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 چکیده

 و ایمنری موکرو  (IGF1( و فراکتور رشرد شربه انسرولینی  GHهورمرون رشرد   برر بیران  ن اثر پودر کنسانتره ماءالشعیر مطالعه در این

قطعره مراهی کپرور برا  951منظور مورد بررسی قرار گرفت. بدین( Cyprinus carpioماهی کپور معمولی  فسفاتاز(  ایمنوگلوبولین و آلکالین 

گررم برر کیلروگرم پرودر  6و  9، 8/1های آزمایشی حاوی سرطو  متتلرص صرفر  شراهد(، هفته با جیره 5به مدت گرم  8/96 ±6میانگین وزنی 

برا اسرتفاده از کیرت  cDNAهای کبد و مغز استتراج، سنتزاز بافت RNAتغذیه شدند. در انتهای دوره، تکرار(  9تیمار و  4کنسانتره ماءالشعیر  

Suprime Script RTase های مرتبط با رشد انجام و سنجش بیان  ن GHدر بافت مغز( و IGF1  در بافت کبد( با اسرتفاده از Real Time 

PCR ولین و آلکالین فسفاتاز( با اسرتفاده از کیرت بررسری شرد. بررسری بیران  ن  های ایمنی موکو   ایمنوگلوبشاخص .انجام شدGH  مویرد

 IGF1(. امرا بیران  ن P<18/1 در مقایسره برا تیمرار شراهد برود  شده با پودر کنسرانتره ماءالشرعیردر ماهیان تغذیه دار بیان  این  ن افزایش معنی

هرا در مراهیمیزان فعالیت آنزیم آلکالین فسرفاتاز و ایمونرو گلوبرولین کرک موکرو  ب ره(. P<18/1 داری بین تیمارها نشان نداد اختالف معنی

(. بر اسا  نترای  ایرن مطالعره، P<18/1 داری باالتراز تیمار  شاهد بود طور معنیشده با جیره حاوی پودر کنسانتره ماءالشعیر بهتیمارهای  تغذیه

 . ایمنی و رشد را در کپور معمولی بهبود دهدتواند استفاده از پودر کنسانتره ماءالشعیر می

 

 .معمولی، پودر کنسانتره ماءالشعیر، ایمنی، بیان  ن رشد کپور :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

