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 Introduction: Probiotics are bacteria that in sufficient quantities have beneficial effects on the 

host. Today, the use of probiotics as food supplements in the aquatic industry has grown 

exponentially. 

Materials & Methods: The aim of this study was to investigate the effect of various probiotics 

on antioxidant factors in the liver and blood serum of Asian sea bass (Lates calcarifer). For this 

purpose, Asian bass fish with an initial weight of 171.29±8.79 g, for 60 days using four diets 

including control group (without bacteria), the first group (selected strain isolated from fish in 

Khuzestan province), the second group (selected strain isolated from fish of Bushehr province) 

and the third group (selected strain isolated from fish of Hormozgan province) were fed. Fish 

sampling was performed on days 0, 30, and 60 of the experiment. 

Results: The results showed that after 60 days of probiotic use, liver superoxide dismutase 

levels decreased in all groups and glutathione levels in the second and third groups increased 

significantly compared to the control group (p<0.05). Also, serum superoxide dismutase levels 

in all groups and glutathione levels in the first group increased significantly compared to the 

control group (p<0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that the selected strain isolated from fish in 

Khuzestan, Bushehr, and Hormozgan provinces can improve the antioxidant indices of the liver 

and serum of Asian seabass. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 
 

 

 

های خوزستان، بوشهر و جدا شده از روده ماهیان استان پروبیوتیکی هایباکتری تاثیر

دریایی  باس ماهیاندر بافت کبد و سرم خون  سیستم استرس اکسیداتیو بر هرمزگان

 خاکی استخرهای در یافته پرورش (Lates calcarifer) آسیایی
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 ها امروزه استفاده از پروبیوتیک .باشندمی میزبان برای سودمند اثرات دارای کافی مقادیر در که هستند هاییباکتری هاپروبیوتیک :مقدمه 

 ای داشته است.پروی رشد فزایندهبزیغذایی در صنعت آ عنوان مکملبه

باس ن ماهی سید و سرم خواکسیدانی کبهای آنتیفاکتوربر روی  های مختلفهدف از این تحقیق بررسی اثر پروبیوتیک ها:مواد و روش

کارگیری با بهروز  60ت مدگرم، به 29/171±79/8 با وزن اولیه باس آسیاییسیمنظور، ماهیان بود. بدین (Lates calcarifer)آسیایی 

جدا نتخابی اسویه وم )(، گروه داز ماهیان استان خوزستان جدا شدهسویه انتخابی باکتری(، گروه اول ) گروه شاهد )بدونجیره شامل  چهار

 از برداریونهمن گرفتند. ه قرار(، مورد تغذیاز ماهیان استان هرمزگان جدا شدهسویه انتخابی ( و گروه سوم )از ماهیان استان بوشهر شده

 . شد انجام آزمایش 60 و 30 صفر، روزهای در ماهیان

لوتاتیون در گو مقادیر  ها کاهشهگرو تمام درکبد  سوپراکسید دیسموتاز ف پروبیوتیک مقادیرصرروز م 60نتایج نشان داد که بعد از : نتایج

 درسرم خون  سید دیسموتازسوپراک مقادیرچنین . هم(>05/0p) داشته است شاهدداری نسبت به گروه معنی های دوم و سوم افزایشگروه

  .(>05/0p) داشته است شاهدداری نسبت به گروه معنی گلوتاتیون در گروه اول افزایشو مقادیر ها گروه تمام

 ر بهبودتواند دیمزگان وشهر و هرماز ماهیان استان خوزستان، ب جدا شدهسویه انتخابی که  داد نشان مطالعه این نتایج گیری:بحث و نتیجه

 .قش داشته باشدباس آسیایی نسی ماهی اکسیدانی کبد و سرمآنتیهای شاخص
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 قدمهم
 منابع از غذا تأمین به نیاز و جهان جمعیت افزایش به توجه با       

 سمت به و داشته چشمگیری رشد پروریآبزی صنعت مختلف،

 در نتیجه، در .است کرده حرکت فشرده فوق و فشرده هایسیستم

 از پیشگیری و تغذیه آب، کیفیت کنترل به نیاز پروری،آبزی صنعت

 سیستم اساسی نقش .(2، 1) شودمی احساس پیش از بیش هابیماری

 طول در آبزی حیوانات مناسب رشد و بقا سالمت، حفظ در ایمنی

 ترکیب چندین از تا است داشته آن بر را محققان پرورش، دوره

 تحریک را بدن ایمنی سیستم که کنند استفاده یعیطب و شیمیایی

 مواد برخی و هاواکسن ها،بیوتیکآنتی. (4، 3کند ) می تقویت و

 هاانگل ها،باکتری ها،ویروس برابر در ایمنی محرک عنوانبه شیمیایی

شوند می استفاده ماهی پرورش مزارع از بسیاری در قارچی هایبیماری و

 در شیمیایی داروهای و هابیوتیکآنتی از فادهاست حال،این با. (5)

 زیستی تجمع دارویی، مقاومت مانند عوارضی آبزیان هایبیماری برابر

 دارد انسان در باکتریایی مقاومت و زیست محیط آلودگی آبزیان، در

 هایمکمل افزودن به تریبیش توجه اخیر، هایسال در بنابراین،. (1)

 شده ایمنی افزایش یا بیماری کنترل ،جلوگیری برای طبیعی غذایی

 یواناتح برای غذایی مکمل عنوانبه پروبیوتیک از استفاده .(6است )

