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  جهت( Lactobacillus rhamnosus) تجویز خوراکی الکتوباسیلوس رامنوسوس

 کاهش اثرات مخرب ماالتیون بر سالمت عمومی و مقاومت در برابر بیماری

 (Oncorhynchus mykiss) کمانآالی رنگینقزل در 
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 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

 کمانرنگین آالیقزل ایمنی عملکرد بر Lactobacillus rhamnosus پروبیوتیک خوراکی تجویز تأثیر دادن نتحقیق حاضر با هدف نشا

 چهار به گرم 43±6/2 وزن میانگین با کمانرنگین آالیقزل ماهی قطعه 180 منظور،بدین. شد انجام ماالتیون کشندهتحت سمیت با مواجه در

 عاری جیرة با توأم ماالتیون معرض در و پروبیوتیک خوراکی تجویز با توأم ماالتیون معرض در روبیوتیک،پ خوراکی تجویز شاهد، آزمایشی گروه

 هایگلبول تعداد داریمعن کاهش بیانگر آمده دستهب نتایج. گرفتند قرار مذکور تیمارهای تأثیر تحت روز 28 مدتبه و شدند تقسیم پروبیوتیک از

 خوراکی تجویز. بود شاهد گروه به نسبت ماالتیون با تیمار تحت ماهیان در خون هایلنفوسیت درصد و سفید هایگلبول قرمز،

L. rhamnosus داد افزایش را ماالتیون با تیمار تحت ماهیان در خون سفید و قرمز هایگلبول تعداد دارییمعن طوربه شاهد جیرة با مقایسه در 

(05/0>P .)زایبیماری باکتری با چالش از پس 14 روز در نماهیا تجمعی تلفات درصد برآورد Aeromonas hydrophila کاهش دهندةنشان 

 طوربه را میر و مرگ میزان گروه این در L. rhamnosus خوراکی تجویز و بود ماالتیون با تیمار تحت ماهیان در بازماندگی درصد داریمعن

 با چالش از پس ماهیان بازماندگی میزان چنینهم و شناسیخون هایپارامتر سنجش از صلحا نتایج به توجه با طورکلیبه. داد کاهش دارییمعن

A. hydrophila، خوراکی تجویز L. rhamnosus اثرات تواندمی و شودمی کمانرنگین آالیقزل ماهی دفاعی سیستم عملکرد بهبود باعث 

 .دهد هشکا کمانرنگین آالی قزل ایمنی عملکرد بر را ماالتیون مخرب

 Aeromonas hydrophila، کمانآالی رنگینقزل، Lactobacillus rhamnosus، کش ارگانوفسفرهآفت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 توجهی كه داشته، قابل رشد و توسعه كنار در پروريصنعت آبزي       

 به توانمی جمله آن از بوده است كه نیز روبرو مشكالتی با همواره

كرد.  اشاره ايتغذيه مشكالت و هابیماري شیوع آب، تكیفی تغییرات

تواند حاوي مقادير بسیار بااليی از عوامل آب محیط پرورش ماهیان می

شرايط مناسب  آمدن دنبال فراهمهمواره به كه باشد طلببیماريزا فرصت

 واسطههب معمول، شرايط باشند. ماهیان تحتجهت ايجاد بیماري می

كنند، می محافظت خود از مهاجم عوامل اين مقابل در ذاتی ايمنی سیستم

محیطی ازجمله  هاي زيستگیري در معرض استرساما در هنگام قرار

شوند، هاي عفونی میهاي منابع آب، مستعد ابتال به بیماريآالينده

هاي محیطی است زيرا سیستم ايمنی يک هدف حساس براي آالينده

(Sinyakov  ،؛ 2002و همكارانBenejam 2010 همكاران، و .) در

يک  Aeromonas hydrophilaهاي عفونی، میان عوامل مسبب بیماري

زا، كه تحت شرايط استرس استطلب باكتري همیشه حاضر و فرصت

از قبیل تغییرات دمايی، دستكاري و يا كاهش كیفیت آب تبديل به 

كاران، كند )آهنگرزاده و همشود و ايجاد بیماري میيک پاتوژن می

 كنترل ها قابلبیوتیک آنتی مصرف خوراكی با اين باكتري (.1394

 در اشتها كاهش چنینهم و مقاوم هايسويه وجود دلیلبه اما است

 ازجمله پیشگیري و غیرخوراكی هايدرمان بايد به لذا هنگام بیماري،

 ويژهبه زاعوامل استرس بردن بین از و محیطی شرايط بهبود و اصالح

(. آشكارا 1389ويژه كرد )مخیر،  توجه آب هايآلودگی دادن كاهش

 ارتباط كشاورزي هايكشآفت به آلوده هايآب كه است مشخص

هاي ناشی افزايش شیوع عفونت مستقیمی با افزايش استرس و متعاقباً

(. 2017و همكاران،  Khalil) طلب دارندبیماريزا و فرصت هايباكتري از

هاي كشها در بخش كشاورزي، آفتكشآفت ازجمله پركاربردترين

باشند كه براي موجودات غیرهدف از جمله آبزيانی كه می ارگانوفسفره

يابند بسیار در محیط طبیعی نزديک به مزارع كشاورزي پرورش می

(. 2014 همكاران، و Yonar؛ 2011و همكاران،  Banaee)مضر هستند 

نباتی  آفات با مبارزه جهت ههاست كآن ترينکخطرنا از يكی ماالتیون

در سرتاسر دنیا  زيستمحیط براي مشكالتی و گرفته قرار مورد استفاده

فارسانی نقل از غفاري به (.1394)فرخی و همكاران،  آورده است وجودهب

هاي كش( ماالتیون در ايران نیز يكی از آفت1395و همكاران )

