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اثر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم ( )Lactobacillus plantarumبر پارهای از
فاکتورهای خونی تاسماهی سیبری ()Acipenser baerii
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 رضا صفری:

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و

ترویج کشاورزی ،ساری ،صندوق پستی169 :



فرناز مشایخی :گروه صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
اردکان ،یزد تاریخ دریافت :اردیبهشت 9315

تاریخ پذیرش :مرداد 9315

چکیده
هدف از این مطالعه ،ارزیابی اثرات پروبیوتیکی باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم بر برخی از پارامترهای خونی تاسماهی سیبری با وزن -53
 04گرم بود .تعداد  004عدد ماهی بهصورت کامالً تصادفی در  20ونیرو توزیع و با چهار تیمار غذایی حاوی  249 ،248 ،247سلول پروبیوتیک
در هر گرم جیره و تیمار شاهد فاقد پروبیوتیک در سه تکرار بهمدت  04روز تغذیه شدند و در روزهای  54و  04مورد آزمایش قرار گرفتند.
ارزیابی پارامترهای خونی نشان داد که در اکثر تیمارها افزایش در برخی پارامترهای مربوط به گلبول قرمز مثل هماتوکریت (،)HCT
هموگلوبین( )HBو متوسط حجم گلبولهای قرمز ( )MCVمشاهده شده ،ولی اختالف معنیدار وجود نداشته است .تعداد گلبولهای سفید
( )WBCو میزان لنفوسیت ( )LYMدر همه تیمارها و تیمار شاهد بعد از  04روز کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش مربوط به تیمار حاوی
لوگ  8باکتری بود .به هنگام استفاده از لوگ  8پالنتاروم ،میزان MCHو  MCHCکاهش داشته که فاقد اختالف معنیدار بوده است .بنابراین
مطالعه حاضر نشان داد که افزودن باکتری پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم به جیرهغذایی تاسماهی سیبری میتواند اثر مطلوبی بر فاکتورهای

خونی آنها داشته باشد.
کلمات کلیدی :تاسماهی سیبری ،فاکتورهای خونی  ،الکتوباسیلوس پالنتاروم ،پروبیوتیک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

alireza_rezvani66@yahoo.com
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اثر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم بر پارهای از فاکتورهای خونی تاسماهی سیبری

مقدمه
در سالهای اخیر آبزیپروری به یک فعالیت مهم اقتصادی در
بسیاری از کشورها تبدیل شده است .همراه با رشد آبزیپروری،
مشکالتی نظیر شیوع بیماری ،اختالالت فیزیولوژیک ،کنترل کیفیت
آب بهوجود آمد .از روشهای سنتی بهمنظور کنترل بیماریها،
استفاده از آنتیبیوتیکها ،واکسنها و مواد شیمیایی است .مطالعات
صورت گرفته در سالهای اخیر نشان داد که آنتیبیوتیکها خود باعث
بروز مشکالتی نظیر باال رفتن هزینه تولید ( Al-Dohailو همکاران،
 ،) 9112انباشتگی در محیط و در نتیجه آلوده کردن محیط (Al-
 Dohailو همکاران9112 ،؛  Wangو همکاران ،)9112 ،انباشتگی در
بدن آبزی ( Nik Khooو همکاران )9101 ،و در نهایت به ایجاد
سویههای مقاوم در بدن میزبان ( Heو همکاران )9100 ،اشاره کرد.
عالوه بر موارد مذکور ،استفاده از آنتیبیوتیکها ،واکسنها و مواد
شیمیایی سبب استرسهای زیاد در آبزیان میگردد ( Sonو همکاران،
 .)9112بههمین دلیل در دهههای اخیر بهجای استفاده از داروها و
آنتیبیوتیکها از مکملهای غذایی از جمله پروبیوتیکها استفاده
میکنند .در واقع پروبیوتیکها مکمل غذایی میکروبی زنده است که
با بهبود تعادل میکروارگانیسمهای روده ،اثرات مفیدی بر میزبان دارد
( Wangو همکاران9112 ،؛  .)0227 ،Fullerاز پروبیوتیکها در مزارع
پرورش آبزیان (نرمتنان ،سختپوستان و ماهیها) برای بهتر کردن
کیفیت محیطزیست آبزی ،افزایش میکروفلورهای مفید در لوله
گوارش ماهی و از نظر تغذیهای بهمنظور بهبود جذب غذا با تولید
آنزیمهای خارج سلولی و ویتامینها استفاده میشود ) Iranitoو
 .)9119 ،Austinپروبیوتیکها با کاهش میزان بیماریها و دورههای
آنها و همچنین باالبردن سیستم ایمنی بدن و خاصیت ضدویروسی
که دارند موجب کاهش تلفات و جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی
میگردند ( .)0222 ،Fullerپروبیوتیکها انواع مختلفی دارند که از
آنها میتوان به برخی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ،مخمرها
و باکتریوفاژها اشاره کرد ) Iranitoو  .)9119 ،Austinپروبیوتیک
الکتوباسیلوس پالنتاروم باکتری گرم مثبت است که جزو گروه
باکتریهای اسیدالکتیک طبقهبندی میشود که در این تحقیق از این
باکتری بهعنوان پروبیوتیک استفاده شده است.
ماهیان خاویاری یکی از با ارزشترین گونههای آبزیان بهشمار
میرود بهدلیل اینکه هم از نظر گوشت و هم خاویار ماهیان با ارزشی
بهشمار میروند .تاسماهی سیبری یک گونه وارداتی است و به آسانی
با شرایط اسارت و پرورش سازگار میشود .سرعت رشد باالیی دارد و
بهخوبی تغییرات را تحمل میکند .تاسماهی سیبری بهراحتی غذای

