند، لیز لیزوزیم

 تـا  شـده  واقـع  کمپلمـان  حملـه  مـورد  ابتـدا  هـا بـاکتري 

 ,.Fevolden et al( نمایـد  القـا  را خـود  اثرات  لیزوزیم

دهـد  بررسی نشان مینتایج بدست آمده در این  ).2002
ــده     ــت کننـ ــاي دریافـ ــرم در تیمارهـ ــزوزیم سـ ــه لیـ کـ

از تیمــار  تــر بــیشالیس کــپروبیوتیــک انتروکوکــوس فی
دار آمـاري در پایـان دوره   کنترل بوده و اخـتالف معنـی  

در همـین خصـوص    .پرورش بـا شـاهد مشـاهده گردیـد    
ــه    ــین از جملــ ــر محققــ ــاران در  Bruntدیگــ و همکــ

، 2007و همکــاران در ســال Newaj-Fyzul، 2007ســال
Salah Mesalhy )2008( ــی ــوکلی و اخالق ، )1388(، ت

Austin  وSharifuzzaman )2009( ،Naseri  و
نیز به ) 2005(و همکاران  Panigrahiو  )2013(هکاران 

، ) 1391(در مطالعـه شـناور   .نتایج مشابهی دسـت یافتنـد  
میزان لیزوزیم سرم افزایش یافت و در تیمار سوم نسـبت  

 .اسـت  دار آمـاري بـوده  به کنترل داراي اخـتالف معنـی  
 IgMلیزوزیم و ) 1393(منفردهمچنین در مطالعه هاشمی

 در تاســماهی ســیبري نشــان داده داري راافــزایش معنــی
با توجه به نتـایج فـوق   . کنداست که نتایج ما را تایید می

گــردد کــه پروبیوتیــک انتروکوکــوس    مــی  مالحظــه
لیزوزیم گردیده که این افزایش الیس باعث افزایش کفی

بـا پـاتوژن کمـک     هبه مقاومت ماهی در هنگـام مواجهـ  
ــی ــدم ــت  . کن ــزوزیم در عفون ــش لی ــهنق ــوان ب ــی  عن آنت

هاي گرم مثبـت  باکتریال، حمله به دیواره سلولی باکتري
ــین تحریـــک    ــا و همچنـ ــه آنهـ ــرم منفـــی و تجزیـ و گـ

 )Newaj-Fyzul et al., 2007( می باشــدفاگوســیتوز
 خـون مـنعکس   سـرم  در ویژه،بـ  لیـزوزیم  آنـزیم  مقادیر

 Pirarat et( باشند می هاي فاگوسیتوزکنندهسلول کننده

al., 2006(. تقویـت  تـوان مـی  مسـتقیم  طـور بـه  بنابراین 

 نتیجـه  در ماهیـان ایرانـی را  بچـه تـاس   ایمنـی در  سیستم

انتروکوکوس  به مربوط در تیمارهاي آنزیم این افزایش
ها به جیره غذایی ماهی اضافه کردن پروبیوتیک .دانست

از جمله (سیستم ایمنی  باعث تحریک و افزایش کارایی
 Merrifield et( شـود می) افزایش فعالیت لیزوزیم سرم

al., 2009; Pourgholam et al., 2017; Zare et al., 
2017; Liu et al., 2010(.  مصـلحی )داد نشـان  ) 1393

اما این افـزایش  اشت افزایش دها تیمارمیزان لیزوزیم در 
   .دار نبودنسبت به گروه شاهد معنی

 ایمنی فاکتور عنوان یک به IgM  حاضر تحقیق در

 هـاي قـش ن گرفـت  بررسـی قـرار   مـورد  نیـز  اختصاصی

 ویروسـی،  سـازي  شـامل خنثـی   هـا بـادي آنتـی  حفاظتی

 کمپلمان سیستم ها، فعالیتباکتري به چسبیدن و کشتن

 پاسـخ  بـر  عالوه. شودها میپاتوژن بلع نمودن تسهیل و

 در طبیعی هايبادينسبی آنتی سطوح اختصاصی، ایمنی

 ,Magnadottir( اسـت  شـده  دیـده  ماهیـان  اغلـب  سرم

خون بچـه ماهیـان در تیمـار     IgMدر این بررسی ) 1998
ین میزان تر بیشاست و  ها بودهاز سایر تیمار تر کمشاهد 
IgM  است  مشاهده شده 1در خون بچه ماهیان در تیمار