پروری دارای در طی چنددهه گذشته، صنعت آبزی

ترین رشد در بتش تولیرد مرواد ارذایی در جهران سریع

 باشد. تولید مراهی در طرول دوره پررورش برا عوامرکمی

هررا و شرررایط نررامطلو  محدودکننررده از جملرره بیمرراری

کره افرزایش رشرد و برازدهی روبرو است. باتوجه به این

پرروری یآبزگیرری از بیمراری در مرزار  همراه با پیش

کارهای مدیریتی است و تغذیره نیرز یکری از یکی از راه

ترا  21باشد  پروری میفاکتورهای اصلی هزینه در آبزی

هرای کک تولید(، لذا اسرتفاده از ر یم یدرصد هزینه 71

اذایی مناسب که با بهبود عملکرد رشد و ایمنری بتوانرد 

ها در اثرات مطلرو  را ایجراد نمایرد یکری از تررورت

بحررم مرردیریت تغذیرره و بهداشررتی مررزار  پرورشرری 

-پروری است. تمایک شدید به حذف آنتی بیوتیکآبزی

جراد مقاومرت علرت هزینره براال، ایپروری بهها در آبزی

دارویی، مشکالت زیست محیطی، پایین آوردن کیفیرت 

گوشررت و مشررکالت اجرایرری تجررویز دارو باعررم شررده 

عنروان جرایگزینی هرای ایمنری برهاست توجه به محرک

برای درمان آنتی بیوتیکی بیشتر مورد توجه واقرع گرردد 

 Ardo et al., 2008; Liu, 2013; .) امرروزه ترالش برر

هرای ارذایی برا منشری طبیعری نظیرر این است که مکمرک

هرای هرا، گیاهران و عررارهبیوتیرکها، پریپروبیوتیک

اسرت  نوشیدنی ها مورد استفاده قرار گیرد. ماءالشعیرآن

جرو  ماننداالتی آید. می عراره جوانه جو بدستکه از 

رابینرررروگزیالن و ، آبتررررا گلوکرررراناز  منررررابع خرررروبی

ترررررو الیگوسررررراکاریدهایی مثرررررک گررررراالکتو و فروک

-تواننرد برهکره مری الیگوساکارید و نشاسته مقاوم هستند

طرور انتترابی رشرد هبربیوتیک عمک نموده و عنوان پری

الکتوباسیلو  و بیفیدو باکتریوم حاتر در کولون روده 

درجانی و  Devoutly et al., 2006;  نمایندرا تحریک 

واحرردی  ؛9911راسررتی و عزیررزی، ؛9911ماهونرر ، 

(. 9918و براعثی و همکراران، 9917 امیری و همکراران،

رازک  و مالرت برودن دارا علرت بره هم نین ماءالشرعیر

 Vinson etاست   متتلص هایاکسیدانآنتی از سرشار

al., 2003.) سراکاریدهای ایرقابرکیپلهرا بیوتیکیپر-

برر  تریثیرانتترابی برا یرمسرتقیم و ا طوربرهکره  انردهضم

ریررایی مفیررد و هررا باعررم تغییررر فلررور باکتپروبیوتیررک

شرود و درنتیجره همزیست در دستگاه گوارش ماهی می

 Ringo et  گرددسبب بهبود رشد و سالمتی میزبان می

al., 2014).  محررولی اسرت  ماءالشرعیرپودر کنسرانتره

-که ازخشک نمودن عراره مالت تولید شده و امروز به

-عنوان مکمک اذایی در جیره اذایی طیور اسرتفاده مری

لعررات متعررددی در خررروم اثررر مثبررت گررردد. مطا

تروان بره ماءالشعیر بر انسان گزارش شرده اسرت کره مری

 اسرتر  از گیرریپرریش، هراچربرری متابولیسررم بهبرود

 بره منجر اکسیدانی کهآنتی فعالیت اکسیداتیو و افزایش

 Polak  گردد، اشراره نمرودمی در قلب حفاظتی اثرات

et al., 2013; Lourdes et al., 2013 .) 

(، IGFsورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسرولین  ه

هورمررون اصررلی تنظرریم کننررده رشررد حیوانررات اسررت. 

تواند با فعالیرت مسرتقیم هورمون رشد از اده هیپوفیز می

. گرزارش شرده روی بافت هدف رشد را تحریرک کنرد

، سطح تغذیه و نرر  رشرد براهم IGF1است که سطو  

(. ارده Beckman et al., 2004باشرند  در ارتبرا  مری

( موجرب تحریرک GHهیپوفیز با ترشح هورمون رشرد  

 GHهرای با فعال کردن گیرنرده IGF1کبد جهت تولید 

های اذایی موجب کاری جیرهحال دستشود. با اینمی

شروند. در بافت کبرد مری GHهای افزایش پاسخ گیرنده

تریثیر قررار دادن را با تحت IGF1توان سطح بنابراین می
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راینرردهای مرربثر بررر تولیررد آن کنترررل نمررود عوامررک و ف

 Beckman, 2011 .) 

هرای مهرم سیسرتم ایمنی موکوسری یکری از بترش

عنروان یرک مترزن برهباشرد و ایمنی ایر اختراصی می

هرای ایمنری بیولو یکی متشکک از مواد فعرال و مولکرول

هرا، هرا، ایمنوگلروبینمتعدد از جملره لیرزوزیم، پرروت ین

 برافتی آسیب زمان در وباشد یره میها، لکتین و اآنزیم

 هرابر پراتو ن مستقیمی اثرات زابیماری عوامک تهاجم و

 (.Palaksha et al., 2008  دارند

های حراوی جیرهمطالعات متنوعی در رابطه با تیثیر  

-در گونره ایمنی و تقویت عملکرد رشد بر  بیوتیکپری

 Torrecillas etهای متتلص ماهی انجرام شرده اسرت  

al., 2007; Gultepe et al., 2010; Ghobadi et al., 

2013; Sirimanapong et al., 2015 امرا تراکنون در ،)