دستی را میپذیرد و در سن پایین بالغ میشود ،از اینرو خاویاردهی
سریعی دارد ( Pykaو .)9112 ،Kolman
در این تحقیق به بررسی شاخصهای خونی پرداخته که بررسی
این شاخصها روش مناسبی بهمنظور ارزیابی وضعیت سالمت ماهیان
میباشند ( Asadiو همکاران9112 ،؛  )0227 ،Houstonو براساس
یافتههای حاصل از مطالعات انجام گرفته متاثر از مکملهای غذایی
مانند پروبیوتیکها هستند ( Bruntو 9112 ،Austin؛  Iranitoو
 .)9119 ،Austinعالوه بر این بررسی شاخصهای خونی بهعنوان
ابزاری در شناسایی بیماریها و تعیین وضعیت بهداشتی و سالمت
ماهیان میتواند بهکار رود (جمیلی و همکاران.)0227 ،
از جمله پژوهشهای انجام گرفته در خصوص اثرات جیره غذایی
حاوی سطوح متفاوت پروبیوتیکها روی فاکتورهای خونی ماهیان
میتوان به تحقیقات ناصری و همکاران ( )0227در الرو ماهی قزل
آالی رنگینکمان ،بینایی و همکاران ( )0221در فیل ماهی پرورشی،
حسینی و همکاران ( )0222در بچهماهیان آزاد دریای خزر (Salmo
) ،trutta caspiusکامکار و همکاران ( )0221در ماهی قزلآالی رنگین
کمان )9112( Al-Dohail ،در گربه ماهی آفریقایی پرداختند ،اشاره
کرد.

مواد و روشها
تهیه پروبیوتیک :پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم از
باکتریهای اسیدالکتیک است .سویه الکتوباسیلوس پالنتاروم مورد
استفاده در این آزمایش  PTCC 0122است .این باکتری بهصورت
تجاری (لیوفیلیزه) تهیه گردید .استوک مورد استفاده برای آزمایشات
الکتوباسیلوس پالنتاروم بوده که از سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران تهیه میشود.
برای تهیه لگاریتمهای مورد نظر ،باکتری پروبیوتیک پودر شده
به محیط کشت مایع  TSBاضافه شد .سپس آن را در انکوباتور با دمای
 27درجه سانتیگراد بهمدت  02ساعت قرار داده تا کدر شود و بعد
در سانتریفیوژ با دور  2111بهمدت  02دقیقه قرار داده میشود .مایع
باقیمانده رویی را دور ریخته و  2بار دیگر سانتریفیوژ کرده و در
مرحله آخر مقداری سرم فیزیولوژی به آن اضافه شد تا سوسپانسیون
شود و به رنگ کدر در آید .سپس با استفاده از لولههای استاندارد 1/2
مک فارلند ( 0/2×012واحد تشکیلدهنده کلنی در هر میلیلیتر)
لوگهای  2 ،7و  2باکتری ،تهیه شده و به جیره غذایی ماهی اضافه
میگردد.
تهیه جیره :برای انجام این آزمایش از خوراک ماهی اکسترود GF0