 ماهیان آزاد بر التیونما تاثیرگذاري اصلی پرمصرف می باشد. مكانیسم

 مستقیم تغییر توانايی بر یمبن یگزارشات اما باشد،می عصبی سمیت

 كشآفت اين براي نیز ماهی ايمنی سیستم هايمولفه مستقیمغیر و

 آسیب مثال عنوانبه .(2014و همكاران،  Dietrich) باشدموجود می

 مسیرهاي در تغییر و یمنيا سیستم به مربوط هاياندام به اكسیداتیو

 به وابسته هايسلول تمايز و تكثیر ي،سازفعال جهت سیگنال انتقال

 و Galloway) است شده گزارش كشآفت نيا توسط ايمنی سیستم

Handy، 2003؛ Kawashima و Fujii، 2004 .)در تغییر نیچنهم 

 زین اكسیدانیآنتی هايآنزيم فعالیت و ايمنی پاسخ خونی، پارامترهاي

 ارائه بنابراين. ديگرد مشاهده( 2014) همكاران و Yonar شيآزما در

 و سالمت بر ماالتیون آورزيان اثرات با مقابله جهت موثر راهكاري

هاي يكی از شاخص .رسدمی نظربه الزامی ماهیان ايمنی سیستم عملكرد

و فیزيولوژي ماهیان سالمت وضعیت در بررسی  و قابل اطمینان مهم

ثیر تغذيه، عوامل أباشد كه تحت تخون آنان می هايسنجش پارامتر

در عمل، خون ماهی  (.Farzanfar ،2006)است محیطی و سن آنان 

زيست شناسی و نظارت بر محیطاي در تحقیقات سمطور گستردهبه

شناسی استفاده عنوان يک نشانگر از تغییرات فیزيولوژيكی و آسیببه

از سالمت سیستم ايمنی موجود قادر به ارائه يک بینش كلی  شود ومی

 (.2011و همكاران،  Saravanan؛ 2011و همكاران،  Li)باشد نیز می

 همین دلیل جهت ارزيابی وضعیت سالمت سیستم ايمنی و آسیببه

ناسی شخون هايشاخص كش ماالتیون،با آفت مواجه در شناسی ماهیان

نتايج  گیرند. توانند مورد استفاده قرارعنوان ابزاري كارآمد، میبه

طرف در بر هاي پروبیوتیکمطالعات متعدد اثرات سودمند باكتري

هاي محیطی را ازجمله استرس مربوط به آلودگی كردن انواع استرس

ها، استفاده از پروبیوتیک (.2009و همكاران،  Castex)دهد نشان می

رش بهبود اجتماع فلور میكروبی محیط پیرامون و دستگاه گوا واسطههب

موجود، موجب كارايی بهتر دستگاه گوارش، تحريک سیستم ايمنی 

زا در جانور میزبان بدن، رشد و مقاومت نسبت به عوامل بیماري

هاي آالينده با مواجه در زمان (.2000و همكاران،  Verschuere) شودمی

 L. rhamnosusها ازجمله رسد كه الكتوباسیلنظر میمحیطی، به

اي از اثرات مخرب استرس اكسیداتیو بر ستردهباعث كاهش طیف گ

مستقیم نشان صورت غیرچنین شواهد بهشوند و همموجود آبزي می

ها قادر به متابولیسم يا تجزيه سموم دفع آفات دهد كه الكتوباسیلمی

. (2015و همكاران،  Trinder)هاي فسفاتاز خود هستند از طريق آنزيم

منظور تخريب طیف هاي پروبیوتیک بهيوري از باكتربنابراين بهره

چنین محیط پرورش دور از در داخل بدن و هم هاكشوسیعی از آفت

تواند نوعی كه باشد می ذكر است كه استرس از هرانتظار نیست. الزم به

افزايش منجر به  هنتیجدر آبزي گردد و .ايمنی سیستم كاهش توان باعث

بنابراين هدف از مطالعه حاضر  شود. ها و تلفاتبه بیماري احتمال ابتال

 Lactobacillus rhamnosusبررسی اثرات محافظتی تجويز خوراكی 
 در چالش با كمانآالي رنگینقزلبر سالمت عمومی و میزان مقاومت 

Aeromonas hydrophila  تحت شرايط استرس ناشی از قرارگیري در

 باشد.معرض ماالتیون می
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 هامواد و روش