پرروری زمینه استفاده پودر کنسانتره ماءالشرعیر در آبرزی

ای انجام نشده است،  لذا مطالعه حاتر برا هردف مطالعه

ای پودر کنسانتره ماءالشعیر برر بیران بررسی اثرات تغذیه

هرای ایمنری موکرو  ای مرتبط با رشرد و شراخصه ن

 صورت پذیرفت. ماهی کپور معمولی

 

 هامواد و روش
 سازی و تقسیم ماهیانتهیه، ذخیره

روز و در شررررایط  21ایرررن مطالعررره طررری مررردت 

قطعه ماهی کپرور معمرولی  921آزمایشگاهی انجام شد. 

گرررم از پرررورش ماهیرران  8/96 ±6بررا میررانگین وزنرری 

ان گلسرتان تهیره شردند و بره آزمایشرگاه گرمابی در است

برآبررادی پررروری شررهید فضررلیمرکررز تحقیقررات آبررزی

منتقرک  دانشگاه علوم کشاورزی و منرابع طبیعری گرگران

تردعفونی  %6 ماهیان در بدو ورود با آ  نمرکشدند. 

پررورش برا جهت سازگاری با شرایط روز  91مدت و به

، بطرور اذای پایه تغذیره شردند. ماهیران پر  از تروزین

قطعه در هرر  91لیتری با تراکم  411وان  96ترادفی در 

تکرررار( توزیررع شرردند. دمررای آ   9تیمررار و  4وان   

ترتیرب آ  بره pHگرراد، اکسری ن و درجه سانتی6±68

 بود.  7 ±6/1گرم بر لیتر ومیلی 1/7 98/1±

 

 های آزمایشیسازی جیرهآماده

لررت پررودر کنسررانتره ماءالشررعیر از شرررکت نیرررو ما

-خراسان تهیه شرد. باتوجره بره نترای  حاصرک از زیسرت

 جیره اذایی حراویسنجی هر یک از متازن پرورشی، 

برا دوزهرای پودر کنسانتره ماءالشرعیر متتلص از  سطو 

، بررا پررودر کررردن اررذای پایرره و درصررد 6و  9، 8/1، 1

هم زده شد ترا سپ  متلو  بهافزودن این میزان به اذا، 

سرپ  برا اسرتفاده دسرتگاه  و صرورت همگرن درآیردبره

در مجراورت اذاساز به اندازه مورد نظر آمراده شرده  و 

که توسرط فرن ایجراد گردیرده برود  مالیمجریان هوای 

دمرای شرده ترا زمران اسرتفاده در یره تهیره. جخشک شد

 نگهررداری گردیررد.گررراد( درجرره سررانتی 4یت ررال  

درصرد وزن بردن انجرام  9نوبت بر اسا   9اذادهی در 

 .شدمی

 ماهیانترکیب و درصد اجزاء جیره تجاری مورد استفاده در تغذیه : 9جدول
 فسفر رطوبت خاکستر فیبر چربی پروت ین خام اجزای جیره

درصد اجزاء 

 جیره %(

96 5 2 91 91 9 
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 نمونه برداری

برداری از ماهیررران مرررورد در پایررران دوره نمونررره

ونه از هر نم 9آزمایش، هر تیمار و تکرارهای آن  تعداد 

 طور ترادفی انجام پذیرفت.تکرار(، به

 

 cDNA و سنتز RNA نمونه برداری، استخراج

مرررتبط بررا رشررد جهررت بررسرری میررزان بیرران  ن 

 GHوIGF1 )  هررای مغررز و از بافررتدر شرررایط اسررتریک

ماهیان در زمان نمونره صورت گرفت. ی بردارنمونهکبد 

 ppm 611برداری ابتدا توسط پودر گک میترک برا دوز 

 جرداهرای مرورد نظرر بیهوش و کشته شدند. سپ  بافت

شده قرار گرفتره و های از قبک استریکیوپتو داخک  شده

هرا بره تانرک ازت انتقرال داده شردند. در یوپت بالفاصله

هررا تررا زمرران اسررتفاده جهررت برررداری نمونررهپایرران نمونرره

گرررراد درجرره سرررانتی -51در فریرررزر  RNAاسررتتراج 

هررا بررا نمونرره RNAهررت اسررتتراج نگهررداری شرردند. ج

استفاده از هراون چینری  در داخرک هراون مقرداری ازت 

مررایع قرررار داده شررد( کوبیررده شرردند تررا پررودر شرروند. 