 در بسیاری مطالعات تاکنون(. 7)گردد بر می 1970 دهه به پرورشی

 موجودات و است شده انجام پروریآبزی در هاپروبیوتیک کاربرد زمینه

 مخمرها، منفی،  و مثبت گرم هایباکتری جمله از مختلفی زنده

 بررسی پروریآبزی در پروبیوتیک عنوانبه اییاخته تک هایجلبک

 مقاومت رشد، بهبود ایمنی، افزایش در هاآن سودمند بسیار اثرات و شده

 است رسیده اثباتبه میگو و ماهی مختلف هایگونه هایبیماری برابر در

 هااکسیدانآنتی و هاسیداناک میان تعادل اکسیداتیو استرس (.10 ،9 ،8)

سلولی  آسیب به منجر احتماالً این و هم زدهها بهاکسیدان نفع را به

 ها،پروتئین مانند زیستی هایمولکول اکسیداسیون شده که باعث

 (.13، 12، 11) شودکربوهیدرات می و لیپیدها نوکلئیک، اسیدهای

که این  هستند دهآلو هایمحل در زندگی برای توانایی دارای حیوانات

سم  باعث که دفاعی است هایمکانیسم دلیل وجودبه عمدتاً توانایی

گردد استرس می به پاسخ اکسیدان وآنتی از حفاظت دفع، زدایی،

 و تولید کاهش-اکسایش هایواکنش باعث سمی مواد (. تجمع14)

 چنینهم شوند،اکسیژن می آزاد هایرادیکال ویژهبه آزاد، هایرادیکال

 بیوشیمیایی تغییرات موجب که( ROS) فعال اکسیژن هایگونه دیگر

 با مقابله منظور. به(16، 15) شوندمی ماهی شده، تولید بافت در

 آنزیمی هایاکسیدانآنتی از هوازی هایارگانیسم ،ROS سمی اثرات

کنند. آزاد استفاده می هایرادیکال از بین بردن جهت غیرآنزیمی و

سلولی  اکسیدانآنتی ظرفیت از بیش ROS تولید کهزمانی حال،این با

شد  خواهد اکسیداتیو آسیب و اکسیداتیو باعث ایجاد استرس باشد،

باشند می اکسیدانیآنتی هایمکانیسم دارای ها نیزماهی طرفی زا .(16)

شامل سوپر آنزیمی  هایاکسیدانتوان به آنتیها میجمله آنکه از

 غیر هایاکسیدانآنتی و (CAT) زکاتاال (،SOD) دیسموتاز اکساید

تعداد دیگری  همراهکه به کرد شارها (GSH) گلوتاتیونقبیل  آنزیمی از

دهند می را تشکیل سلولی اکسیدانیدفاع آنتی ای ازها مجموعهآنزیم از

رسد نظر میهب .(17) های آزاد را برعهده دارندو نقش حذف رادیکال

 اکسیدانی/ هایشاخص سنجش ایمنی، مرسوم هایتست به نسبت که

 شوندگرفته می درنظر تریحساس هایشاخص عنواناکسیدانی بهآنتی

های بهبود عملکرد بدن میزبان توسط باکتریتوانند اثرات و می

 بیوشیمیایی هایمکانیسم و اکسیداتیو استرس فاکتورهای بر پروبیوتیکی

نمایان خوبی را به ،گیرندمی قرار تاثیر تحت هاباکتری وسیله اینهکه ب

 باراموندی که( Lates calcalifer) آسیایی باس دریایی ماهی .سازند

 و مهم گونه این. است ارزشمندی دریایی ماهی شود،می نامیده نیز

 گسترده طوربه که است آسیا شرقیجنوب پروریآبزی صنعت تجاری

 دالیلبه دریایی باس. شودمی کشت اندونزی و تایلند استرالیا، در

 اسارت، در تولیدمثل ها،شوری از وسیعی طیف در کشت مانند مختلف

 ماهی گونه یک بازار، در محصول مناسب قیمت و سریع رشد سرعت

 با بنابراین. (20، 19، 18) است هاالینیوری پرورش برای مناسب

 تا که مهم این و ایران در ماهی باس دریایی آسیایی اهمیت به توجه

 شده جدا پروبیوتیکی هایباکتری تأثیر تغذیه با کنون در رابطه با

 افزایش روی هرمزگان و بوشهر خوزستان، هایاستان ماهیان روده از

 این است، نگرفته صورت تحقیقی گونه این در آنتی اکسیدانی دفاع

 .شد ریزیپایه مطالعه
 

 هامواد و روش

 هاماهی پروبیوتیک: هايباکتري سازيجداسازي و خالص       

ثبت  گیری وطور دقیق اندازهها، بهکشی شده، وزن و طول آنآسان

هت جشد. روده ماهی در شرایط استریل، در کنار شعله، خارج و در 

م سر طولی برش داده شد. محتویات روده دور ریخته و داخل روده با

ه بگرم از بافت هموژن شده روده  1فیزیولوژی شستشو شد. مقدار 

ت دسهب آن 1:10 سوسپانسیون تا شد اضافه فیزیولوژی سرم لیترمیلی 9

هیه شد. تاز نمونه اولیه  10هایی بر مبنای همین ترتیب رقتآید. به

آگار،  MRSبعد از مشخص شدن بهترین رقت، نمونه در محیط 

جه در 37ساعت در دمای  72تا  24مدت ها بهکشت داده شد. پلیت

ای هکلنی و سپس از شد گذاریخانه گرم هوازیبی ایطشر در گرادسانتی

 سازی و شناساییخالص و مراحل تهیه (Subculture) زیرنمونه مشکوک

 (.21د )ش انجام های اکسیداز و کاتاالز(گرم، آزمایش آمیزی)رنگ اولیه
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 ی:هاي پروبیوتیک انتخابتهیه جیره غذایی حاوي باکتري       
 یاکسیدانآنتی هایپاسخ بر شده انتخاب هایپروبیوتیک اثر ارزیابی منظوربه

