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ای از بر پاره (Lactobacillus plantarum) الکتوباسیلوس پالنتارومپروبیوتیک  اثر

 (Acipenser baerii) ماهی سیبریفاکتورهای خونی تاس
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         چکیده

-53ماهی سیبری با وزن بر برخی از پارامترهای خونی تاس الکتوباسیلوس پالنتاروم هدف از این مطالعه، ارزیابی اثرات پروبیوتیکی باکتری      

سلول پروبیوتیک  924، 824، 724ونیرو توزیع و با چهار تیمار غذایی حاوی  20تصادفی در  صورت کامالًعدد ماهی به 004گرم بود. تعداد  04

مورد آزمایش قرار گرفتند.  04و  54روز تغذیه شدند و در روزهای  04مدت در هر گرم جیره و تیمار شاهد فاقد پروبیوتیک در سه تکرار به

(، HCT)ارزیابی پارامترهای خونی نشان داد که در اکثر تیمارها افزایش در برخی پارامترهای مربوط به گلبول قرمز مثل هماتوکریت 

 های سفیددار وجود نداشته است. تعداد گلبول( مشاهده شده، ولی اختالف معنیMCVهای قرمز )( و متوسط حجم گلبولHBهموگلوبین)

(WBC( و میزان لنفوسیت )LYM در همه تیمارها و تیمار شاهد بعد از )ترین میزان کاهش مربوط به تیمار حاوی روز کاهش یافت و بیش 04

بنابراین دار بوده است. کاهش داشته که فاقد اختالف معنی MCHCو  MCH ، میزانپالنتاروم 8به هنگام استفاده از لوگ ری بود. باکت 8لوگ 

فاکتورهای  بر تواند اثر مطلوبیسیبری می ماهیغذایی تاسبه جیره پالنتاروم الکتوباسیلوسمطالعه حاضر نشان داد که افزودن باکتری پروبیوتیک 

 .ها داشته باشدخونی آن
 

 

پروبیوتیک پالنتاروم، الکتوباسیلوس ، خونی فاکتورهای سیبری، ماهیتاس کلمات کلیدی:

 alireza_rezvani66@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

 
 



 ماهی سیبریفاکتورهای خونی تاس از ایپاره بر پالنتاروم الکتوباسیلوس پروبیوتیک اثر                                کالئیرضوانی گیل

071  
 

 مقدمه
اقتصادی در پروری به یک فعالیت مهم های اخیر آبزیدر سال       

پروری، بسیاری از کشورها تبدیل شده است. همراه با رشد آبزی

مشکالتی نظیر شیوع بیماری، اختالالت فیزیولوژیک، کنترل کیفیت 

ها، منظور کنترل بیماریهای سنتی بهوجود آمد. از روشهآب ب

ها و مواد شیمیایی است. مطالعات ها، واکسنبیوتیکاستفاده از آنتی

اعث ها خود ببیوتیکهای اخیر نشان داد که آنتیفته در سالصورت گر

و همکاران، Al-Dohail ) باال رفتن هزینه تولید بروز مشکالتی نظیر 

 -Al (، انباشتگی در محیط و در نتیجه آلوده کردن محیط )9112

Dohail  ،؛9112و همکاران Wang  ،انباشتگی در 9112و همکاران ،)

( و در نهایت  به ایجاد 9101و همکاران،  Nik Khooبدن آبزی )