انجررام  Biozolبررا اسررتفاده از کیررت  RNAاسررتتراج 

استتراج شده با دستگاه  RNAگرفت. کمیت و کیفیت 

نررانودراپ و بررا الکتروفررورز  ل آگرراروز سررنجیده شررد. 

 Suprime Script RTaseاز کیرت  cDNAسنتز جهت 

ها های سنتز شده تا شرو  آزمایش cDNAاستفاده شد. 

گراد نگهداری شرد. واکرنش درجه سانتی -61در فریزر 

qPCR سازی دما و مواد مرررفی، در حجرم بعد از بهینه

طراحری   qPCR میکرولیتر با استفاده از پرایمرر 61نهایی

ر و  ن رفررن  بترا اکترین هرای مرورد نظرشده بررای  ن

 Safari et al., 2016 توسرط کیرت سرایبر 6(  جدول )

و  (BIO-RAD, USA)شررکت  iQ5گرین در دستگاه 

اپتیکال برای هرر نمونره iQ5 افزار بایوردبا استفاده از نرم

تکرار تکنیکی انجام شرد. از  9تکرار بیولو یکی و  9در 

حررول گرراد مدرجره سرانتی 21کره در دمرای جاییآن

عنروان اختراصی و دایمر مشاهده نشرد، ایرن دمرا برهایر

دمررررررای واکررررررنش در نظررررررر گرفترررررره شررررررد.

 

 شده استفادهتوالی آاازگرهای  :6جدول 
 

 نام پرایمر
 

 مشترات پرایمر
   کارایی  

 پرایمر

 مای  اترالد   

GH 

 

Forward: TCTTCGCATCTCTTTTCACC 

Reverse: AGTCGGCCAGCTTCTCA 

 

 

11% 21 

IGF1 

 

Forward: GGCATTGGTGTGATGTCTTT 

Reverse: ATATCCTGTCGGTTTGCTG 

 

11% 21 

B-ctin 

 

Forward:  

GACATCAGGGTGTCATGGTTGGT  

Reverse: 

CTCAAACATGATCTGTGTCAT 

 

11% 21 
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 آوری موکوسجمع

دوره،  انتهررای آوری موکررو  درجهررت جمررع

موکرو  برا . سراعت قطرع گردیرد 64اذادهی به مدت 

 از موالرمیلی 81محلول نمک  مرک آلمان( ز استفاده ا

آوری و دقیقه در پالستیک جمع 9ها در طی زمان نمونه

 ,5810R Eppendorf دسررتگاه سررانتریفیو  توسررط 

Engelsdorf, Germany ) برا دورg9811  91بره مردت 

گرراد سرانتریفیو  شردند، درجه سرانتی 4دقیقه در دمای 

هرای اسرتریک لرهآوری و بره لوسرطحی جمرع سپ  مایع

منتقک شده و جهرت انجرام آزمایشرات بعردی در دمرای 

 Subramanian  گراد نگهداری شدنددرجه سانتی -51

et al., 2007.) 