 تغذيه و پرورش مراحل كلیه: هیه ماهی و شرایط نگهداریت       

 منابع دانشكده در واقع آبزيان بیماري و بهداشت كارگاه در ماهیان

 رنگین آاليقزل ماهیان بچه. شد انجام( كرج) تهران دانشگاه طبیعی

 البرز استان در واقع برغان روستاي از گرم 42 وزن میانگین با كمان

 سازگاري منظوربه آزمايش، انجام محل به انتقال از پس و گرديد تهیه

 لیتري 1000 مخازن در هفته يک مدتبه جديد محیطی شرايط با

 كه شدند دارينگه 12:12 نورانی دوره با كارگاه محیط در فايبرگالس

 پیش مرحله كمانرنگین آاليقزل تجاري غذاي با مدت اين طی در

 ،ايران شهركرد، فرادانه، آبزيان غذاي شركت ساخت) 2FFT پرواري

 ،%4 حداكثر خام فیبر خام، چربی % 14 خام، پروتئین % 43 حدود

( درصد 1 حداقل فسفر ،%11 حداكثر رطوبت ،%11 حداكثر خاكستر

 بدن وزن %2 میزانبه 19:00 و 7:00ساعت راس روز در نوبت دو طی

 هاماهی آزمايش شروع جهت سازگاري، دوره پايان از پس. شدند تغذيه

 15 مخزن هر) شدند توزيع فايبرگالسی مخزن 12 در تصادفی طوربه

 .گرفتند قرار گوناگون تیمارهاي تاثیر تحت و( ماهی قطعه

 هيسو شيآزما نيا در استفاده مورد کیوتیپروب: مواد       

Lactobacillus rhamnosus نیرنگ يآالقزل یماه روده از شده جدا 

 در سلول 1010یكلن لیتشك واحد با شده يزدرايفر صورتبه و كمان

 استفاده مورد و هیته( رانيا رشت، وارنا، اريستيز) شركت از گرم، هر

 عيما صورتبه زین شيآزما نيا در استفاده مورد ونیماالت. گرفت قرار

 .گرفت قرار استفاده مورد %57 خلوص با شونده ونیامولس

 با كمانرنگین آاليلقز ماهی قطعه 180 تعداد: طرح آزمایش       

 ذخیره تراكم) آزمايشی مخزن 12 بین گرم 43±6/2 وزنی میانگین

 قالب در( پرورش آب لیتر 300 يا مخزن هر براي ماهی 15 ،سازي

 بود روز 28 آزمايش دوره طول. شدند تقسیم تكرار سه با تیمار چهار

 نمیزا براساس آزمايش اين انجام جهت انتخابی كشندهتحت غلظت و

50LC 96 طبق بر. بود كمانرنگین آاليقزل ماهی براي ماالتیون ساعته 

 ماالتیون ساعته 50LC 96 میزانPurghart (2001 )و  Gries گزارش

. است گرديده عنوان لیتر بر گرممیلی 18/0 كمانرنگین آاليقزل براي

 به پروبیوتیک تیمارهاي در موجود هايماهی آزمايش شروع از قبل

 پروبیوتیک حاوي جیره با تیمار پیش انجام جهت فتهه يک مدت

 و شدندمی هوادهی دائما مخازن آزمايش مدت طی در. شدند تغذيه

 صورتبهO.E.C.D (1984 ) استاندارد راهنماي براساس آزمايشات

 كمانرنگین آاليقزل ماهی روي( آب %20 روزانه تعويض) ساكن نیمه

 ساخته قبالً كه ايذخیره محلول از آب تعويض جهت. گرفت صورت

 ماالتیون با تیمار تحت مخازن آب با آن در ماالتیون غلظت و بود شده

 دماي چونهم آب، كیفی عوامل گیرياندازه. شدمی استفاده بود برابر

 توسط) محلول اكسیژن روزانه، صورتبه( ايجیوه دماسنج با) آب

 انجام هفتگی رتصوبه( متر pH دستگاه طريق از) pH و( متر اكسیژن

درجه  16تا 13 یبترتبه pH و محلول اكسیژن آب، دماي میزان .گرفت

 .يدگرد یريگاندازه 8تا  4/7و  یتردر ل گرمیلیم 9تا  8 گراد،یسانت

طور تصادفی منظور تیماربندي آزمايش، ماهیان بهبه :تیماربندی       

ک توام با ، فقط پروبیوتیک، پروبیوتیشاهدگروه آزمايشی  4بین 

ماهی درون  15ماالتیون و فقط ماالتیون، با سه تكرار تقسیم شدند )