(  اشاره کرد. 9100و همکاران،  Heهای مقاوم در بدن میزبان )سویه

ها و مواد ها، واکسنبیوتیکعالوه بر موارد مذکور، استفاده از آنتی

و همکاران،  Sonگردد )های زیاد در آبزیان میشیمیایی سبب استرس

جای استفاده از داروها و ی اخیر بههاهمین دلیل در دههبه (.9112

 ها استفادههای غذایی از جمله پروبیوتیکها از مکملبیوتیکآنتی

ها مکمل غذایی میکروبی زنده است که در واقع پروبیوتیککنند. می

 های روده، اثرات مفیدی بر میزبان داردبا بهبود تعادل میکروارگانیسم

(Wang  ،؛ 9112و همکارانFuller ،0227از پروبیوتیک  .) در مزارع ها

( برای بهتر کردن هاماهی و پوستانتنان، سختپرورش آبزیان )نرم

 زیست آبزی، افزایش میکروفلورهای مفید در لولهکیفیت محیط

منظور بهبود جذب غذا با تولید ای بهگوارش ماهی و از نظر تغذیه

 و (Iranitoود شها استفاده میهای خارج سلولی و ویتامینآنزیم

Austin ،9119) .های ها و دورهها با کاهش میزان بیماریپروبیوتیک

ی ویروسچنین باالبردن سیستم ایمنی بدن و خاصیت ضدها و همآن

که دارند موجب کاهش تلفات و جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی 

ها انواع مختلفی دارند که از پروبیوتیک (.Fuller ،0222) گردندمی

ها ، مخمرهای گرم مثبت و گرم منفیتوان به برخی از باکتریها میآن

. پروبیوتیک (Austin ،9119 و (Iranitoو باکتریوفاژها اشاره کرد 

باکتری گرم مثبت است که جزو گروه  الکتوباسیلوس پالنتاروم

ن شود که در این تحقیق از ایبندی میهای اسیدالکتیک طبقهباکتری

 عنوان پروبیوتیک استفاده شده است. باکتری به

شمار های آبزیان بهترین گونهماهیان خاویاری یکی از با ارزش       

که هم از نظر گوشت و هم خاویار ماهیان با ارزشی دلیل اینرود بهمی

ماهی سیبری یک گونه وارداتی است و به آسانی روند. تاسشمار میبه

شود. سرعت رشد باالیی دارد و ر میبا شرایط اسارت و پرورش سازگا

ی راحتی غذاماهی سیبری بهکند. تاسخوبی تغییرات را تحمل میبه

رو خاویاردهی شود، از اینپذیرد و در سن پایین بالغ میدستی را می

 .(Kolman ،9112و  Pyka) سریعی دارد

 که بررسی ههای خونی پرداختدر این تحقیق به بررسی شاخص       

منظور ارزیابی وضعیت سالمت ماهیان ها روش مناسبی بهاین شاخص

و براساس  (Houston ،0227 ؛9112و همکاران،  Asadi)باشند می

های غذایی های حاصل از مطالعات انجام گرفته متاثر از مکملیافته

و  Iranito ؛Austin ،9112و  Brunt) ها هستندمانند پروبیوتیک

Austin ،9119.) عنوان های خونی بهعالوه بر این بررسی شاخص

ها و تعیین وضعیت بهداشتی و سالمت ابزاری در شناسایی بیماری

 (.0227)جمیلی و همکاران،  کار رودتواند بهماهیان می

های انجام گرفته در خصوص اثرات جیره غذایی از جمله پژوهش       

فاکتورهای خونی ماهیان ها روی حاوی سطوح متفاوت پروبیوتیک

 در الرو ماهی قزل (0227ناصری و همکاران )توان به تحقیقات می

 پرورشی، ماهی فیل ( در0221بینایی و همکاران )، کمانآالی رنگین

 Salmo)ماهیان آزاد دریای خزربچه ( در0222حسینی و همکاران )

trutta caspius) ،آالی رنگین ماهی قزلدر  (0221) کامکار و همکاران

اشاره  ،( در گربه ماهی آفریقایی پرداختند9112) Al-Dohail، کمان

 کرد.