 

 سنجش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز

سطح آنرزیم آلکرالین فسرفاتاز قلیرایی موکرو  برا 

 آزمرون استفاده از کیت تولید شده توسط شرکت پار 

( Biochrom, Libera S12  روفتومترو دسرتگاه اسرپکت

نانومتر و اخرتالف جرذ  نروری در  498 در طول موج 

 (.Bessey et al., 1946  ردیدگدقیقه تعیین  9  مدت

 

 یری ایمنوگلوبولین کلگاندازه

یمنوگلوبررولین کررک، میررزان اگیری جهررت انرردازه

شررده و سررپ  برره نمونرره موکررو  یینتعپررروت ین سرررم 

 6درصررد اتررافه شررد. پرر  از  96اتیلن گالیکررول پلرری

یفیو  شرده و الظرت سانترها ساعت در دمای اتاق نمونه

توسرط روش  مجردداًپروت ین در قسمت براالیی محلرول 

یمنوگلوبرولین کرک اگیری گردید. میزان بردفورد اندازه

از تفریق الظت پروت ین در نمونه اولیه و الظت پروت ین 

سررربه شرررد اتیلن گالیکرررول محاپررر  از افرررزودن پلررری

 Siwicki and Anderson, 1993.) 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 داده های ژنتیکی

بررا اسررتفاده از هررای مربررو  برره بیرران نسرربی  ن داده

 ن هرردف  ΔCtبرابررر اسررت بررا  ΔΔct-2  ΔΔCt  فرمررول

آنررالیز کرالیبراتور( آنررالیز و سر   توسرط  ΔCtمنهرای 

تسرت  درصرد  18طرفه در سرطح اطمینران واریان  یک

ای ها از آزمرون چنرد دامنرهجهت مقایسه میانگین دند.ش

انحرراف  ±صورت میرانگین دانکن استفاده شد. نتای  به

هرا برا اسرتفاده از نررم معیار نمایش داده شرد. آنرالیز داده

  انجام شد. 92نسته  SPSSافزار 

 

 داده های ایمنی 

جهت آنالیز داده های ایمنی موکوسی نیرز از آنرالیز 

طرفه استفاده شد. بردین منظرور ابتردا نرمرال واریان  یک

 -هررا بررا اسررتفاده از آزمررون کولومرروگروفبررودن داده

اسمیرنوف تست شد و آزمرون لرون نیرز جهرت بررسری 

هرا مرورد اسرتفاده قررار گرفرت. جهرت برابری واریان 

ای دانکن اسرتفاده ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

نحرراف معیرار نمرایش ا ±صورت میرانگین شد. نتای  به

 داده شد. 

 نتایج

  RNAبررسی کیفی و کمی 

شررده از مغررز ماهیرران اسررتتراج RNAنتررای  کیفرری 

هرای ارذایی حراوی شرده برا جیررهکپور معمولی تغذیره

 S سرطو  متتلرص پرودر کنسرانتره ماءالشرعیر دو بانرد

rRNA 95  وS65  9را با وتو  باال نشان داد  شکک.) 
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های استتراج شده آمیزی با اتیدیوم بروماید. در نمونهو رن  %8/9استتراج شده از مغز ماهی کپور روی  ل آگارز  RNAکیفیت : 1شکل 

 باشند.می S65و  S rRNA 95دوباند متعلق به 

اسرتتراج  RNAهرای نسبت شدت جذ  در نمونه

نرانومتر در محردوده  651و  621شده در دو طول مروج 

چنین میزان جرذ  در طرول قرار داشت و هم 5/9- 9/6

نیرز بیرانگر قابلیرت مناسرب  961و  641، 691هرای موج

RNA های مورد بررسی بود.در نمونه 
 

 

 

 هانتایج ارزیابی بیان ژن

های مرتبط برا رشرد نتای  حاصک از ارزیابی بیان  ن

IGF1)  وGHدار ( در ایررن تحقیررق مویررد افررزایش معنرری

ا پرودر کنسرانتره شرده بردر ماهیران تغذیرهGH بیان   ن 

(. امرا ≥18/1P ماءالشعیر در مقایسه با تیمرار شراهد برود 

داری بررین تیمارهررا نشرران اخررتالف معنرری IGF1بیران  ن 

 (.9و  6(  شکک P≥18/1 نداد 

 
دار اختالف معنیشده با کنسانتره ماءالشعیر. حروف کوچک به بتا اکتین در ماهی کپور معمولی  تغذیه IGF1:  تغییرات بیان نسبی  ن  6شکک