استفاده شد .این جیره برای ماهیان قزلآال طراحی شده بود،
071
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اما از آنجاکه پلتها حالت فروروندگی سریع داشتند و مهمتر اینکه
ارزش غذایی این جیره مناسب بود ،بنابراین برای پیشبرد سریعتر کار
از آن استفاده شد.
برای تهیه جیره آزمایشی ،میزان تعیین شده از سوسپانسیون
باکتری پروبیوتیک ،بر روی جیره غذای ماهیان اسپری شد .در حین
اسپریکردن محلول سوسپانسیون بر روی غذا ،با قاشقهای پالستیکی
مخلوط شد تا باکتریها توزیع یکنواختی در غذا داشته باشند.
طراحی آزمایش :تعداد  911عدد ماهی خاویاری سیبری با
متوسط وزن  22-11گرم در  09ونیرو تهیه گردید ( 91قطعه بچه
ماهی در هر ونیرو) .بهمنظور بررسی فاکتورهای خونی ،ابتدا
سوسپانسیونی از باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم تهیه شده و پس از
مقایسه با لولههای استاندارد  1/2مک فارلند ،لوگهای  2 ،7و 2
باکتری تهیه شد و به جیرهغذایی ماهی اضافه شد .باید دقت نمود که
دوز نهایی باکتری در هر گرم از غذای ماهی به حدود لوگ  2 ،7و 2
برسد (سه تیمار) .برای هر تیمار  2تکرار در نظر گرفته شد .غذادهی
بهصورت  9بار در روز صورت میگرفت .ماهیان بهمیزان  9درصد وزن
بدنشان تغذیه میشدند .پس از اضافه نمودن پروبیوتیک به غذا،
تغییرات فاکتورهای خونی تا  21روز و به فواصل زمانی  21روز مورد
بررسی قرار گرفت.
اندازهگیری فاکتورهای هماتولوژی :در روز  21و  21از آزمایش،
بهصورت کامالً تصادفی از هر وان  2عدد ماهی برای خونگیری خارج
شد .خونگیری بهوسیله سرنگ  9سیسی از قسمت ورید دمی ماهیان
صورت گرفت .سپس درون تیوبهای اپندروف غیرهپارینه برای انجام
مطالعات منتقل شدند .نمونههای خون به آزمایشگاه خونشناسی
پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر برای ارزیابی شاخصهای خونی
که شامل اندازهگیری پارامترهای مربوط به گلبولهای قرمز و گلبولهای
سفید انتقال یافت.
تعداد گلبولهای سفید ( (WBCاز طریق الم نئوبار و میکروسکوپ
نوری با بزرگنمایی  111پس از رقیقسازی خون بهوسیله بافر فسفات
نمکی شمارش شدند .برای اندازهگیری هماتوکریت ) (HCTاز لولههای
مویین هماتوکریت و دستگاه سانتریفیوژ هماتوکریت استفاده شد.
میزان متوسط حجم گلبولهای قرمز ( ،(MCVمتوسط وزن هموگلبولین
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فرمول محاسبه متوسـط هموگلبولین گلبولهای قرمز
)MCHHb(gdl0)/RBC(012mm2

فرمول محاسبه متوسط غلظت هموگلبولین سلولی:

MCHCHb/Hct

تجزیه و تحلیل آماری :برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا از
آزمون شاپیرو ویک ) )Shapiro wilkبهمنظور آزمون نرمال بودن
دادهها استفاده شده و با توجه به نرمال بودن دادهها ،از آزمون آنالیز
واریانس یکطرفه  Anovaجهت ارتباط معنیداری مابین دادههای هر
گروه و از آزمون دانکن جهت تائید نهایی تست آنالیز واریانس استفاده
گردید .وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار با ضریب اطمینان  22و
 22درصد و ارزش  Pدر محدوده  1/12و  1/10تعیین گردید.