 الکتوباسیلوس و باسیلوس هایباکتری آسیایی، دریایی باس ماهی

های هر یک از باکتری خالصه طورهب شد. افزوده ماهیان غذای به منتخب

، با تلقیح سویه مورد B. thuringiensisو  Bacillus cereusباسیلوس 

 30ساعت در دمای  48دت مبرتانی به-ریانظر به محیط مایع لو

 دقیقه در دور 30مدت گراد انکوبه شده و سپس بهدرجه سانتی

و ها دسانتریفیوژ شد. پس از سانتریفیوژ و جداسازی، باکتری 3000

فارلند های مکاستریل شستشو و با استفاده از لوله PBSبار با 

مختلف  هایویهس سازیجهت آمادهها تنظیم شد. غلظت مناسب آن

وصیه تغذای ماهیان از روش  به هاآن و افزودن الکتوباسیلوسی باکتری

طور به طور خالصه هر باکتریاستفاده شد. به (22) شده توسط

هوازی کشت داده شد. شرایط بی در MRS محیط آبگوشت در جداگانه

مک ها با سانتریفوژ جداسازی و شستشو و به کپس از رشد، باکتری

 33/3×710)ها اسب آنهای منفارلند غلظت های استاندارد مکهلول

CFU/ml سپس غلظت تعیین .از هر کدام از سه باکتری( تنظیم شد 

( ادانهگرم غذای تیمارها )شرکت فر ها به هرشده هرکدام از باکتری

ذا، در غ موجود دهزن یهایباکتر داداز تع نانیاطم تجهاسپری شد. 

 (. 23شد )حاصل انجام  ییغذا ییایش باکترو شمار یبردارنمونه

 مزارع در تحقیق این کهاین به توجه با داري ماهی:تهیه و نگه       

 منطقه در ( واقعLates calcarifer) آسیایی دریایی باس ماهی پرورش

 هایاستخر در (2 )جدول آزمایشی هایگروه شد، انجام آبادان چوئبده

 ریهکتا 7/0 استخر ده منظور این یبرا. شدند تعریف پرورشی خاکی

 29/171±79/8استخر با میانگین وزنی  هر ماهیان سپس .شد انتخاب

 محیطی شرایط به آزمایش شروع از قبل هفته یک مدتبه گرم،

 یغذا با آزمایش دوره طول تمام در شاهد گروه. یافتند سازگاری

 در. شد تغذیه باکتری انتخابی هایسویه افزودن بدون موجود تجاری

 و خاکی استخرهای در ماهیان پرورش آزمایش، دوره طول تمامی

 فاکتورهای شیمیایی آب برای همه .گرفت صورت دریا شور آب در

 (:1ها یکسان و به قرار زیر بوده است )جدول گروه
 

 خرهاتاس آب شیمیایی فاکتورهاي فیزیکو :1 جدول

 

 از دستگاه کالری آب شیماییفیزیکو فاکتورهای گیریاندازه جهت       

متر مدل  pH، کشور آمریکا( و Hach، شرکت 89متر هک )مدل 

 ، کشور سویس( استفاده شد. غذادهیMetrohm، 781)مدل  متروهم

تجاری  کنسانتره غذای اب نوبت دو در مدت سازگاری طول در هاماهی

مدت ماهیان در طول دوره آزمایش به .انجام شد )شرکت فرادانه(،

انتخابی مورد  پروبیوتیک هایباکتری حاوی غذایی روز با جیره 60

 .تغذیه قرار گرفتند
 

 نحوه تیماربندي آزمایش :2جدول 

 در هکتار تعداد ماهی نوع غذا نام گروه

 قطعه در هکتار 5000 بدون باکتری گروه شاهد

1 
از ماهیان  جدا شدههمراه با سویه انتخابی 

 CFU/gr810×1تراکم استان خوزستان با 
 قطعه در هکتار 5000

2 
از ماهیان  جدا شدههمراه با سویه انتخابی 

 CFU/gr810×1تراکم استان بوشهر با 
 قطعه در هکتار 5000

3 
از ماهیان  جدا شدههمراه با سویه انتخابی 

 CFU/gr810×1تراکم رمزگان با استان ه
 قطعه در هکتار 5000

 

یداتیو سطوح استرس اکس منظور بررسیبه بافتی: بردارينمونه       

و  ورهدر ماهیان تیمار شده با پروبیوتیک، در روزهای صفر، میان د

خر قطعه ماهی از هر است 15طور تصادفی، تعداد انتهای دوره به

کشی خشک و سپس توزین و آسان انتخاب شد. ماهیان با حوله

 اریبردشدند. در نهایت ماهیان تشریح شده و از اندام کبد نمونه

 %( شسته NaCl 9/0ها با سرم فیزیولوژی )انجام شد. سپس نمونه

خ به گذاری شده کنار یهای برچسبشدند و سریعاً درون میکروپیپت

 چمران آزمایشگاه بخش آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید

 داری شد.گهن -80منتقل و تا زمان سنجش در فریزر 

بتدا در برای این منظور، ا هاي بافتی:گیري از نمونهعصاره       

 5گرم از هر بافت منجمد شده با  5/0لیتری، میلی 100یک بشر 

 ( از بافر سدیمml5/2 ( )معادل w/v 1:5) برابر وزنی/حجمی آن

%  20( v/vمحتوی )pH = 4/7 سرد با Mm100 ( PBSفسفات )