(. غلظت انتخاب شده از ماالتیون جهت انجام اين آزمايش مخزنهر 

آالي رنگین ساعته آن براي ماهی قزل 50LC 96میزان  2/0معادل با 

مل گرم بر لیتر مورد استفاده قرار گرفت. مكمیلی 036/0كمان برابر با 

روش گرم بر كیلوگرم غذا به 1میزان به L. rhamnosusپروبیوتیک 

غذايی افزوده گرديد. جیره تجاري بدون مكمل  اسپري كردن به جیره

 گرفته شد.عنوان جیره شاهد درنظربه L. rhamnosusپروبیوتیک 

 روزه 28 دوره اتمام از پس: شناسیسنجش پارامترهای خون       

 در ماهیان خون، بیوشیمیايی فاكتورهاي گیريندازها جهت آزمايش،

 كامل هوشیبی از پس و گرفتند قرار میخک گل پودر ppm 200 محلول

 لیتريمیلی 2 استريل هايسرنگ توسط هاآن دمی ساقه از خونگیري

 رقیق از استفاده با خون سفید و قرمز هايگلبول شمارش. شد انجام

 گرم 31/3 فرمالدهید، لیترمیلی 10) دايسیس محلول در خون سازي

 با و( مقطر آب لیتر 1 در ويوله كريستال گرم 1 سیترات، سديم تري

؛ 2008 همكاران،و  Dorafshan) شد انجام هموسیتومتر الم از استفاده

Rehulka، 2000 .)خون هاينمونه هماتوكريت، میزان تعیین جهت 

 آوريجمع هپارين به تهآغش مويینه لوله وسیلةبه ماهیان از شده گرفته

 سانتريفیوژ دستگاه در دقیقه 5 مدتبه مخصوص شیارهاي در سپس و

 تا گرفتند قرار دقیقه در دور 3000 سرعت با میكروهماتوكريت

 درصدي صورتبه هماتوكريت .گیرد انجام هماتوكريت و سرم سازيجدا

. (1383 خواجه، و جاللی) گرديد محاسبه هماتوكريت كشخط با

 انجام گلوبینهمو سیانومت استاندارد روشبه گلوبینهمو گیريازهاند

 حجم يعنی گلبولی هايانديس(. 2000و همكاران،  Feldman) گرفت

( MCH) گلبولی هموگلوبین متوسط میزان ،(MCV) گلبولی متوسط

 از استفاده با( MCHC) قرمز هايگلبول هموگلوبین متوسط غلظت و

 همكاران،و  Feldman) گرديد محاسبه وجودم استاندارد هايفرمول

 گسترش ابتدا خون سفید هايگلبول افتراقی شمارش جهت(. 2000

 كردن فیكس و الم شدن خشک از پس. گرديد تهیه الم روي خونی

 افتراقی شمارش نهايتاً و گرديد آمیزيرنگ گیمسا رنگ با الم متانول، با

 يهاسلول تعداد و گرفت امانج میكروسكوپ زير در خون سفید هايگلبول

 (.1996 همكاران،و  Houston) شد بیان درصد برحسب آمده دستبه
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 ماهی ايمنی سیستم عملكرد ارزيابی منظوربه: چالش بیماری       

 ارگانوفسفره كشآفت معرض در گیريقرار پیرو كمانرنگین آاليقزل

 معمول اكتريايیب پاتوژن عنوانبه Aeromonas hydrophila ماالتیون،

 28 دوره پايان از پس. گرفت قرار استفاده مورد شیرين آب ماهیان در

 آزمايشی گروه هر از ماهی 21 تعداد خونگیري انجام و آزمايش روزه

 Aeromonas hydrophila كشنده دوز صفاقی درون تزريق وسیلههب

 و LaPatra توسط قبالً كه( لیترمیلی بر كلنی تشكیل واحد 710)

 و گرفتند قرار باكتريايی چالش تحت شد تعیین( 2010) مكارانه

 از پس روز 14 تا آزمايشی گروه هر در ماهیان میر و مرگ میزان

 :شد محاسبه زير فرمول از استفاده با بقا درصد و شد شمارش چالش
 100×)تعداد اولیه ماهیان تزريق شده ÷تعداد نهايی ماهیان زنده مانده(=(نرخ بقا )%(

: سازی آن جهت تزریق درون صفاقیکشت باکتری و آماده       

 نیرنگ يآالقزل یماه از Aeromonas hydrophila يباكتر هیاول منبع

 باكتري ابتدا. ديگرد برداشت يباكتر نيا توسط شده ماریب كمان

 شرايط در سپس و شده تائید بیوشیمیايی هايتست توسط مذكور

 شركت TSB مدل) مايع كشت محیط در انبوه تولید منظوربه استريل

 دستورالعمل طبق مذكور كشت محیط. شد داده كشت( آلمان مرک

 شد تهیه ارلن درون( مقطر آب لیتر يک براي پودر از گرم 30) مصرف

 سانتی درجه 121 دماي در اتمسفر 5/1 فشار در دقیقه 15 مدتبه و

از اتوكالو  خروج ارلن حاوي محیط كشت از پس. گرديد اتوكالو گراد

به  Aeromonas hydrophilaدما شدن آن با محیط، باكتري و هم

 28محیط كشت تلقیح شد و سپس درون انكوباتور شیكردار در دماي 

 24گذاري شد. پس از ساعت گرمخانه 24مدت گراد بهدرجه سانتی

 10مدت ساعت انكوباسیون و مشاهده كدورت، محتويات ارلن به

سانتريفیوژ گرديد، فاز مايع خارج شد و  g3000دقیقه با سرعت 

 سه طی استريل بافر فسفاتتوسط محلول  يرسوب جامد باكتر

(. Firuzbakhsh، 2015و  Amirkhani) دگردي برداشت و شستشو مرحله

گیري سنجی اندازهغلظت باكتري در محلول نهايی توسط روش طیف

لیتر بر میلی واحد كلنی 710 شد. تراكم باكتري تا رسیدن به غلظت

لیتر از اين سوسپانسیون باكتريايی میلی 1/0شد و میزان  يسازقیرق

 .صورت داخل صفاقی به ماهیان تزريق گرديدبه

 انحراف ±میانگین صورتبه هاداده تمام: تجزیه و تحلیل آماری       

 استفاده با هاداده تحلیل و تجزيه. است شده بیان گروه هر براي معیار

 مقايسه براي. شد انجام ANOVA طرفهيک واريانس آنالیز ونآزم از

 اطمینان درصد 95 سطح در توكی آماري آزمون از هاداده میانگین

 آماري، هايتحلیل و تجزيه تمام انجام جهت چنینهم. شد استفاده

 .گرديد استفاده 24 نسخه SPSS ويندوز تحت افزارنرم از

 