هــا افــزایش یافتــه و بــه لحــاظ آمــاري  و در کلیــه تیمــار
ــتالف معنــی  ــاهده گردیــد و در تعــدادي از   اخ دار مش

هـاي اسـید   اسـت کـه بـاکتري    مطالعات نشان داده شـده 
 انـد هـا شـده  الکتیک نیز سـبب افـزایش ایمنوگلوبـولین   

)Panigrahi et al., 2004(   در مطالعـه شـناور ،)1391 (
داري نسـبت  غیر معنـی به طور IgMمیزان ایمنوگلوبولین 

هـاي سـرم   ایمنوگلوبـولین . است به کنترل افزایش داشته
ــوده و    ــورال ب ــی هوم ــتم ایمن ــلی سیس ــب اص  IgMترکی

 ,.Wilson et al( ایمنوگلوبولین اصـلی در مـاهی اسـت   

 میـزان بیان نمـود  )  1391(همچنین دلسوز خاکی) 1995
ــیت ــل  لنفوس ــا، ک ــوبین  Igه ــین ) M )IgMو ایمنوگل ب

دار اخــتالف معنــی پتیمارهـا و شــاهد بچــه ماهیــان شــی 
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 هاشــمی منفــرد،( در بررســی دیگــر. آمــاري دیــده شــد
1393 (IgM  در  ،دار آمــاري نشــان داد  افــزایش معنــی

  مطالعـــــات قبلـــــی ذکـــــر شـــــده اســـــت کـــــه     
ایمنوگلوبـولین  تواننـد تولیـد   هاي پروبیوتیک میباکتري

  Nayak et al., 2007( تحریـک کننـد   هـا را در مـاهی 
)Panigrahi et al., 2005; Modaberi et al., 2014; 

Jafarzadeh et al., 2015; Nikoskelainen et al., 
ــاران  Sunدر مطالعـــه . )2003 ســـطح )   2010(و همکـ
IgM در تیمارهــاي تغذیــه اي حــاوي   ســرمBacillus 

pumilus  وBacillus clausii   تـر  بـیش روز  30پس از 
 روز نسبت به کنترل کـاهش داشـته   60بوده ولی پس از 

ولــی در مطالعــه حاضــر نتــایج نشــان داد کــه در   .اســت
ــا   60انتهــاي   E.feacalisروز تغذیــه تاســماهی ایرانــی ب

اسـت   بـوده  تـر  بیشهمچنان نسبت به کنترل  IgMسطح 
تري بر ایمنی هومـوالر  که می توان از تاثیر مثبت این باک

 هـاي آنزیماز  ALT  ،AST  ،ALPآنزیم هاي  .برشمرد
آینـد،  شمار مـی همهم در تعیین وضعیت سالمت ماهیان ب

نیـز   LDHها بـوده و  هاي کبدي غنی از این آنزیمسلول
هاي بافتی کبد مـورد اسـتفاده قـرار    جهت بررسی آسیب

ــزیم مــی ــرات آن ــرد، تغیی ــواعی  گی از هــاي ســرمی در ان
هـا گـزارش   هاي انگلی و مسـمومیت ها، آلودگیبیماري

نتایج این تحقیق نشان ). 1390اکرمی و همکاران، ( شده
جزئــی در تیمارهــا افــزایش   ASTو  ALTداد میــانگین 

نسبت به گروه کنترل داراي  108تیمار دوم فقط داشته و 
با کنتـرل اخـتالف    3و  1و تیمار داري بود افزایش معنی

داري بـین  اختالف معنـی  ALPاما از نظر میزان   نداشتند
مقـادیر   )1391(شـناور  ، در مطالعهتیمارها وجود نداشت

ALT ،AST ،ALp  تـر  در تیمارها نسبت به کنترل پـایین
 ASTکبد از لحاظ  ،دار نیز نداشتبوده و اختالف معنی

بسیار غنی بوده و آسیب کبدي باعث می شـود   ALTو 

 Vaglio and( ا در سـرم بـاال رود  هکه مقادیر این آنزیم

Landtiscina, 1999(  ــی ــزایش جزئــ ــابراین افــ ، بنــ
هاي کبـدي در تحقیـق حاضـر نشـان دهنـده عـدم        آنزیم

 بـوده تاثیر سـوء ایـن بـاکتري بـر کبـد تاسـماهی ایرانـی        
  . است

  E. faecalisاسـتفاده از  در نهایت می تـوان گفـت   
نشـان  داري در فاکتورهاي خونی و سرمی را بهبود معنی

 بچـه تاسـماهی    سـالمت ایمنـی و   سیسـتم  داد و با ارتقاء
موثر تواند میایرانی به عنوان یک پروبیوتیک پیشنهادي 