نتایج
برای نشاندادن اثر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم بر
فاکتورهای خونی تاسماهی سیبری ،فاکتورهای مربوط به گلبولهای
قرمز و گلبول های سفید محاسبه شد.
نتایج فاکتور خونی مربوط به گلبول قرمز :نتایج آنالیز
پارامترهای هماتولوژی که شامل میزان هماتوکریت ) ،(HCTهموگلوبین
) ،(HBمتوسط حجم گلبولهای قرمز ) ،(MCVمتوسط وزن هموگلوبین
در هر گلبولهای قرمز ) (MCHو متوسط غلظت هموگلوبین سلولی
) (MCHCمربوط به گلبول قرمز در جدول  0نشان داده شده است.
نتایج بهدست آمده از بررسی تیمارهای حاوی لوگ  2باکتری
نشاندهنده آن است که میزان  HB ،HCTو  MCVافزایش نسبی
داشته و میزان  MCHو  MCHCکاهش داشتهاند ولی با این وجود
اختالف معنیدار در ماههای اول و دوم آزمایش مشاهده نشده است
( .)p<1/12بررسی تیمار حاوی لوگ  7باکتری نشان داد که تمامی
پارامترها دارای روند صعودی بوده ولی با این وجود اختالف موجود
در ماههای اول و دوم معنیدار نبوده است ( .)p<1/12بررسی تیمار
حاوی لوگ  2باکتری ،نشان داد که تمامی پارامترها دارای روند
صعودی بودند و اختالف ما بین  MCH ،MCVو  MCHCدر ماههای
اول و دوم معنیدار بوده است ( .)p>1/12بررسی تیمار شاهد نشان
داد که تمامی پارامترها بهطور جزئی افزایش داشتند ولی اختالف
معنیداری بین دادهها در ماههای اول و دوم مشاهده نشد (.)p<1/12

در هر گلبولهای قرمز ( (MCHو متوسط غلظت هموگلبولین سلولی

نتایج فاکتور خونی مربوط به گلبول سفید :نتایج آنالیز

( (MCHCاز طریق فرمول محاسبه شدند ( Asadiو همکاران.)9109 ،

پارامترهای هماتولوژی که شامل میزان تعداد گلبولهای سفید
( ،)WBCلنفوسیت ( ،)Lymنوتروفیل ) ،(Neutرادیکال آزاد اکسیژن
) (O-در جدول  9نشان داده شده است .بررسی نتایج بهدست آمده از
تیمار حاوی لوگ  2باکتری نشان داد که تعداد نوتروفیل و رادیکال
آزاد اکسیژن بهطور معنیداری افزایش داشته است ( .)p>1/12بررسی

هموگلوبین ( )HBبهوسیله کیت مخصوص شرکت پارس آزمون و به
روش کلرومتریک با طول موج  211نانومتر در دستگاه اسپکتوفتومتر
اندازهگیری شد .فرمول محاسبه میـزان متوسط حجم گلبولهای
) MCV  (Hct0111) / RBC(012 mm2
قرمز:
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اکسیژن بوده است ( .)p>1/12در تیمار شاهد کاهش و یا افزایش
نسبی برخی از پارامترها در ماه دوم معنیدار نبوده است.

نتایج بهدست آمده از تیمار حاوی لوگ  7باکتری نشان داد که مقادیر
تعداد گلبول سفید روند کاهشی داشته ولی میزان رادیکال آزاد
افزایش معنیدار داشته است ( .)p>1/12در تیمار حاوی لوگ 2
باکتری نتایج حاکی از افزایش معنیدار نوتروفیل و رادیکال آزاد

جدول  :1پارامترهای مربوط به گلبول قرمز در تیمارهای مختلف ماهی سیبری در پایان آزمایش
شاخصها
هماتوکریت (گرم در دسیلیتر)
هموگلوبین (گرم در دسیلیتر)
متوسط حجم گلبولهای قرمز (فمتولیتر)
متوسط وزن هموگلوبین در هر گلبولهای قرمز (پیکوگرم)
متوسط غلظت هموگلوبین سلولی (درصد)

جیره های حاوی باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم
لوگ 7

لوگ8

لوگ 9

شاهد

29/27±2/02

22±9/21

21/27±2/20

21/27±9/2

2/12±1/20
922/72±22/12
79/12±1/22
92/12±1/29

2/12±1/10
212/27±21/12
11/9±1/21
01/27±1/01

2/71±1/22
222/22±22/19
21/92±2/02
02/21±1/72

1/72±1/27
229/22±22/12
12/22±2/12
02/70±1/02

جدول  :2پارامترهای مربوط به گلبول سفید در تیمارهای مختلف ماهی سیبری در پایان آزمایش
شاخصها

جیرههای حاوی باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم
لوگ 7

لوگ8

لوگ 9

شاهد

تعداد گلبولهای سفید (سلول در هر میلیلیتر)

02127±209

02127±220

09722±292

01927±211

لنفوسیت (درصد)
نوتروفیل (درصد)
رادیکال آزاد اکسیژن (واحد نسبی نور در ثانیه)