مخلوط شد. بشر حاوی نمونه بر  EDTE 1 mMحجمی گلیسرول و 

ایزر( با ) هموژن سازروی یخ قرار گرفت و با استفاده از دستگاه همگن

محلول هموژن  سپس شد. هموژن دقیقه 2 مدتبه rpm14000سرعت 

 c° 4در دمای  rpm13000دقیقه با سرعت  10مدت شیری به

 ml5/0 های فیوژ شده و محلول رویی )عصاره بافتی( در حجمسانتری

ل در یخچا c° 4بندی و در دمای های استریل تقسیمدر میکروپیپت

ر داکسیدانی های سیستم دفاع آنتیداری شد. در نهایت شاخصنگه

 (.24های مذکور ارزیابی خواهد شد )نمونه

سوپراکسید  (:SODدیسموتاز) سوپراکسید آنزیم گیرياندازه       

دیسموتاز نخستین آنزیمی است که نیاز است تا در سنجش اکسی 

ها مورد توجه قرار گیرد. زیرا مسؤول کاتالیزه شدن سطوح رادیکال

.-های سوپراکسید باالیی از رادیکال
2O 2ها با و تبدیل این رادیکالO و

2O2H باشد. فعالیت این آنزیم در تحقیق حاضر براساس روش می

 دما شوري کل pH اکسیژن

7-5/6  

 رگرم در لیتمیلی
5/7-2/7 34  

ppt 

29-24  

 گراددرجه سانتی
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های سوپراکسید (، مبتنی بر مهار رادیکال25) پیشنهادی سنجیگرن

تولیدی طی فرایند اتواکسیداسیون هیدروکسیل آمین هیدروکلراید 

بنفش  -و نیز تشکیل کمپلکس آبی (NBT) و احیاء نیتروبلوتترازولیوم

در رقابت  SODگیری شد. در این واکنش آنزیم رنگ فورمازان اندازه

آورد. عمل میممانعت به بنفش فومارزان -نگ آبیر از تشکیل NBTبا 

و مشتمل  بود خواهد میکرولیتر 250 در این واکنش محلول نهایی حجم

، pH= 2/10با  Mm 50( 3Co2Naبر عصاره بافتی، کربنات سدیم )

NBTµM 24، EDTAmM 1/0 3، تریتونx 100 6/0  و هیدروکسیل %

. در ادامه، نرخ مهار است pH= 6با مول میلی 1آمین هیدروکلراید 

واسطه و تشکیل کمپلکس فومارزان، به NBTالکترون در انتقال به 

در طول موج  A( c) شاهدو  A( sتغییرات طیف جذبی نمونه ) قرائت

گر میکروپلیت نانومتر، در سه تکرار با استفاده از دستگاه قرائت 560

اده از فرمول ، با استفNBTپذیرفت. در پایان، درصد مهار احیاء  انجام

 درصد مهار =A (s)A- ((c A)/ (c)×100)                 زیر محاسبه شد:

نزیمی صورت مقدار آبه SOD( از Uالمللی )جا یک واحد بیندر این

نش و واک NBTنرخ احیاء  آزمایش که بتواند در شرایط شودتعریف می

برحسب  SODویژه آنزیم  مهار نماید. لذا فعالیت %50رنگ را تا  تولید

 فت ترئین باگرم از وزن پروتازای هر میلیالملل از آنزیم بهواحد بین

 ( گزارش شد. U/mg/minدر زمان واکنش برحسب دقیقه )

اتاالز فعالیت آنزیم ک سنجش (:CATکاتاالز) آنزیم گیرياندازه       

ابی منظور ارزی. به(26) انجام شدو همکاران  Korolyuk روش براساس

تنظیم  میکرولیتر 205 یت آنزیم کاتاالز، حجم نهایی واکنش در فعال

، و pH= 8/7با  HCl-Tris 05/0شد که مشتمل بر عصاره بافتی، بافر 

03/0%0 2O2H 10 ه مول بود. این واکنش پس از قرار گیری بمیلی

وقف % مت 4دقیقه در تاریکی با افزودن آمونیوم مولیبدات  10مدت 

نه نوری بین نمو جذب بر مبناء قرائت اختالفغلظت آنزیم  شد. سپس

(s )A  شاهدو (c )A  نانومتر، توسط دستگاه  410در طول موج

محتوی تمامی  )بالنک( نیز شاهد شد. واکنش ریدر سنجش میکروپلیت

 کاهش نرخ رویکرد، بافتی بود. در این جز عصارهگر بهترکیبات واکنش

حاصل از واکنش آب اولیه میزان جذب نوری کمپلکس زرد رنگ )

ج اکسیژنه و آمونیوم مولیبدات( در قیاس با کنترل تحت طول مو

ن دروژعنوان یک برآمد از میزان مصرف پراکسید هینانومتر، به 410

دقیقه در واکنش معرفی شد.  10توسط آنزیم در طی مدت زمان 

ن، روژزیرا آنزیم کاتاالز موجود در نمونه، با تجزیه پراکسید هید

یم رو، غلظت آنزکمپلکس زرد رنگ را مهار می کند. از اینتشکیل 

 اهدشه کاتاالز بر پایه فرمول زیر و با احتساب غلظت آنزیم در گرو

(cبرحسب میلی ،)ه شد.محاسب لیتردر میلی در لیتر یا میکرومول مول 

 ((A (c)- A (s)/ Ac)×c/10= فعالیت کاتاالز(µM/min)  

 (:LPO/MDAپراکسیداسیون لیپیدي) فعالیت گیرياندازه       
( تحت القاء LPOدر پژهش حاضر سطح پراکسیداسیون لیپیدی )