 

 هامواد و روش
از  ارومپالنتالکتوباسیلوس پروبیوتیک : تهیه پروبیوتیک       

ورد م الکتوباسیلوس پالنتارومسویه  های اسیدالکتیک است.باکتری

صورت این باکتری به است.  0122PTCC استفاده در این آزمایش

تجاری )لیوفیلیزه( تهیه گردید. استوک مورد استفاده برای آزمایشات 

های علمی و بوده که از سازمان پژوهش الکتوباسیلوس پالنتاروم

 شود.صنعتی ایران تهیه می
، باکتری پروبیوتیک پودر شده نظر دهای موربرای تهیه لگاریتم       

. سپس آن را در انکوباتور با دمای شداضافه TSB  به محیط کشت مایع

ساعت قرار داده تا کدر شود و بعد  02مدت گراد بهدرجه سانتی 27

. مایع شودداده میقرار دقیقه  02مدت به 2111در سانتریفیوژ با دور 

بار دیگر سانتریفیوژ کرده و در  2و  ریختهمانده رویی را دور باقی

ن تا سوسپانسیو شدلوژی به آن اضافه مرحله آخر مقداری سرم فیزیو

 2/1های استاندارد شود و به رنگ کدر در آید. سپس با استفاده از لوله

(  لیترهر میلی کلنی دردهنده واحد تشکیل 2/0×201) مک فارلند

و به جیره غذایی ماهی اضافه  شدهتهیه  ،باکتری 2و  2، 7های لوگ

 .گرددمی

 0GF از خوراک ماهی اکسترود آزمایش این انجام برای :جیره تهیه       

آال طراحی شده بود، استفاده شد. این جیره برای ماهیان قزل
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ه کتر اینها حالت فروروندگی سریع داشتند و مهمجاکه پلتاما از آن

ر کار ت، بنابراین برای پیشبرد سریعغذایی این جیره مناسب بود ارزش

 از آن استفاده شد.
برای تهیه جیره آزمایشی، میزان تعیین شده از سوسپانسیون        

باکتری پروبیوتیک، بر روی جیره غذای ماهیان اسپری شد. در حین 

یکی های پالستمحلول سوسپانسیون بر روی غذا، با قاشق کردناسپری

 ها توزیع یکنواختی در غذا داشته باشند.مخلوط شد تا باکتری

عدد ماهی خاویاری سیبری با  911تعداد : طراحی آزمایش       

قطعه بچه  91) ونیرو تهیه گردید 09گرم در  22-11متوسط وزن 

منظور بررسی فاکتورهای خونی، ابتدا ماهی در هر ونیرو(. به

ده و پس از تهیه ش الکتوباسیلوس پالنتارومسوسپانسیونی از باکتری 

 2و  2، 7های گمک فارلند، لو 2/1های استاندارد مقایسه با لوله

غذایی ماهی اضافه شد. باید دقت نمود که باکتری تهیه شد و به جیره

 2و  2، 7دوز نهایی باکتری در هر گرم از غذای ماهی به حدود لوگ 

تکرار در نظر گرفته شد. غذادهی  2)سه تیمار(. برای هر تیمار  برسد

درصد وزن  9میزان گرفت. ماهیان بهبار در روز صورت می 9صورت به

 ،شدند. پس از اضافه نمودن پروبیوتیک به غذابدنشان تغذیه می

روز مورد  21روز و به فواصل زمانی  21تغییرات فاکتورهای خونی تا 

 گرفت.  بررسی قرار

، از آزمایش 21 و 21 روز در :هماتولوژی فاکتورهای گیریاندازه       

گیری خارج ماهی برای خونعدد  2ی از هر وان تصادف صورت کامالًبه

سی از قسمت ورید دمی ماهیان سی 9وسیله سرنگ شد. خونگیری به

هپارینه برای انجام غیرهای اپندروف تیوبصورت گرفت. سپس درون 

 شناسیخون آزمایشگاه به خون هاینمونه شدند. منتقل مطالعات

ی خونهای برای ارزیابی شاخص پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر

ای هقرمز و گلبول هایگلبول به مربوط پارامترهای گیریاندازه شامل که

 سفید انتقال یافت.