 نتایج
 خون پارامترهاي سنجش از آمده دستهب يجنتا بیانگر 1 جدول       

 نتايج طبق. باشد می مختلف تیمارهاي در كمانرنگین آاليقزل ماهی

 كشآفت معرض در كمانرنگین آاليقزل ماهی قرارگیري آمده دستهب

 مقايسه در خون قرمز هايگلبول تعداد داریمعن كاهش سبب ماالتیون

 خوراكی تجويز ماالتیون معرض در هايگروه در و شودمی شاهد گروه با

 افزايش سبب شاهد جیره با مقايسه در L. rhamnosus پروبیوتیک

 از حاصل نتايج(. P<05/0) شد خون قرمز هايگلبول تعداد داریمعن

 در چهآن با مشابهی الگوي نیز خون سفید هايگلبول تعداد سنجش

 گلبول تعداد ترينكم و داد نشان شد مشاهده قرمز هايگلبول مورد

 با شده تغذيه و ماالتیون معرض در آزمايشی گروه در خون سفید

 مكعب مترمیلی هر در عدد هزار 63/35±27/1 میزان با شاهد جیره

 در L. rhamnosus پروبیوتیک خوراكی تجويز. شد مشاهده خون

 در پارامتر اين داریمعن افزايش سبب ماالتیون با تیمار تحت هايگروه

 خون هماتوكريت گیرياندازه(. P<05/0) شد شاهد جیره با مقايسه

 بود ماالتیون معرض در هايگروه در پارامتر اين كاهش دهندهنشان

 نشان اداريیمعن اختالف شاهد گروه با آماري لحاظ به كاهش اين اما

 هموگلوبین سنجش از آمده دستهب نتايج آماري آنالیز(. P>05/0) نداد

 نشان آزمايشی تیمارهاي بین در داريیمعن الفاخت گونههیچ خون

 متوسط حجم يعنی گلبولی هايانديس گیرياندازه(. P>05/0) نداد

 غلظت و( MCH) گلبولی هموگلوبین متوسط میزان ،(MCV) گلبولی

 MCV جزبه كه داد نشان (MCHC) قرمز هايگلبول هموگلوبین متوسط

 وجود مختلف هايتیمار بین پارامترها ساير در داريیمعن اختالف هیچ

 داریمعن افزايش شاهد آمده، دستهب نتايج طبق(. P>05/0) ندارد

MCV و بوديم شاهد گروه به نسبت ماالتیون معرض در هايگروه در 

 شاهد جیره با مقايسه در L. rhamnosus پروبیوتیک خوراكی تجويز

  (.P>05/0) نداشت آن كاهش در داريیمعن تاثیر

 درصد در تغییرات: های سفید خونمارش افتراقی گلبولش       

 نتیجه در كمانرنگین آاليقزل ماهی خون سفید هايسلول انواع

 نشان 1 شكل در آزمايشی مختلف تیمارهاي معرض در قرارگیري

 دهندهنشان خون سفید هايگلبول افتراقی شمارش. است شده داده

 ماالتیون معرض در هايگروه در خون نوتروفیل درصد داریمعن افزايش

 در داريیمعن تاثیر L. rhamnosus پروبیوتیک خوراكی تجويز و بود

 الگويی خون هايلنفوسیت درصد سنجش (.P>05/0) نداشت آن كاهش

. داد نشان را شد مشاهده خون هاينوتروفیل مورد در كه چهآن عكس

 لنفوسیت رصدد داریمعن كاهش سبب ماالتیون معرض در ماهی قرارگیري

 با مقايسه در L. rhamnosus پروبیوتیک خوراكی تجويز و شد خون

 هیچ(. P>05/0) نداشت آن افزايش در داريیمعن تاثیر شاهد جیره
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 بین در خون مونوسیت دهندهتشكیل درصد در داريیمعن تفاوت گونه

  (.P>05/0) نشد مشاهده مختلف آزمايشی هايگروه

 تجمعی تلفات درصد میانگین دهندهنشان 2 لشك: چالش بیماری       

 مختلف روزهاي طی در مختلف آزمايشی تیمارهاي به مربوط ماهیان

 تلفات. باشدمی Aeromonas hydrophila با باكتريايی چالش از پس

. شد ثبت چالش از پس روز 14 مدتبه بقا نسبی درصد و تجمعی

 با شده تغذيه یآزمايش تیمار در تجمعی میر و مرگ نرخ ترينكم

 با ماالتیون حضور عدم در L. rhamnosus پروبیوتیک حاوي جیره

 تیمار در تجمعی میر و مرگ نرخ ترينبیش و درصد 61/47 میزان

 میزان با ماالتیون معرض در و شاهد جیره با شده تغذيه آزمايشی

 هايگروه در. گرديد ثبت چالش از پس 14 روز در درصد 711/85

 پروبیوتیک خوراكی تجويز داشتند، قرار ماالتیون معرض رد كه آزمايشی

L. rhamnosus درصد داریمعن كاهش باعث شاهد جیره به نسبت 

 شد A. hydrophila با چالش از پس 14 روز در ماهیان تجمعی تلفات

(05/0>P.) 