های بافتی برحسب محتوی مالون دی استرس نانومگنتیت در عصاره

حد مالون دی آلدهید  از شد. زیرا تجمع بیش سنجش (MDA) آلدهید

لولی، شده س ریزیرسانده و به مرگ برنامه ها آسیبتواند به سلولمی

عنوان یکی از تولیدات فرعی حاصل آلدهید بهدیمنتهی گردد. مالون

واسطه از فرایند پراکسیداسیون لیپیدی غشاء معرفی شده که به

تواند کمپلکس سرخ آبی صورتی واکنش با اسید تیوباربیتوریک، می

دی آلدهید رو غلظت مالونرا تشکیل دهد. از این TBA-MDAرنگ 

گیری اندازه قابل نوری سنجطیف یک از گیریبهره با و سنجیرنگ روشبه

و همکاران، یک محلول Plaser است. برای این منظور، براساس روش 

محلول  این .(27) شد سازیآماده (TCA/TBA/HCl) )معرف( گرواکنش

%  15( TCA، تری کلرواستیک اسید )TBA 375/0  %w/vمحتوی 

w/v ود. در ادامه، هر نمونه از عصاره نرمال ب 25/0، و اسیدکلریدریک

مخلوط  ml 5/1با محلول معرف در میکروتیوب  2:1بافتی به نسبت 

( گرمادهی c° 100دقیقه در حمام آب جوش )دمای  15 مدتبه و شد

 13000 دقیقه با سرعت 10مدت ها، بهشدن نمونه شد و پس از سرد

 rpmه میکروپلیت ها بسانتریفیوژ شد. پس از آن، مایع رویی نمونه

ها در محیط وسیله تغییرات طیف جذبی نمونهمنتقل شد و بدین

 535واکنش با استفاده از دستگاه میکروپلیت ریدر در طول موج 

ها براساس در نمونه TBA/MDAنانومتر قرائت شد. سپس غلظت 

تترا اتوکسی  -1،1،3،3استاندارد )مبتنی بر هیدرولیز اسیدی  منحنی

 حاسبه شده و بر حسب واحد نهایی میکرومول( مTEPپروپان( )

MDA (µM/l) بافتی گرم از پروتئینمیلی هر ازاءبه (µ molMDA/ mg )

 (.28گزارش شد )

سنجش  حاضر مطالعه در (:GSH) گلوتاتیون میزان گیرياندازه       

( GSHاحیاء )گاما گلوتامیل سیستئینیل گالیسین( ) گلوتاتیون میزان

 روشاکسیدان غیرآنزیمی بهعنوان ترکیب آنتیم، بهیا گلوتاتیون تا

Ellman حجم نهایی  آزمایش، این منظور اجرای. به(29) پذیرفت انجام

بوده و مشتمل بر عصاره بافتی، بافر میکرولیتر  280محلول واکنش 

مول( میلی EDTA 1مول )محتوی  1/0( 4HPO2Naفسفات سدیم )

)بالنک( نیز  شاهدد. واکنش مول بو DTNB 01/0و معرف  pH= 8با 

جز عصاره بافتی بود. در ادامه گر بهمحتوی تمامی ترکیبات واکنش

دقیقه در دمای اتاق  15مدت میکروپلیت حاوی اجزاء واکنش، به

ها در محیط واکنش، توسط انکوبه شد و تغییرات طیف جذبی نمونه

مونه نانومتر نسبت به ن 412دستگاه میکروپلیت ریدر در طول موج 

ها، پس شد. سپس سطح گلوتاتیون احیاء شده در نمونه بالنک قرائت

مونو هیدرات  هیدروکلرید )سیستئین استاندارد منحنی با کالیبراسیون از
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 GSHشده و برحسب واحد نهایی میکرومول  مول( محاسبهمیلی 5/1

 ( گزارش شد.µM-SH/mgگرم از پروتئین بافت تر )ازاء هر میلیبه

 استفاده اب هاداده آماری تحلیل و تجزیه آماري: نالیز و بررسیآ       

 راکنشپ بودن لنرما ابتدا که ترتیببدین شد. انجامSPSS 21  افزارنرم از

. شد سنجیده Smirnov-Kolmogorov آزمون از استفاده با هاداده

 بررسی (ANOVAطرفه )یک واریانس آنالیز وسیلهبه هاداده سپس

 عیینت برای توکیآزمون  از پس هاداده بین اختالف اهدهمش با شدند.

 العهمط مورد تیمارهای بین موجود اختالف نبودن یا بودن دارمعنی

 (.P<05/0شد ) استفاده درصد 95 سطح در

 

 نتایج
 های استرس اکسیداتیو )سوپراکسیدسنجش شاخص نتایج       

( بافت کبد و سرم آلدهید دی مالون گلوتاتیون و کاتاالز، دیسموتاز،

های دریایی آسیایی تغذیه شده با غذای حاوی سویه خون ماهی باس

باکتریایی جدا شده از ماهیان مزارع خوزستان، بوشهر و هرمزگان به 

سنجش  به مربوط در نتایج .است شده آورده 4و  3 جدول ترتیب در

 را مشاهده نشد داریمعنی ها در روز صفر آزمایش تغییرتمام شاخص

(P>0/05.) نشان دیسموتاز کبد سوپراکسید سنجش به مربوط نتایج 

 داریمعنی تغییر روز 30 مدتبه پروبیوتیک باکتری مصرف دنبالبه داد

( اما مقدار این شاخص P>0/05نشد ) مشاهده این شاخص، میزان در

ها در مقایسه داری را در تمام گروهآزمایش کاهش معنی 60در روز 

کاتاالز و  سنجش به مربوط نتایج .(P<0/05نشان داد )با گروه شاهد 

 پروبیوتیک باکتری مصرف دنبالبه داد نشان آلدهید کبد دی مالون

 مشاهده این شاخص، میزان در داریمعنی تغییر روز 60و  30مدت به

داری معنی افزایش آزمایش 30گلوتاتیون در روز  (. مقدارP>0/05) نشد

چنین هم .(P<0/05داد ) شاهد نشان سه با گروهمقای دوم در را در گروه

داری را در گروه آزمایش افزایش معنی 60مقدار این شاخص در روز 

 نتایج .(P<0/05دوم و سوم در مقایسه با گروه شاهد نشان داد )