کوپ ار و میکروسالم نئوب قطری از WBC)) سفید هایگلبول تعداد       

فسفات  بافره وسیلسازی خون بهپس از رقیق 111بزرگنمایی  وری بان

های از لوله (HCT) هماتوکریت گیریشدند. برای اندازه نمکی شمارش

دستگاه سانتریفیوژ هماتوکریت استفاده شد.  مویین هماتوکریت و

هموگلبولین  وزن متوسط ،MCV)) قرمز هایگلبول حجم متوسط میزان

 یسلول و متوسط غلظت هموگلبولینMCH) ز )های قرمگلبولدر هر 

((MCHC شدند از طریق فرمول محاسبه (Asadi  ،9109و همکاران). 

کیت مخصوص شرکت پارس آزمون و به  وسیلهبه( HB)هموگلوبین 

 نانومتر در دستگاه اسپکتوفتومتر 211روش کلرومتریک با طول موج 

های متوسط حجم گلبول میـزانفرمول محاسبه  گیری شد.اندازه

  2mm 201) / RBC(0111(Hct MCV ( :                       قرمز

    های قرمزمتوسـط هموگلبولین گلبول فرمول محاسبه

                                             )2mm201)/RBC(0Hb(gdlMCH

            MCHCHb/Hct:یسلول ت هموگلبولینط غلظمتوس محاسبه فرمول

ها ابتدا از برای تجزیه و تحلیل داده: تجزیه و تحلیل آماری       

منظور آزمون نرمال بودن به ((Shapiro wilkآزمون شاپیرو ویک 

ها، از آزمون آنالیز ها استفاده شده و با توجه به نرمال بودن دادهداده

های هر داری مابین دادهجهت ارتباط معنیAnova طرفه واریانس یک

جهت تائید نهایی تست آنالیز واریانس استفاده  دانکنگروه و از آزمون 

و  22دار با ضریب اطمینان گردید. وجود یا عدم وجود اختالف معنی

 تعیین گردید.  10/1و  12/1در محدوده  Pدرصد و ارزش  22
 

 نتایج
ر ب الکتوباسیلوس پالنتارومدادن اثر پروبیوتیک برای نشان       

ای هوط به گلبولمرب ، فاکتورهایماهی سیبریفاکتورهای خونی تاس

 محاسبه شد. سفید گلبول هایو  قرمز

ز نتایج آنالی :نتایج فاکتور خونی مربوط به گلبول قرمز       

 هموگلوبین، (HCT) هماتوکریت میزان شامل که هماتولوژی پارامترهای

(HB)، قرمز هایگلبول حجم متوسط (MCV)، هموگلوبین وزن  متوسط

 و متوسط غلظت هموگلوبین سلولی(MCH)  های قرمزگلبولدر هر 

(MCHC) نشان داده شده است 0 مربوط به گلبول قرمز در جدول. 