22±2/02
9±0/11
9201/9±020/02

22±2/02
2±1/20
9221/1±027/70

22/22±2/19
2/22±0/12
0222/9±079/22

22/22±2/1
0/22±1/12
0929/2±071/20

بحث
خون ،بهعنوان یک بافت سیال یکی از مهمترین مایعات بیولوژیک
بدن بوده که تحت تأثیر حاالت مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک،
ترکیبات آن دستخوش نوسان و تغییر میگردند (حسینی و همکاران،
 .)0222لذا در اختیار داشتن مقادیر طبیعی پارامترهای خونی و
بررسی چگونگی تغییرات آنها در بیماریهای مختلف همواره از
ابزارهای مهم تشخیص در بسیاری از بیماریهای آبزیان بوده است.
شاخصهای خونی در ماهیان میتواند متاثر از مواردی چون گونه
پرورشی ،اندازه ،سن ،وضعیت فیزیولوژیکی ،شرایط محیطی و رژیم
غذایی باشد ( Bruntو همکاران .)9112 ،فرموالسیون جیرههای غذایی،
نوع پروبیوتیک مصرفی ،درجه خلوص پروبیوتیک مصرفی ،روشهای
مختلف اضافه کردن به جیره بهطور قابل مالحظهای بر خصوصیات
ریختشناسی خون اثر میگذارند.
نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک
الکتوباسیلوس پالنتاروم به جیرهغذایی تاسماهی سیبری از نظر
میزان  HCTو  Lymبین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد اختالف
معنیداری مشاهده نشد .احتماالً عدم معنیداری درصد هماتوکریت
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در تیمارها با گروه شاهد در وضعیت غذایی و بهداشتی ماهیان و در
نتیجه کاهش حجم خون ماهیان توجیه کرد (ستاری .)0220 ،از نظر
تعداد گلبول سفید تیمارهای آزمایشی با مصرف پروبیوتیک سیستم
ایمنی آنها تحریک میشود و بیشترین میزان گلبولهای سفید
مربوط به تیمارهای  7و  2باکتری بود و در پایان دوره آزمایش بین
تیمار شاهد و سایر تیمارها اختالف معنیدار مشاهده شد .از نظر
میزان هموگلوبین بین تیمار شاهد و تیمار حاوی لوگ  7و  2باکتری
اختالف معنیدار مشاهده شد و بیشترین میزان هموگلوبین در تیمار
حاوی لوگ  7باکتری مشاهده شد .از نظر میزان  MCHCبین تیمار
شاهد و تیمار حاوی لوگ  2باکتری اختالف معنیداری مشاهده نشد
ولی سایر تیمارها با گروه شاهد دارای اختالف معنیدار بودند.
مطالعات انجام گرفته توسط  Bruntو همکاران ( ،)9112نشان
داد که با افزودن پروبیوتیک باعث افزایش گلبولهای سفید میشود.
بنابراین نوع باکتری مورد استفاده و ویژگیهای آن تاثیر متفاوتی بر
تعداد گلبولهای سفید خواهند داشت.
در مطالعه حاضر تیمارهای حاوی لوگهای مختلف الکتوباسیلوس
پالنتاروم باعث افزایش رادیکال آزاد اکسیژن نسبت به تیمار شاهد