 مصرف دنبالبه داد نشان دیسموتاز سرم سوپراکسید سنجش به مربوط

 60دار و در روز معنی کاهش روز 30مدت به پروبیوتیک باکتری

ها در مقایسه با گروه داری را در تمام گروهآزمایش افزایش معنی

 نشان کاتاالز سرم سنجش به مربوط نتایج .(P<0/05شاهد نشان داد )

داری معنی افزایش روز 30 مدتبه پروبیوتیک باکتری مصرف دنبالبه داد

مشاهده شد  های اول و سوم آزمایشدر میزان این شاخص در گروه

(P<0/05) این شاخص، میزان در داریمعنی تغییر 60 روز در کهدرحالی 

 به داد نشان گلوتاتیون سرم به مربوط (. نتایجP>0/05نشد ) مشاهده

 در داریمعنی تغییر روز 30مدت به پروبیوتیک باکتری مصرف دنبال

( اما مقدار این شاخص در P>0/05نشد ) مشاهده این شاخص، میزان

آزمایش در مقایسه  اول گروه داری را درآزمایش افزایش معنی 60روز 

 دی مالون سنجش به مربوط نتایج .(P<0/05نشان داد ) با گروه شاهد

 30مدت به پروبیوتیک باکتری مصرف دنبالبه داد نشان آلدهید سرم

 (.P>0/05نشد ) مشاهده شاخص، این میزان در داریمعنی تغییر روز 60 و

 

کسیداتیو در فاکتورهاي استرس ا هرمزگان بر و بوشهر خوزستان، هاياستان ماهیان روده از شده جدا پروبیوتیکی هايباکتري تاثیر :3 جدول

 کبد ماهی باس دریایی آسیایی

 60روز  30روز  روز صفر گروه ها پارامتر

الملل بر بین دیسموتاز )واحد سوپراکسید
 گرم بر دقیقه(میلی

 Aa 84/1±61/87 Aa 84/9±33/76 Ab 49/65±86/4 گروه شاهد
 Ba 86/5±49/37 Ba 53/8±03/36 Aa 24/00±89/3 گروه اول
 Ba 84/10±44/72 Ba 52/4±21/2 Aa 65/93±87/7 گروه دوم
 Ba 93/9±48/33 Ba 60/9±66/78 Aa 69/24±84/9 گروه سوم

 لیتر( در مولکاتاالز )میلی

 Aa 0/0±017/00 Aa 0/0±019/00 Aa 024/00±0/0 گروه شاهد
 Aa 0/0±028/01 Aa 0/0±029/00 Aa 025/00±0/0 گروه اول
 Ba 0/0±021/00 Ba 0/0±013/00 Aa 025/00±0/0 گروه دوم
 Ba 0/0±025/00 Ba 0/0±014/00 Aa 025/00±0/0 گروه سوم

 گرم(گلوتاتیون )میکرومول بر میلی

 Aa 0/0±1/00 Aa 0/0±1/01 Aa 09/01±0/0 گروه شاهد
 Aa 0/0±22/01 Bab 0/0±12/04 Aa 09/01±0/0 گروه اول
 Aa 0/0±3/02 Bb 0/0±42/1 Cb 11/00±0/0 گروه دوم
 Aa 0/0±1/0 Aa 0/0±48/1 Bb 09/00±0/0 گروه سوم

آلدهید )میکرومول بر میلی مالون دی
 گرم(

 Aa 2/0±37/18 Ba 2/0±32/52 Ba 73/17±1/0 گروه شاهد
 Aa 2/0±73/89 Ba 2/0±44/59 Ba 83/48±1/0 گروه اول
 Aa 2/0±51/68 Ba 2/0±33/24 Ba 83/48±1/0 گروه دوم
 Aa 2/0±68/43 Ba 1/0±97/75 Aa 84/53±1/0 گروه سوم

 . (>05/0P) دار در هر سطر استناهمنام نشانگر تفاوت معنی بزرگدار در هر ستون و حروف ف معنیالتین ناهمنام نشانگر اختال کوچکحروف 
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کسیداتیو در بر فاکتورهاي استرس ا هرمزگان و بوشهر خوزستان، هاياستان ماهیان روده از شده جدا پروبیوتیکی هايباکتري تاثیر :4 جدول

 سرم خون ماهی باس دریایی آسیایی

 60روز  30روز  روز صفر هاگروه پارامتر

الملل بر بین )واحد دیسموتاز سوپراکسید
 قه(گرم بر دقیمیلی

 Aa 102/8±5/19 Ab 98/6±66/3 Aa 94/42±103/4 گروه شاهد
 Aa 88/3±33/33 Aa 155/3±55/84 Bb 27/73±99/5 گروه اول
 Aa 86/5±11/09 Aa 151/3±66/33 Bb 81/45±100/8 گروه دوم
 Aa 87/3±77/84 Aa 159/3±44/12 Bb 5/97±99/7 گروه سوم