 
 

 ونماالتی کمان تحت سمیت زیر کشندهآالی رنگینبر پارامترهای خون ماهی قزل L. rhamnosus : اثرات تجویز خوراکی پروبیوتیک1جدول

 بحث 

 و زااسترس عوامل وسیلههب خونی پارامترهاي كهجايیآن از       

 پارامترها، اين ارزيابی بنابراين گیرند،می قرار تاثیر تحت آب هايآالينده

 ماهی سالمت وضعیت بر كشاورزي سموم اثرات شناخت در تواندمی

 از آمده دستهب نتايج(. 2018و همكاران،  Galal) نمايد ياري را ما

 در كمانرنگین آاليقزل ماهی گیريقرار كه داد نشان حاضر آزمايش

 هماتوكريت خون، قرمز هايگلبول تعداد كاهش موجب ماالتیون معرض

1تیمار  شاخص 2تیمار   3تیمار   4تیمار    

 c04/0 ± 36/1 c034/0 ± 41/1 b041/0 ± 21/1 a055/0 ± 1/1 ×(610) قرمز گلبول

 b75/1 ± 79/39 c82/1 ± 71/44 bc32/1 ± 20/41 a27/1 ± 63/35 ×(310) دیسف گلبول

 ab17/1 ± 29/42 b13/1 ± 06/45 ab69/3 ± 62/39 a09/2 ± 69/38 )%( تیهماتوکر

 a09/2 ± 22/11 a09/1 ± 02/13 a95/0 ± 77/9 a30/1 ± 35/10 (تریل یدس بر)گرم  نیهموگلوب

MCV a95/1 ± 310 a6/9 ± 319 ab63/19 ± 325 b54/9 ± 351 

MCH a14 ± 82 a8 ± 92 a45/5 ± 80 a5/10 ± 49 

MCHC a4/4 ± 4/26 a75/1 ± 8/28 a58/0 ± 65/24 a67/3 ± 82/26 
 (.P<05/0باشد )میها ردار بین تیماوجود اختالف معنیدهنده در هر رديف نشانحروف متفاوت  معیار ارائه شده است. انحراف ±صورت میانگین مقادير به

   

 

 

 
بر میزان  L. rhamnosusاثرات تجویز خوراکی پروبیوتیک  نمودار: 1شکل 

کمان تحت سمیت زیر آالی رنگینهای سفید خون ماهی قزلانواع گلبول

مقادير به صورت هفته آزمایش.  4ماالتیون پس از طی مدت  کشنده

وجود دهنده نشان ستون روي هرحروف متفاوت  معیار ارائه شده است. انحراف±میانگین

 (P<05/0باشد )میها ردار بین تیمااختالف معنی

کمان آالی رنگینمیزان مرگ و میر تجمعی ماهی قزلنمودار : 2شکل  

 1. گروه Aeromonas hydrophilaروز پس از چالش با باکتری  14طی 

تجویز خوراکی  3، گروه L. rhamnosusتجویز خوراکی  2شاهد، گروه 

L. rhamnosus  تجویز جیره شاهد در معرض   4در معرض ماالتیون، گروه

 تیونماال
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 قرمز هايگلبول تعداد كاهش(. 1 جدول) شودمی خون هموگلوبین و