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شدند .رادیکال آزاد اکسیژن در ارتباط مستقیم با انفجار تنفسی در
نوتروفیلها میباشد .بنابراین متعاقب افزایش نوتروفیلها رادیکال آزاد
اکسیژن نیز افزایش میباشد.
در مطالعه مروری که توسط  Nayakو همکاران ( )9117ارائه
شده ،گزارش شد که پروبیوتیکهای مختلف که بهصورت ترکیبی و
یا منفرد مورد استفاده قرار میگیرند باعث افزایش انفجار تنفسی
نوتروفیلها ،فاگوسیتوزیس شده و در حقیقت سیستم ایمنی ذاتی را
تحت تاثیر قرار میدهد .مطالعات مختلف نشان داد که به دنبال
استفاده از باکتریهای دارای خواص پروبیوتیک نظیر باسیلوسها و
باکتریهای گروه الکتیک ،فعالیت انفجار تنفسی افزایش مییابد (Xu
و همکاران9112 ،؛  Salinasو همکاران9112 ،؛  Nikoskelainenو
همکاران.)9112 ،
کامکار و همکاران ( )0220به بررسی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس
به عنوان پروبیوتیک بر فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی ماهی
قزلآالی رنگینکمان پرداختند .بهطوریکه از  9گروه شامل شاهد و
تیمار استفاده شد .درگروه شاهد ،پروبیوتیک تجویز نشد اما در گروه
تیمار ،باسیلوس سوبتیلیس با دوز  091سلول بهازای هر گرم غذا
تجویز گردید .پس از انجام آزمایشات ،تجزیه و تحلیل یافتهها نشان
داد که افزودن باسیلوس سوبتیلیس در جیره غذایی ماهی قزلآالی
رنگینکمان بر میزان گلبولهای قرمز ،هماتوکریت ،هموگلوبین،
متوسط حجم گلبولهای قرمز ،متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمز
و متوسط غلظت هموگلوبین سلولی تأثیری نداشت و بین میزان
فاکتورهای مذکور در دو گروه اختالف معنیدار نبود ( )p<1/12در
حالیکه در یافتههای حاصل از مطالعه حاضر ،میزان هموگلوبین،
هماتوکریت ،متوسط حجم گلبولهای قرمز در همه تیمارها افزایش
داشته و میزان گلبولهای قرمز بهجز در تیمار حاوی لگاریتم  2در
بقیه تیمارها افزایش داشته و میزان متوسط هموگلوبین گلبولهای
قرمز و متوسط غلظت هموگلوبین سلولی بهجز در تیمار حاوی لگاریتم
 2در بقیه تیمارها افزایش داشته است .همچنین نتایج حاصل از
بررسی تاثیر باسیلوس سوبتیلیس نشان داد که تعداد گلبولهای سفید،
لنفوسیت در گروه تیمار بهطور معنیداری بزرگتر از گروه شاهد بود
( )p>1/12و درصد نوتروفیل و مونوسیت در گروه شاهد بهطور معنی
داری بزرگتر از گروه تیمار بود ( .)p<1/12اما در تحقیق حاضر ،تعداد
گلبولهای سفید ،آلبومین و نوتروفیل در گروه تیمارها بیشتر از گروه
شاهد بود و میزان لنفوسیت در گروه شاهد بیشتر از تیمارها بود و
مونوسیت هم در تیمارها مشاهده نشد.
در بررسی صورت گرفته توسط بینایی و همکاران (911 ،)0221
عدد فیل ماهی یکساله در یک دوره  09هفته با دوزهای 911 ،011
و  211میلیگرمی بهازای هر کیلوگرم وزن جیره با پروبیوتیک

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 9316

تجاری باکتوسل(® )Bactocellتغذیه شده و فاکتورهای خونی و
بیوشیمیایی فیلماهی پرورشی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان
داد که تعداد کل گلبولهای قرمز ،میزان هموگلوبین و هماتوکریت
در دوزهای  011و  911میلیگرم در مقایسه با شاهد از افزایش
معنیداری برخوردار بوده است ،لیکن میزان گلبولهای سفید در دوز
 911و  211میلیگرم افزایش معنیداری در مقایسه با شاهد داشت.
در مطالعهای اثر پدیوکوکوس اسیدی الکتیسی بر پارامترهای خونی
فیلماهی جوان پرورشی که توسط حمیدیان و همکاران ( )0229انجام
شد به این نتیجه رسیدند که سطوح مختلف پدیوکوکوس اسیدی
الکتیسی تاثیری بر پارامترهای خونی ندارد ،آنها نشان دادند که با
افزایش میزان پروبیوتیک تعداد گلبولهای قرمز و گلبولهای سفید
افزایش مییابد ،آنتیبادیهای مخاط تاثیری ندارد که با مطالعه حاضر
در تضاد بود .در مطالعه حاضر با افزودن پروبیوتیک به جیره بعد از
 21روز افزایش قابل توجهی در تعداد لنفوسیتها مشاهده شد ،با این
حال این روند افزایش در مقایسه با گروه شاهد معنیدار نبود.
همچنین مطالعات بیشتری میبایست بهمنظور تعیین اثرات
پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم بر فیزیولوژی دستگاه گوارش و
آنزیمهای گوارشی از جمله آمیالز ،پروتئاز و لیپاز صورت پذیرد.

تشکر و قدردانی
از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مجتمع بازسازی ذخایر
شهید رجایی (ساری) که در طول انجام این تحقیق امکانات و شرایط
مناسب را برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه فراهم نمودند تشکر و
سپاسگزاری میگردد.
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