 لیتر( در مولکاتاالز )میلی

 Aa 0/0±001/00 Aa 0/0±001/00 Aa 001/00±0/0 گروه شاهد
 Aa 0/0±003/00 Bb 0/0±000/00 Aa 001/00±0/0 گروه اول
 Aa 0/0±001/00 Aa 0/0±000/00 Aa 001/00±0/0 گروه دوم
 Aa 0/0±004/00 Bb 0/0±000/00 Aa 001/00±0/0 گروه سوم

 گرم(گلوتاتیون )میکرومول بر میلی

 Aa 3/0±27/82 Aa 2/0±87/81 Aa 71/41±2/0 گروه شاهد
 Aa 4/0±15/89 Aa 4/0±65/83 Bb 51/8±3/0 گروه اول
 Aa 2/0±87/95 Aa 2/0±97/98 Aa 8/31±2/0 گروه دوم
 Aa 4/0±01/82 Aa 3/0±74/71 Aab 54/7±3/0 گروه سوم

 آلدهید )میکرومول بر مالون دی
 گرم(میلی

 Aa 1/0±28/26 Aa 1/0±43/25 Aa 31/13±1/0 گروه شاهد
 Aa 1/0±38/15 Aa 1/0±7/42 Aa 24/16±1/0 گروه اول
 Aa 1/0±43/38 Aa 1/0±4/3 Aa 16/09±1/0 گروه دوم
 Aa 1/0±44/26 Aa 1/0±34/33 Aa 28/08±1/0 گروه سوم

 (. >05/0P) ر در هر سطر استداناهمنام نشانگر تفاوت معنی بزرگدار در هر ستون و حروف ف معنیالتین ناهمنام نشانگر اختال کوچکحروف 

 

 بحث
 سطح کاهش یا ROS تولید افزایش دلیلبه اکسیداتیو استرس       

 اکسیژن هایگونه .(30دهد )می رخ ROS کنندهحذف هایپروتئین
شوند می تولید شیمیایی فرایندهای و آنزیمی واکنش چندین با فعال

NADPH  (NOX )اکسیداز کمپلکس ROS تولید اصلی منبع و (31)
 آبزیان، پرورش در اکسیداتیو استرس اهمیت به توجه با .(32) است

 هستند، زااسترس تربیش که مدرن پرورشی هایسیستم در ویژهبه
 زنده موجودات اکسیدانیآنتی دفاع بهبود امکان بررسی به محققان

 عدم از جلوگیری برای .پردازندمی مفید هایمیکروب از استفاده با
 را ROS تشکیل توانندمی هوازی هایارگانیزم ،ROS تولید تعادل
 ترکیبات طریق از را ترکیباتی چنین باالی پذیریواکنش یا داده کاهش

 رژیم طریق از یا( زادرون منبع) سلول توسط شده تولید اکسیدانیآنتی
 عنوانبه غذایی بنابراین رژیم .(8دهند ) کاهش( زابرون منبع) غذایی

 زنده موجودات اکسیداتیو استرس بر تواندمی غیرزنده، مهم عامل یک
 هایجنبه محقق چندین گذشته، هایدهه طی .(33بگذارد ) تأثیر

 میکروبی تعادل تعدیل طریق از که را خوراکی هایافزودنی تجویز مختلف
 بررسی مورد گذارد رامی تأثیر ماهی سالمت و عملکرد بر روده در

 هستند هابیوتیکپرو گروه این در اصلی افزودنی دموا. (34دادند ) قرار
 با هاییمتابولیت توانندمی هاپروبیوتیک که است شده گزارش (.35)

 اگزو و فوالت بوتیرات، ،(GSH) گلوتاتیون مانند اکسیدانیآنتی فعالیت
( GSH) گلوتاتیون ردوکتاز .(30) کنند تولید( EPS) ساکاریدها پلی
 مانند هاییرادیکال که است غیرآنزیمی هایاکسیدانآنتی از یکی

 .(36) بردمی بین از را هیدروکسیل هایرادیکال و پراکسیداز هیدروژن

در مطالعه حاضر تغذیه باس دریایی آسیایی با غذای مکمل شده با 
گلوتاتیون در پایان  فعالیت جدا شده باعث افزایش باکتریایی هایسویه

 یا مستقیم تولید به قادر روبیوتیکپ هایدوره آزمایشی شد. سویه
 توانندمی هاآن رو،این از. هستند هاروده از گلوتاتیون انتشار القای

در راستای مطالعه حاضر،  .(37باشند ) داشته اکسیدانیآنتی پتانسیل
Yang اثر پروبیوتیک را بر روی ایمطالعه ،و همکاران Bacillus cereus 

 انجام دادند Carassius auratusهی اکسیدانی ماروی سیستم آنتی
گونه پروبیوتیک باعث  که تغذیه این ماهی با این ها دریافتند. آن(38)

شود. و سرم می روده بافت گلوتاتیون موجود در دار مقادیرمعنی افزایش
ترتیب ( به40و همکاران ) Wang( و 39و همکاران ) Gobiچنین هم

( Oreochromis niloticusای نیل )ماهی تیالپی تغذیه که دادند گزارش
اثرات مثبتی بر ظرفیت  Bacillus spبا غذای حاوی  Salmo salarو 

در مطالعه حاضر تغذیه باس دریایی  ها دارد.اکسیدانی این گونهآنتی
های باکتریایی جدا شده باعث آسیایی با غذای مکمل شده با سویه

این شاخص  مقدار شسرم و کاهسوپراکسید دیسموتاز  فعالیت افزایش
سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتیون  دوره آزمایشی شد. کبد در پایان در