 باکتری 2دست آمده از بررسی تیمارهای حاوی لوگ هنتایج ب       

افزایش نسبی  MCVو  HCT ،HBمیزان دهنده آن است که نشان

ولی با این وجود اند کاهش داشته MCHCو  MCH و میزانداشته 

است نشده مشاهده آزمایش های اول و دوم در ماهدار اختالف معنی

(12/1<p.) که تمامی  دادنشان  باکتری 7تیمار حاوی لوگ  بررسی

پارامترها دارای روند صعودی بوده ولی با این وجود اختالف موجود 

تیمار بررسی  (.p>12/1دار نبوده است )عنیمهای اول و دوم در ماه

که تمامی پارامترها دارای روند  داد، نشان باکتری 2حاوی لوگ 

های در ماه MCHCو  MCV، MCHو اختالف ما بین  ندصعودی بود

تیمار شاهد نشان  بررسی (.p<12/1دار بوده است )اول و دوم معنی

ولی اختالف ند افزایش داشت ئیطور جزهکه تمامی پارامترها ب داد

 (.p>12/1) مشاهده نشدهای اول و دوم ها در ماهدادهداری بین معنی

الیز نتایج آن: نتایج فاکتور خونی مربوط به گلبول سفید       

 سفیدهای تعداد گلبول که شامل میزان پارامترهای هماتولوژی

(WBC،) تفوسینل (Lym)نوتروفیل ، (Neut) ، رادیکال آزاد اکسیژن

)-O(  دست آمده از هبررسی نتایج ب نشان داده شده است. 9در جدول

تعداد نوتروفیل و رادیکال نشان داد که باکتری  2لوگ حاوی  تیمار

بررسی  (.p<12/1) داری افزایش داشته استطور معنیهآزاد اکسیژن ب
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مقادیر  نشان داد کهباکتری  7لوگ حاوی  دست آمده از تیمارهنتایج ب

کاهشی داشته ولی میزان رادیکال آزاد تعداد گلبول سفید روند 

 2لوگ  حاوی(. در تیمار p<12/1) دار داشته استافزایش معنی

دار نوتروفیل و رادیکال آزاد باکتری نتایج حاکی از افزایش معنی

 در تیمار شاهد کاهش و یا افزایش (.p<12/1) اکسیژن بوده است

 ه است.دار نبودخی از پارامترها در ماه دوم معنینسبی بر
 

 

 
 

 پارامترهای مربوط به گلبول قرمز در تیمارهای مختلف ماهی سیبری در پایان آزمایش :1 جدول

 هاشاخص
 الکتوباسیلوس پالنتارومجیره های حاوی باکتری 

 شاهد 9لوگ  8لوگ 7لوگ 

 27/21±2/9 27/21±20/2 22±21/9 27/29±02/2 لیتر()گرم در دسی هماتوکریت

 72/1±27/1 71/2±22/1 12/2±10/1 12/2±20/1 لیتر()گرم در دسی هموگلوبین

 22/229±12/22 22/222±19/22 27/212±12/21 72/922±12/22 )فمتولیتر( های قرمزمتوسط حجم گلبول

 22/12±12/2 92/21±02/2 9/11±21/1 12/79±22/1 )پیکوگرم( های قرمزگلبولدر هر هموگلوبین وزن متوسط 

 70/02±02/1 21/02±72/1 27/01±01/1 12/92±29/1 )درصد( متوسط غلظت هموگلوبین سلولی

 

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

 هاشاخص
 الکتوباسیلوس پالنتارومهای حاوی باکتری جیره   

 شاهد 9لوگ  8لوگ 7لوگ 

 01927±211 09722±292 02127±220 02127±209 لیتر()سلول در هر میلی های سفیدتعداد گلبول

 22/22±1/2 22/22±19/2 22±02/2 22±02/2 )درصد( لنفوسیت

 22/0±12/1 22/2±12/0 2±20/1 9±11/0 )درصد( نوتروفیل

)واحد نسبی نور در ثانیه( رادیکال آزاد اکسیژن  02/020±9/9201 70/027±1/9221 22/079±9/0222 20/071±2/0929 

 بحث
ترین مایعات بیولوژیک مهم بافت سیال یکی از یک عنوانبه خون،       

مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک،  بدن بوده که تحت تأثیر حاالت

 همکاران،)حسینی و  گردندنوسان و تغییر می ترکیبات آن دستخوش

طبیعی پارامترهای خونی و  (. لذا در اختیار داشتن مقادیر0222

های مختلف همواره از در بیماری هابررسی چگونگی تغییرات آن

های آبزیان بوده است. در بسیاری از بیماری ابزارهای مهم تشخیص

 تواند متاثر از مواردی چون گونهخونی در ماهیان می هایشاخص

محیطی و رژیم  اندازه، سن، وضعیت فیزیولوژیکی، شرایطپرورشی، 

های غذایی، فرموالسیون جیره (.9112و همکاران،  Brunt) باشد غذایی

ای هنوع پروبیوتیک مصرفی، درجه خلوص پروبیوتیک مصرفی، روش

 خصوصیاتای بر طور قابل مالحظهکردن به جیره به مختلف اضافه

 .گذارندشناسی خون اثر میریخت

این مطالعه نشان داد که افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک  نتایج       