 18/1P<دهد.( بین تیمارها  را نشان می 
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دار شده با کنسانتره ماءالشعیر. حروف کوچک اختالف معنیبه بتا اکتین در ماهی کپور معمولی تغذیه  GH: تغییرات بیان نسبی  ن 9شکک

 18/1P<دهد( بین تیمارها  را نشان می 

 

 های موکوسارزیابی شاخص

زیم آلکررالین فسررفاتاز و ایمونررو میررزان فعالیررت آنرر

  هررای تیمارهررای  مرراهیگلوبررولین کررک موکررو  ب رره

طور شده با جیره حاوی پودر کنسانتره ماءالشعیر بهتغذیه

   ( P<18/1 داری بررراالتراز تیمرررار  شررراهد برررود معنررری

 (.9 جدول 

  ماءالشعیرپودر کنسانتره   سطو  متتلصشده با در ماهیان تغذیهایمونوگلوبولین کک و  آلکالین فسفاتازمیزان  -9جدول

 ر(انحراف معیا±  میانگین 

 ماءالشعیرسطو  متتلص پودر کنسانتره  

 درصد 6 درصد 9 درصد 8/1 صفر 

آلکالین فسفاتاز 

 (IU/Iقلیایی  

c 9 ±1 c 6±99 b 5/1 ±91 a 8/9 ±64 

ایمونوگلوبولین 

 کک

d 8/9 ±66 c 9/9 ±68 b 9 ±96 a 6 ±8/94 

 

 بحث 

 اسرت شرده داده نشان نتای  بتش در طورکههمان

 در( IGF1وGH  رشرد  هرای مررتبط برابیان  ن بررسی

-بره کپورمعمرولی مراهی تغذیره نشان داد حاتر مطالعه

پودرکنسرانتره  حراوی ارذایی هایجیره با هفته 5 مدت

های مذکور در تیمارهای افزایش بیان  ن سببماءالشعیر

د شرد، هرر چنرد کره ایرن آزمایشی نسبت به تیمرار شراه

دار بررود معنرری GHمیررزان افررزایش بیرران  فقررط در  ن 

 18/1>P)  و بیرران  نIGF1 داری بررین اخررتالف معنرری

رسرد کنسرانتره  نظرر مری(. به<18/1P تیمارها نشان نداد 

-عنروان یرک پرریماءالشعیر به دلیک داشتن گلوکران بره

هرای بیوتیک طبیعی عمک نموده و تیثیر مثبتی بر بیان  ن
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اثرررات مثبررت رشررد در مرراهی کپررور نشرران داده اسررت. 

اسررت  شرردهمشتصگلوکرران بررر رشررد و ایمنرری آبزیرران 

 Misra et al., 2006 ؛Welker et al., 2007 ؛

 ,.Kuhlwein et al؛ 9919روف ررا ی و همکرراران، 

(. نتررای  حاصررک از بررسرری حاصررک بررا تحقیقررات 2014

بیوتیرک ای که پرریمعدهگرفته درحیوانات تکصورت

-و افرزایش رشرد مری IGF1سبب بهبود سطح بیران  ن 

( بررا 6192و همکرراران   Kareemگررردد مطابقررت دارد. 

بیوتیرک اینرولین بره جیرره ارذایی تجویز خوراکی پرری

( را IGF-lهای گوشتی، بیشترین میرزان بیران  ن  جوجه

در تیمارهای آزمایشی نسربت بره گرروه شراهد مشراهده 

( نشان 9919اکرمی و همکاران   نمودند. نتای  تحقیقات

وی ه در سطح الیگوساکارید به مانان بیوتیکپریداد که 

-آالی رنگرینقرزل مراهی الرو آارازین درصد جیرره 9

عملکررد  سبب بهبود (Oncorhynchus mykiss  کمان

محیطی  هایاستر  با مقابله در مقاومت افزایش و رشد

غذیه شرده برا ت (Sparus auratماهی سیم دریایی   شد. 