های مهم در دستگاه دفاعی عنوان آنزیمترانسفراز و ردوکتاز به-اس
دهنده مهار ها نشاناکسیدانی هستند. افزایش فعالیت این آنزیمآنتی

بدن ماهیان وضعیت اکسیدان  های آزاد و بهبودشدن فعالیت رادیکال
دار طور معنیها بهکه پروبیوتیک محققان مختلف دریافتند .(41) است

ها مهار پراکسیداسیون لیپیدی و تشکیل نیتریک اکساید را در بافت
کرده و از این طریق آسیب اکسیداتیو ایجاد شده را کاهش، و مقادیر 

دیسموتاز  سوپراکسید و ردوکتاز گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون قبیل از
گزارش کردند استفاده  ،و همکارانZhang (. 42) دهندرا افزایش می



 Journal of Animal Environment, Vol. 14, No. 3, Autumn 2022               1401، پاییز 3، شماره 14زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

291 

 Bacillusفروکتوالیگوساکارید همراه با باکتری پروبیوتیکیدرصد  3 از

licheniformis سیم ماهی غذایی جیره در (Megalobrama terminalis،) 
کسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون پرا سوپراکسیداز فعالیت به افزایش منجر

 در مارماهی ژاپنی ،و همکاران Leeچنین هم .(43) در کبد شد
(Anguilla japonica) تغذیه شده با مخلوط پروبیوتیک Bacillus 

subtilis و plantarum Lactobacillus  فعالیت گزارش دادند که
 محصول آلدهیددیمالون. (44) یافت افزایش اکسیدانیآنتی هایآنزیم

 تواندمی مستقیم صورتبه که بوده لیپیدها اسیونپراکسید ثانویه
 آسیب به سطح غیرمستقیم صورتبه و لیپید درجه پراکسیداسیون

 تقریباً  که است آنزیمی کاتاالزچنین (. هم45دهد ) نشان را سلول
 آنزیم این. شودمی یافت بدن هایاندام اکثر و زنده موجودات همه در

 اکسیژن و آب به را( 2O2H) وژنهیدر پراکسید آزاد هایرادیکال
در مطالعه حاضر تغذیه باس دریایی آسیایی با  (.46) کندمی تبدیل

های باکتریایی جدا شده تغییری در میزان غذای مکمل شده با سویه
دوره آزمایشی  پایان در کبد و سرم آلدهید دردیکاتاالز و مالون فعالیت

ای مطالعه ،و همکارانDawood حاضر،  مطالعه در راستایایجاد نکرد. 
روی سیستم آنتی  Aspergillus oryzaeرا بر روی اثر پروبیوتیک 

( انجام دادند. Oreochromis niloticusتیالپیای نیل ) ماهی اکسیدانی
ها دریافتند که تغذیه این ماهی با این گونه پروبیوتیک تاثیر آن

دهید موجود در داری روی مقادیر کاتاالز و مقدار مالون دی آلمعنی
 زمینه در شده انجام مطالعات نتایج در اختالف .(47) سرم خون ندارد

 به مرحله سن، اندازه، پرورشی، گونه در تفاوت از ناشی هاپروبیوتیک

 سیستم و بهداشتی شرایط پرورش، دوره طول پروبیوتیک، کارگیری

 فرموالسیون فیزیولوژیک، خصوصیات ای،تغذیه رفتارهای پرورشی،
 به میزان و هاآن خلوص درجه مصرفی، پروبیوتیک نوع پایه، جیره

 و جیره به هاآن افزودن هایروش مصرفی، جیره در هاآن کارگیری
 هاییافته براساس .(49، 48) دارد پرورش گونه ایروده میکروبیوتای

های جدا شده از سویه افزودن که گرفت نتیجه توانمی آمده دستهب
باس دریایی  ماهیان غذایی جیره درر و هرمزگان خوزستان، بوشه

 گردد. اکسیدانی این گونهسبب بهبود سیستم آنتی تواندمی آسیایی
 سوپر ف پروبیوتیک مقادیرصرروز م 60نتایج نشان داد که بعد از 

گلوتاتیون در و مقادیر  ها کاهشگروه تمام درکبد  اکسید دیسموتاز
سوپراکسید  مقادیر .است داشته داریمعنی افزایش دوم و سوم هایگروه

گلوتاتیون در گروه اول و مقادیر ها گروه تمام درخون  سرم دیسموتاز
 افزودن که رسدمی نظربه چنینهم داد. نشانداری معنی افزایش

استرس  هایشاخص سوم( روی )گروه هرمزگان از شده جدا هایسویه
 و گسترده مطالعات رغمعلی .است داشته بهتری تاثیر اکسیداتیو

 رشد، عملکرد بر هاپروبیوتیک تأثیر مورد در تحقیقاتی هایتالش
 روی محدودی مطالعات ها،بیماری برابر در مقاومت و ایمنی پاسخ

 متمرکز هاپروبیوتیک از استفاده با ماهی در اکسیدانیآنتی دفاع تعدیل
 حیطم دوستدار خوراکی هایافزودنی این اهمیت تعیین. است شده

 تحقیقات آشکار هایزمینه از یکی اکسیدانی،آنتی دفاع در زیست
 .است آینده

 

 تشکر و قدرداني
 نات دانشکدهامکا نامه و با استفاده ازاین تحقیق در قالب پایان       

وص این خص دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید، در
احد ی ونشگاه آزاد اسالماز اعطای پژوهانه معاونت محترم پژوهشی دا

 .گردداهواز تشکر و قدردانی می
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