ماهی سیبری از نظر غذایی تاسبه جیره الکتوباسیلوس پالنتاروم

بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد اختالف  Lymو  HCTمیزان 

داری درصد هماتوکریت عدم معنی داری مشاهده نشد. احتماالًمعنی

گروه شاهد در وضعیت غذایی و بهداشتی ماهیان و در در تیمارها با 

از نظر  (.0220 نتیجه کاهش حجم خون ماهیان توجیه کرد )ستاری،

تعداد گلبول سفید تیمارهای آزمایشی با مصرف پروبیوتیک سیستم 

های سفید ترین میزان گلبولشود و بیشها تحریک میایمنی آن

و در پایان دوره آزمایش بین باکتری بود  2و  7های مربوط به تیمار

دار مشاهده شد. از نظر تیمار شاهد و سایر تیمارها اختالف معنی

باکتری  2و  7میزان هموگلوبین بین تیمار شاهد و تیمار حاوی لوگ 

ترین میزان هموگلوبین در تیمار دار مشاهده شد و بیشاختالف معنی

بین تیمار  MCHCاز نظر میزان  باکتری مشاهده شد. 7حاوی لوگ 

داری مشاهده نشد باکتری اختالف معنی 2شاهد و تیمار حاوی لوگ 

 دار بودند.ولی سایر تیمارها با گروه شاهد دارای اختالف معنی

، نشان (9112)و همکاران  Bruntمطالعات انجام گرفته توسط        

ود. شهای سفید میداد که با افزودن پروبیوتیک باعث افزایش گلبول

بر  های آن تاثیر متفاوتیراین نوع باکتری مورد استفاده و ویژگیبناب

 های سفید خواهند داشت. تعداد گلبول

 الکتوباسیلوسمختلف  هایلوگ حاوی تیمارهای حاضر مطالعه در       

باعث افزایش رادیکال آزاد اکسیژن نسبت به تیمار شاهد  پالنتاروم
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مستقیم با انفجار تنفسی در شدند. رادیکال آزاد اکسیژن در ارتباط 

کال آزاد رادی هاباشد. بنابراین متعاقب افزایش نوتروفیلها مینوتروفیل

 باشد. اکسیژن نیز افزایش می

ارائه ( 9117و همکاران ) Nayakدر مطالعه مروری که توسط        

و  صورت ترکیبیههای مختلف که بگزارش شد که پروبیوتیک ،شده

گیرند باعث افزایش انفجار تنفسی استفاده قرار مییا منفرد مورد 

ها، فاگوسیتوزیس شده و در حقیقت سیستم ایمنی ذاتی را روفیلتون

 دهد. مطالعات مختلف نشان داد که به دنبالتحت تاثیر قرار می

و  اهنظیر باسیلوس پروبیوتیک خواص های دارایاستفاده از باکتری

 Xu) ابدیانفجار تنفسی افزایش می های گروه الکتیک، فعالیتباکتری

و  Nikoskelainen ؛9112و همکاران،  Salinas ؛9112و همکاران، 

 (.9112همکاران، 

 سباسیلوس سوبتیلیتأثیر به بررسی  (0220)کامکار و همکاران        
عنوان پروبیوتیک بر فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی ماهی به

و  شاهدگروه شامل  9که از طوری. بهپرداختند کمانآالی رنگینقزل

، پروبیوتیک تجویز نشد اما در گروه شاهددرگروه . تیمار استفاده شد

ازای هر گرم غذا سلول به 091با دوز  باسیلوس سوبتیلیستیمار، 

ان ها نشگردید. پس از انجام  آزمایشات، تجزیه و تحلیل یافته تجویز

ی آالدر جیره غذایی ماهی قزل یلیسباسیلوس سوبتافزودن  داد که

 های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین،کمان بر میزان گلبولرنگین