مانان الیگوساکارید عملکرد رشد بهتری را  بیوتیکپری

 (.Gultepe et al., 2010داشرتند  نسبت به تیمار شراهد 

Harikrishnan    بیوتیررک (، از پررری6196و همکرراران

درصد  9 و 9/1در سطو   (Inonotus obliquus)قارچ 

مدت به (Epinephelus bruneus)ی هامور ماه یرهدر ج

کره باعرم افرزایش رشرد در  استفاده کردنردهفته  چهار

در تیمارهای حاوی قرارچ نسربت بره گرروه شراهد شرد. 

 ( اثر مثبت سطو 6199همکاران   و Ghobadiبررسی 

مانران الیگوسراکارید برر عملکررد  بیوتیرکمتفاوت پری

 کمرران گررزارش شررد.آالی رنگررینرشررد مرراهی قررزل

Kuhlwein   کرره مشرراهده کردنررد  (6194و همکرراران

اتافه کردن بتاگلوکران بره جیرره کپرور معمرولی سربب 

شرود. دار رشد نسربت بره تیمرار شراهد مریافزایش معنی

 یبررسرر( در 6198و همکرراران   Hoseinifar پرر وهش

 یی گاالکتوالیگوسررراکاریدارررذا یهرررامکمرررک اثررررات

(GOS)، Pediococcus acidilactici ترکیررربوP. 

acidilactici   وGOS  متررا  ،یذاترر یمنرریا پاسررخبررر 

 یآالقرزل یمراریب برابرر در مقاومرت نیهم نر و پوست

 یپارامترهراکمان حراکی از افرزایش قابرک توجره ینرنگ

 ی و موکرو  سرطح پوسرتذاتر یمنریا در ایمنری پاسخ

در سه ر یم اذایی مذکور است.  کمانینرنگ یآالقزل

 متتلفری باعرم هرایمکانیسرم هرا ازطریرقبیوتیکپری

 و رشرد نتیجه افزایش در و اذایی وادم متابولیسم بهبود

شروند. یکری ایمنی در ماهی مری وتعیت بهبود هم نین

هررا در روده میزبرران، بیوتیکیپررراز عملکردهررای مهررم 

تولید اسیدهای چر  ایراشبا  است کره محررک رشرد 

 ,.Ringo et alباشرد  هرای مفیرد مریبرخری ارگرانیزم

ک رشرد ها از طریرق تحریربیوتیکدرواقع پری .(2014

های باکتریرایی مفیردی کره در روده یا فعال کردن گونه

های لمفو یردی در ارتبرا  بهبود بافت سببوجود دارند 

شوند که درنتیجه بهبرود وترعیت با دستگاه گوارش می

(، Kiron, 2012دنبرررال دارد  سرررالمت میزبررران را بررره

های مفید روده، موجب افزایش هم نین افزایش باکتری

آمریالز، پروت راز و های گوارشری ازجملره فعالیت آنزیم

؛ Sako et al., 2013شرود  می لیپاز در دستگاه گوارش

(. ازسروی دیگرر اسرتفاده از 9914مرشدی و همکراران، 

، افرزایش جرذ  مرواد بیوتیرکجیره اذایی حاوی پری

 ,.Vazquez et alمعدنی را نیز به دنبال خواهد داشرت  

افررزایش کررارایی  و ایررن مرروارد خررود برره معنرری (2005

دستگاه گوارش و درنتیجه بهبود رشد و عملکرد میزبران 

کننرردگی یکتحر. اگرچرره اختالفررات جز رری در اسررت

بیوتیکی متتلص ناشی از سیستم ایمنی بین ترکیبات پری

بیوتیک وجود یپرنو  ترکیب، ساختارو منبع استحرال 
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 تواننرد برریماز طریق مکانیسم یکسانی  احتماالًدارد اما 

 ,.Zhou et al  اثرگذارنردسیسرتم ایمنری گونره آبرزی 

2010.)  