  . باشد
  

  سپاسگزاري
از کلیه اساتید و همکاران محترم که در انجـام ایـن   

دانی را را یـاري نمودنـد کمـال تشـکر و قـدر      مـا تحقیق 
  .میدارمی اعالم

  
    منابع 

ــی، ر .1 ــی، ا ،.اکرمـ ــدي، ا ،.قلیچـ ــاثیر . 1390 ،.احمـ تـ
ــاي   ــره غـــذایی بـــر پارامترهـ پربیوتیـــک اینـــولین جیـ

  Huso( ماهیـان خون فیـل  هماتولوژي و بیوشیمی سرم

huso( 66 ،مجله تحقیقات دامپزشـکی . جوان پرورشی 
)2( ،136-132  . 

بررسـی اکوفیزیولـوزي اسـترس از    . 1387 ،.بهمنـی، م  .2
سیسـتم ایمنـی و      HPGو  HPIطریق اثر بر محورهاي 

 Acipenser(در تاسـماهی ایرانــی   مثـل فراینـد تولیــد 

persicus(.   رساله دکتري بیولوژي دریا، دانشـگاه آزاد
 .ص 277.اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

تغییـرات   بررسی میـزان . 1388، .اخالقی، م ،.توکلی، ه .3
ــول لیــزوزیم، ایمونوگلوبــولین، هــا و هماتوکریــت گلب

کمان به دنبـال عفونـت   رنگین آاليخون در ماهی قزل
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زا، مجلــه تجربــی بــا آئرومونــاس هیــدروفیالي بیمــاري
 .157-162، )2(تحقیقات دامپزشکی، 

ــیلوس  . 1386، .تکمــه چــی، ا .4 ــاکتري الکتوباس ــاثیر ب ت
بـر روي برخـی   ) پروبیوتیـک به عنوان یک (دلبروکئی 

-آالي رنگـین در ماهی قـزل  از پارامترهاي پاسخ ایمنی

پایان نامه دکتراي تخصصی دامپزشکی در رشته . کمان
 . 1-32 ،انشگاه ارومیه، ایراند .میکروبیولوژي

ــاکی، ن  .5 ــوز خ ــارا، ح، .دلس ــنی، م .خ ــناور .، محس ، ش
ــوله، ع ــرات پروبیوتیــک   . . 1392، .ر. ماس بررســی اث

 روي فاکتورهـاي خـونی و   سل و اسید فولیک بـر  باکتو
مجلــه فیزیولــوژي و تکــوین . مــاهی شـیپ  بچــه ایمنـی 

 . 13 -1، )4(6. جانوري

ــاکتري. 1391، .ر .شــناور ماســوله، ع .6 هــاي شناســایی ب
 Acipenser( الکتیک روده بچه تاسماهیان ایرانیاسید

persicus(   و کارایی آنها بر برخی فاکتورهاي رشـد و
ــوژي ــی   . ایمنوفیزیولـ ــراي تخصصـ ــه دکتـ ــان نامـ پایـ

ــان   ــت آبزیـ ــته بهداشـ ــکی در رشـ ــگاه  .دامپزشـ دانشـ
 .فحهص 140،تهران

ــاظمی، ر .7 ــانی، م ،.ک ــوردهی، ا  ،.پوردهق ــفی ج  ،.یوس
فیزیولــوژي . 1389 ،.نصــري تجــن، م ،.یارمحمــدي، م

کـاربردي خـون   دستگاه گردش خـون آبزیـان و فنـون    
 . فحهص 194 ،نشر بازرگان. شناسی ماهیان

تــاثیر بــاکتري پــدیوکوکوس    .1393، .مصــلحی، ف .8
پنتاساســئوس بــر فاکتورهــاي رشــد و ایمنــی تاســماهی 

پایـان نامـه کارشناسـی     .)Acipenser baerii( سـیبري 
ــیالت  ــد ش ــان  .ارش ــالمی الهیج ــگاه آزاد اس  98 ،دانش

  .فحهص

ــاکتري   .1393، .م .هاشــمی منفــرد، س .9 ــاثیر ب مطالعــه ت
ویسال سیبریا  بر فاکتورهاي رشد و ایمنی در تاسماهی 

پایـان نامـه کارشناسـی     ).Acipenser baerii( سـیبري 
ــیالت  ــد ش ــان  .ارش ــالمی الهیج ــگاه آزاد اس  99 ،دانش

  .فحهص
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