ز های قرمهای قرمز، متوسط هموگلوبین گلبولمتوسط حجم گلبول

زان می و متوسط غلظت هموگلوبین سلولی تأثیری نداشت و بین

در  (p>12/1) دار نبودفاکتورهای مذکور در دو گروه اختالف معنی

، میزان هموگلوبین، های حاصل از مطالعه حاضرکه در یافتهحالی

ارها افزایش های قرمز در همه تیمهماتوکریت، متوسط حجم گلبول

در  2جز در تیمار حاوی لگاریتم های قرمز بهداشته و میزان گلبول

های بقیه تیمارها افزایش داشته و میزان متوسط هموگلوبین گلبول

م جز در تیمار حاوی لگاریتمتوسط غلظت هموگلوبین سلولی بهقرمز و 

چنین نتایج حاصل از در بقیه تیمارها افزایش داشته است. هم 2

های سفید، تعداد گلبول که داد نشان باسیلوس سوبتیلیسبررسی تاثیر 

تر از گروه شاهد بود داری بزرگطور معنیدر گروه تیمار به لنفوسیت

(12/1>p) طور معنیو درصد نوتروفیل و مونوسیت در گروه شاهد به

اما در تحقیق حاضر، تعداد  (.p>12/1) تر از گروه تیمار بودداری بزرگ

گروه  تر ازو نوتروفیل در گروه تیمارها بیش های سفید، آلبومینگلبول

تر از تیمارها بود و شاهد بود و میزان لنفوسیت در گروه شاهد بیش

 در تیمارها مشاهده نشد. مونوسیت هم

 911(، 0221در بررسی صورت گرفته توسط بینایی و همکاران )       

 911 ،011هفته با دوزهای  09ساله در یک دوره عدد فیل ماهی یک

ازای هر کیلوگرم وزن جیره با پروبیوتیک گرمی بهمیلی 211و 

 و خونی ( تغذیه شده و فاکتورهای®Bactocellتجاری باکتوسل)

 نشان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پرورشی ماهیفیل بیوشیمیایی

 هماتوکریت هموگلوبین و قرمز، میزان هایگلبول کل تعداد که داد

 افزایش از شاهد با مقایسه در گرممیلی 911 و 011 دوزهای در

 دوز در سفید هایگلبول میزان است، لیکن بوده برخوردار داریمعنی

 .داشت شاهد با مقایسه در داریمعنی گرم افزایشمیلی 211 و 911

خونی  پارامترهای بر الکتیسی یاسید پدیوکوکوس اثر ایمطالعه در       

انجام  (0229) ماهی جوان پرورشی که توسط حمیدیان و همکارانفیل

 نتیجه رسیدند که سطوح مختلف پدیوکوکوس اسیدی شد به این

ا نشان دادند که ب هاآنالکتیسی تاثیری بر پارامترهای خونی ندارد، 

های سفید و گلبول های قرمزگلبول افزایش میزان پروبیوتیک تعداد

های مخاط تاثیری ندارد که با مطالعه حاضر بادییابد، آنتیافزایش می

پروبیوتیک به جیره بعد از  در تضاد بود. در مطالعه حاضر با افزودن

ها مشاهده شد، با این تعداد لنفوسیت روز افزایش قابل توجهی در 21

 .دار نبوداین روند افزایش در مقایسه با گروه شاهد معنی حال

منظور تعیین اثرات بایست بهتری میچنین مطالعات بیشهم       

ارش و بر فیزیولوژی دستگاه گو الکتوباسیلوس پالنتارومپروبیوتیک 

 .گوارشی از جمله آمیالز، پروتئاز و لیپاز صورت پذیرد هایآنزیم

 

 تشکر و قدردانی
از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و مجتمع بازسازی ذخایر        

که در طول انجام این تحقیق امکانات و شرایط  (ساری) شهید رجایی

مناسب را برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه فراهم نمودند تشکر و 

 .گرددی میسپاسگزار
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