دلیرک دارا برودن ترکیبرات فعرال ایمنری موکو  بره

ها، ها، آنزیمها، ایمنوگلوبولینهم ون لیزوزیم، پروت ین

عنوان یک عامک مبثر در سیسرتم ایمنری لکتین و ایره به

 حاتر مطالعه نتای (. Palaksha et al., 2008باشد  می

پرودر کنسرانتره  متتلرص سرطو  کرارگیریبه داد اننش

مراهی کپرور معمرولی سربب افرزایش  جیره در ماءالشعیر

ایمونوگلوبرولین کرک و آلکالین فسرفاتازمیزان ادار معنی

موکو  در تیمارهای آزمایشری نسربت بره تیمرار شراهد 

-برادیآنتری ءها جرزایمونوگلوبولین (.P<18/1 گردید 

شرده در ایرا  ت کامالً تنظیمصورهای طبیعی بوده و به

شروند و محافظرت  نیک خارجی تولید میمحرک آنتی

زا ایجراد ای را در برابرر عوامرک بیمراریفوری و گسترده

کنند. تغییر در سطو  ایمونوگلوبولین سررم خرون بره می

های ایمنری گرزارش شرده اسرت. تبع استفاده از محرک

هیردرولیتیکی، دلیرک فعالیرت های فسفاتاز قلیایی بهآنزیم

شرود و نیرز عنوان یک عامک تدباکتریایی شناخته مریبه

های انگلی نقش محرافظتی دارد در بهبود زخم و عفونت

 Subramanian et al., 2007 .) نتای  حاصک از بررسی

Khodadadian Zou   برر اثرر پرری6192و همکاران )-

ماهی بیوتیکی پودر قارچ در جیره بر ایمنی موکو  ب ه

که میزان فعالیت ایمنوگلوبرولین معمولی نشان داد  کپور

کک موکو  نسبت به تیمار شاهد افزایش قابرک تروجهی 

( 9919در بررسی عرادل و همکراران  از خود نشان داد. 

قلیررا ی و  فسررفاتاز آلکررالین فعالیررت افررزایش میررزان

ماهیران  فیرک ارذایی جیرره در ایمنوگلوبرولین موکرو 

 Huso husoبیوتیکپریشده با غذیه( جوان پرورشی ت 

 افزایش با همزمان کهطوریگروبیوتیک گزارش شد. به

 نیرز هراشراخص ایرن میزان مررفی بیوتیکپری الظت

بیوتیرک داشته است. در بررسی اثر پری افزایشی روندی

گاالکتوالیگوسررررراکارید در تغذیررررره مررررراهی قرمرررررز 

 Carassius auratus gibelioداری در ( اختالف معنی

های ایمنری موکرو  ازجملره ایمنوگلوبرولین و شاخص

بیوتیرک شده برا پرریفسفاتاز در تیمارهای تغذیهآلکالین

 ,Kolangi Miandareنسبت به گروه شاهد نشان دادند  

et al., 2016 هم نین نتای  مشابهی در اثر اسرتفاده از .)

پروبیوتیررررک هررررای اررررذایی دیگررررر ماننررررد مکمررررک

آالی اذایی ماهی قرزلالکتوباسیلو  رامنو  در جیره 

 Oncorhynchus mykiss  )Panigrahiکمران  رنگرین

et al., 2004اسیدالکتیکی کاسترودیوم  ( و پروبیوتیک

 Song et  (Miichthys miiuy)در جیره ارذایی مراهی 

al., 2006 مراهی در اسریدوفیلو  (و الکتوباسریلو 

 Pentius tetrazona  )Roosta andبررار    تررایگر

Hoseinifar, 2016است. شده ( گزارش 

تروان یمباتوجه به نترای  حاصرک از مطالعره حاترر 

توانرد گیری کرد که پودر کنسرانتره ماءالشرعیر مرییجهنت

سبب بهبود عملکرد رشد و ایمنی در ماهی کپور شود و 

تواننرد جهرت بهبرود های تولید اذای آبزیان میشرکت

ارذایی  جیره اذایی، از این ماده طبیعی در فرموالسریون

 خود استفاده نمایند.  

 

 سپاسگزاری

ایررن مطالعرره بررا حمایررت مررالی شرررکت نیرررو مالررت 

خراسان انجام شده است و نویسرندگان کمرال تشرکر را 

 ازمدیریت آن  شرکت دارند.
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