 تولید فرايند در اختالل دلیلبه است ممكن هموگلوبین و خون

 افزايش دلیلبه يا و اسمزي تنظیم سازي،خون قرمز، هايگلبول

و  Jenkins) باشد سازخون هايبافت در خون قرمز هايسلول تخريب

 اثرات دهندهنشان تواندمی شده ايجاد خونی كم(. 2003همكاران، 

 تخريب يا و طحال و كلیه سازخون هايبافت بر ماالتیون مستقیم

 متعددي مطالعات نتايج. باشد كشتآف اين توسط خونی هايسلول

 در قرارگیري نتیجه در مذكور پارامترهاي داریمعن كاهش از گواه نیز

و همكاران،  Narra) باشدمی ماهیان در كشاورزي هايكشآفت معرض

 پروبیوتیک خوراكی تجويز(. 2014و همكاران،  Yonar؛ 2015

L. rhamnosus جیره با مقايسه رد ماالتیون، با تیمار تحت ماهیان در 

 داد افزايش را خون قرمز هايگلبول تعداد توجهی قابل میزانبه شاهد

 در L. rhamnosus مكمل خوراكی تجويز سودمند اثرات مبین كه

 قرمز هايگلبول و سازخون هايبافت بر ماالتیون سوء اثرات كاهش

 و Mohapatra توسط كه مشابه آزمايشی در. باشدمی ماهی خون

 سويه چند مخلوط از استفاده .پذيرفت صورت (2012) رانهمكا

 به ( منجرLabeo rohita) روهو كپور ماهی غذاي در پروبیوتیک

 كشآفت زيركشنده سمیت تحت ماهیان، قرمز هايگلبول تعداد افزايش

 در. داشت خوانیهم حاضر تحقیق از حاصل نتايج با كه شد فنوالرات

 باعث Micrococcus luteus یوتیکپروب از استفاده ديگر آزمايشی

 Oreochromisنیل ) تیالپیاي در خون قرمز هايگلبول تعداد افزايش

niloticus) شد (Abdel-Rhman  ،2009و همكاران.) تعداد پارامتر 

 جزء ،كندمی ايفا ماهیان ايمنی در مهمی نقش خون سفید هايگلبول

 هايپپتید ازجمله نیخو تركیبات و دهدمی تشكیل را ذاتی ايمنی سلولی

 را هاسیتوكین و كمپلمان تركیبات ها،لكتین كاتیونی، ضدمیكروبی

 شده ارائه نتايج به توجه با(. 2018و همكاران،  Galal) كنندمی تولید

 در گرفته قرار ماهیان در خون سفید هايگلبول تعداد 1 جدول در

 كاهش یتوجه قابل میزانبه شاهد گروه به نسبت ماالتیون معرض

 موجب تنش( 1395) همكاران و فارسانیغفاري ازنقل  به. يافت

 نتايج با كه شودمی بدن ايمنی پاسخ و سفید هايگلبول تعداد افزايش

 تناقض اين براي توانمی كه دلیلی. است تناقض در حاضر آزمايش

 باشدمی آلودگی معرض در قرارگیري زمان مدت در اختالف نمود ذكر

 جبران فرصت كشآفت معرض در مدت طوالنی قرارگیري احتماالً و

. است نموده صلب موجود از را ايمنی سیستم بر آن سوءاثرات

و همكاران،  Ahmadi؛ 2014و همكاران،  Yonar) ديگري هايآزمايش

 در ماهی خون سفید هايگلبول میزان كاهش از گواه نیز( 2014

. دارد خوانیهم حاضر آزمايش نتايج با كه باشدمی هاكشآفت با مواجه

 شاهد، جیره با مقايسه در L. rhamnosus پروبیوتیک خوراكی تجويز

 معرض در قرارگیري از ناشی خون سفید هايگلبول تعداد كاهش

 داریمعن افزايش شاهد و نمود جبران چشمگیري میزانبه را ماالتیون

 جیره با هشدتغذيه  آزمايشی گروه در خون سفید هايگلبول تعداد

 تعداد ترينبیش. بوديم شاهد جیره با مقايسه در پروبیوتیک حاوي

 در پروبیوتیک با شده تغذيه آزمايشی گروه در خون سفید هايگلبول

 تجويز سودمند تاثیر حاكی كه شد مشاهده ماالتیون حضور عدم

 سیستم عملكرد بهبود جهت L. rhamnosus پروبیوتیک خوراكی

 متعدد مطالعات نتايج. باشدمی كمانرنگین يآالقزل ماهی ايمنی

( 2018و همكاران،  Munir؛ 2014و همكاران،  Yarahmadi) ديگري

 سیستم كارايی افزايش بر هاپروبیوتیک سودمند گذاريتاثیر نیز

 به MCHC و MCV ،MCH مقادير. نمايدمی را تائید هاماهی دفاعی

 قرمز هايگلبول تعداد و تهماتوكري هموگلوبین، هايپارامتر مقادير

 اين در تغییر سبب مذكور پارامترهاي در تغییر و است وابسته خون

 رنگین آاليقزل ماهی قرارگیري حاضر مطالعه در. گرددمی فاكتور سه

 دو و شد MCV داریمعن افزايش باعث ماالتیون معرض در كمان

 پروبیوتیک یخوراك تجويز. ندادند نشان داريیمعن تغییر ديگر فاكتور

L. rhamnosus پارامتر بر داريیمعن تاثیر شاهد جیره با مقايسه در 

 ،هالنفوسیت خونی سفید هايسلول فراوانی افتراقی شمارش .نداشت مذكور

 و است حاد استرس بر مؤثر شاخص يک هامونوسیت و هانوتروفیل

ن، و همكارا Li) دهدمی ارائه ايمنی سیستم سالمت از كلی بینش يک

 خونی سفید هايسلول تريناصلی از هالنفوسیت و هانوتروفیل (.2011

 اين در تربیش هاآالينده تاثیر و باشندمی شناسیسم مطالعات در

 ماهیان افتراقی لكوسیت ترينغالب لنفوسیت. شودمی نمايان هاسلول

 فارسانیغفاري) است ايمنی سیستم هايعملكرد از بسیاري مسئول و

 افتراقی درصد محاسبه از آمده دستهب نتايج طبق(. 1395 كاران،هم و

 داریمعن كاهش( 2 شكل) حاضر آزمايش در خون سفید هايگلبول

 قرارگیري از پس كمانرنگین آاليقزل ماهی خون هايلنفوسیت درصد

 كل تعداد كهدرحالی شد، مشاهده ماالتیون كشآفت معرض در

 هالنفوسیت تعداد كاهش اين. يافت افزايش خون سفید هايگلبول

 فرايند القاء موجب ماالتیون كه باشد اين دهندهنشان تواندمی

-Kori البته(. Ibrahim، 2014و  Harabawy) است شده لكوسیتوزيس

Siakpere و Ikomi (2011 )معرض در قرارگیري كه داشتند اظهار 

 حاصل نتايج. شود هالنفوسیت تولید افزايش باعث تواندمی سمی مواد

 را شاخص اين داریمعن افزايش خون هاينوتروفیل درصد برآورد از

 چونهم وظايفی هانوتروفیل. داد نشان ماالتیون معرض در هايگروه در

 هايپروسه و هاآالينده تجزيه التهاب، به پاسخ كوچک، ذرات فاگوسیتوز

 افزايش راينبناب. دارند عهده بر هاسلول كردن نابود مثل متابولیكی

 فارسانیغفاري)  نیست انتظار از دور هاآالينده سمیت شرايط در هاآن

 هاپاتوژن برابر در میزبان مقاومت چالش آزمايش (.1395 همكاران، و

 گرفته درنظر ايمنی سیستم عملكرد ارزيابی ترينگويا عنوانبه
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 مورد موجود تمامیت سطح در را كل ايمنی پاسخ كه چرا ،شودمی

 مطالعات تعدادي در (.2002و همكاران،  Kollner) دهدمی قرار سنجش

(Banuelos  ،؛ 2010و همكارانDietrich  ،2014و همكاران). خوبیبه 

 هاكشآفت جملهاز شیمیايی مواد از بسیاري كه است شده مشخص

 آن مقاومت سركوب و ماهی ايمنی سیستم عملكرد در اختالل باعث

 سودمند اثرات آن، مقابل نقطه در. شوندیم هاپاتوژن به نسبت

 افزودنی يک عنوانبه، الكتوباسیل هايباكتري ويژهبه هاپروبیوتیک

 مضر هايپاتوژن علیه میزبان ايمنی پاسخ بهبود موجب كه غذايی

و  Pirarat) است گرفته قرار توجه مورد اخیر هايدهه در شوندمی

 وسیلهبه باكتريايی چالش نآزمو ديدگاه اين با(. 2006همكاران، 

 اثرت بررسی هدف با Aeromonas hydrophila صفاقی درون تزريق

 ايمنی سیستم كلی عملكرد بر L. rhamnosus پروبیوتیک محافظتی

 14 پايان در. شد انجام ماالتیون معرض در قرارگیري متعاقب موجود

 یانماه در تجمعی تلفات درصد ترينبیش باكتريايی چالش آزمون روز

 آب و پروبیوتیک مكمل بدون تجاري جیره با تغذيه" 4 آزمايشی گروه

 طوالنی قرارگیري دهدمی نشان كه گرديد مشاهده "ماالتیون به آلوده

 ماالتیون كشآفت معرض در كمانرنگین آاليقزل ماهی مدت

  مواجه اختالل با را ماهی ايمنی سیستم عملكردي هايمكانیسم

 به نسبت را كمانرنگین آاليقزل ماهی مقاومت متعاقباً و سازدمی

 دستهب نتايج طبق. دهدمی كاهش A. hydrophila زايبیماري باكتري

 حاوي جیره با شده تغذيه ماهیان براي باالتري بقا نرخ آمده

 جیره با شده تغذيه ماهیان با مقايسه در L. rhamnosus پروبیوتیک

 كه گرديد مشاهده تیونماال معرض در آزمايشی هايگروه در شاهد

 باكتري با چالش پی در ماهیان باالتر بقا نرخ و طبیعی مقاومت ايجاد

Aeromonas hydrophila افزايش به تواندمی آزمايشی هايگروه اين در 

 L. rhamnosus پروبیوتیک خوراكی تجويز نتیجه در ماهیان ايمنی

 كارايی ودبهب نیز ديگري متعدد مطالعات نتايج. شود داده نسبت

 تجويز نتیجه در بیماري به مقاومت افزايش و ايمنی سیستم

 و Zhang ؛2017 همكاران، و Lin) است داده نشان را هاپروبیوتیک

 در ايمنی سیستم ظرفیت افزايش حاضر آزمايش در (.2017 همكاران،

 هايگلبول تعداد افزايش با تواندمی A. hydrophila با چالش به پاسخ

 مثبت همبستگی پارامترها اين با و باشد ارتباط در خون یدسف و قرمز

 هايپارامتر سنجش از حاصل نتايج به توجه با مجموع در .داد نشان

 A. hydrophila با چالش از پس ماهیان بقاء میزان چنینهم و شناسیخون
 باعث L. rhamnosus خوراكی تجويز كه شودمی استنباط طوراين

 و شودمی كمانرنگین آاليقزل ماهی دفاعی سیستم عملكرد بهبود

 .دهد كاهش ايمنی سیستم بر را ماالتیون مخرب اثرات تواندمی
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