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چکیده
با هدف بررسی تاثیر پروبیوآنزیم تغذیهای بر شاخصهای رشد  ،خونشناسی و پاسخهای ایمنی در ماهی قزلآالی رنگینکمان تیمارهای
 :1گروه تغذیه شده با غذای بدون پروبیوآنزیم :2 ،گروه تغذیه شده با غذای حاوی  0/3گرم پروبیوآنزیم در هر کیلوگرم غذا و  :3گروه تغذیه
شده با غذای حاوی  0/5گرم پروبیوآنزیم در هر کیلوگرم غذا ،با  3تکرار ،طی مدت  60روز با هم مقایسه شدند .تعداد  30قطعه ماهی قزلآالی
رنگینکمان با میانگین وزنی  26/3±2/7گرم در هر یک از مخازن فایبرگالس  200لیتری ذخیرهسازی شدند .در انتهای دوره ،شاخصهای
رشد ،خونشناسی و پاسخهای ایمنی سنجش گردیدند .براساس نتایج ،اختالف معنیداری بین تیمارهای 2و 3با تیمار 1در شاخصهای رشد،
تغذیه و شاخصهای خونی گلبول قرمز مشاهده نشد ( .)P>0/05ولی میانگین تعداد گلبولهای سفید و نیز درصد گلبولهای نوتروفیل در تیمار
 3با اختالف معنی داری ( )P<0/05بیش تر از گروه ماهیان شاهد بود .اجزای کمپلمان در سرم ماهیان تیمار 3نسبت به تیمار شاهد با اختالف
معنیداری بیشتر بود ( .)P<0/05فعالیت راه میانبر کمپلمان و ایمنوگلوبولین ( )IgMبین تیمارهای متفاوت ،اختالف معنیداری را نشان ندادند
( .)P>0/05میزان الیزوزیم و گلوبولین کل در ماهیان تیمار  3بهطور معنیداری ( )P<0/05در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بود .براساس نتایج،
تاثیر قابل توجه پروبیوآنزیم بر شاخصهای رشد و تغذیه مشاهده نگردید .با این وجود ،براساس یافتهها میتوان گفت پروبیوآنزیم مورد استفاده،
دارای اثر ایمنیزایی در ماهی قزلآالی رنگینکمان میباشد.
کلمات کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،پروبیوآنزیم ،رشد ،ایمنی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولseied1356@yahoo.com :
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اثرات پروبیوآنزیم تغذیهای بر شاخصهای رشد ،خون شناسی و پاسخهای ایمنی....

مقدمه
کمبود منابع آبی و افزایش تقاضا برای آبزیان سبب شده است
که پرورش انبوه و متراکم جایگزین روشهای نیمهمتراکم یا غیرمتراکم
گردد (رحمتیاندانی و همکاران .)1389 ،در پرورش متراکم ،استرسهایی
مانند اختالالت فیزیکی ،شیمیایی و زیستی بهصورت طبیعی در
محیط زیست ماهی رخ میدهد .این استرسها امکان ابتالی ماهی به
انواع بیماریها را افزایش میدهد ،بهطوریکه با توسعه این صنعت،
بیماریهای متعدد ویروسی و باکتریایی دامنگیر صنعت تکثیر و
پرورش ماهی قزلآال گردیده است ( Soltaniو همکاران .)2014 ،از
اینرو ،پرورش ماهیانی با سیستم ایمنی فعال و دارای قدرت مقابله با
بیماریها و مقاوم در برابر شرایط نامساعد محیطی ،از اهمیت باالیی
برخوردار است ( Kubulayو  .)2007 ،Ulukoyروش اساسی در
مدیریت بهداشتی آبزیان باید بیشتر بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه استوار
باشد تا کنترل یا درمان بیماریها ،زیرا این راهبرد از نظر اقتصادی
مقرون بهصرفهتر است (علیشاهی .)1388 ،تمایل به مصرف ترکیباتی
نظیر محرکهای ایمنی ،پروبیوتیکها و پریبیوتیکها و یا ترکیبات
دوگانه (سینبیوتیک) حاوی این مواد و آنزیمها نظیر پروبیوآنزیمها در
حال افزایش است ( Ringoو همکاران .)2014 ،تا بتوان تولیدی
پربازده و پایدارتر با استفاده از مواد طبیعی بدون استفاده از مواد
شیمیایی عرضه نمود ( Liuو همکاران .)2013 ،سیستم ایمنی اختصاصی
در حیوانات خونسرد بهویژه ماهیها ،کمتر توسعه یافته و بیشتر ایمنی
غیراختصاصی وظیفه دفاعی را بهعهده گرفته است این وضعیت ویژه
باعث اهمیت خاص محرکهای ایمنی بهدلیل خاصیت تحریک ایمنی
غیراختصاصی در ماهی شده است ( Iwamaو.)1996 ،Nakanishi
انواع متفاوتی از محرکهای ایمنی مطالعه شدهاند اما تعداد کمی از
آنها بهمنظور استفاده در آبزیپروری مناسب هستند ( Raaو همکاران،
2014؛  Siwickiو همکاران )1998 ،با این وجود ،بررسی تاثیر پروبوآنزیمها
بر وضعیت عمومی و سیستم ایمنی ماهی با تاکید بر اثبات تاثیر این
ماده بر شاخصهای خونی و تولید مولکولهای دفاع ایمنی از قبیل
لیزوزیم ،ایمنوگلبولین و عناصر سیستم کمپلمان اطالعات مناسبی
مبنی بر قابلیت این ترکیبات بر ایمنیزایی ماهی دارد.
بررسیها نشان میدهد که مسیر آلترناتیو کمپلمان در پاسخهای
ایمنی در ماهیان استخوانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است (،Yano
 .)1996در عفونتهای باکتریایی ،سیستم کمپلمان در اثر لیپوپلی
ساکارید موجود در دیواره سلولی باکتریهای بیماریزای گرم منفی
فعال شده و با تولید کیموکین ،ماکروفاژها و نوتروفیلهای دارای گیرنده
 C3را فعال نموده و با اتصال به باکتریها عمل فاگوسیتوز را مهیا
میسازد ( Magnadottirو همکاران .)2005 ،لیزوزیم یک آنزیم فعال در
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تخریب باکتریها در تمام نقاط بدن بوده و بخشی از سیستم دفاع
غیراختصاصی جانوران محسوب میگردد .در آزادماهیان ،لیزوزیم در
سرم ،ترشحات و الیههای موکوسی و بافتهای غنی از گلبولهای سفید
بهویژه دستگاه گوارش و کلیه وجود دارد ( Grindeو همکاران1988 ،؛
 Lieو همکاران .) 1989 ،ظاهراً منبع اصلی تولید لیزوزیم مونوسیتها
و نوتروفیلها میباشد .با اینحال ،بررسیها وجود این آنزیم را در
گرانولهای گلبولهای ائوزنوفیل دستگاه گوارش ثابت نموده است
( Sveinbjornssonو همکاران .)1996 ،از آنجاکه مولکولهای پادتن از
دسته پروتئینی گلوبولینها هستند و بهخاطر نقش آنها در ایمنی
موجودات ،به آنها عموماً ایمنوگلوبولین میگویند .پیوند آنتیژن خاص
با پادتن باعث انسداد برخی فعالیتهای مهم آنتیژنی میشود و میزبان
را در مقابل بیماری محافظت میکند (علیشاهی .)1388 ،پروبیوآنزیمها
ترکیبات دو بخشی بوده بهطوریکه ،آنزیمها عمل هضم را در معده و
پروبیوتیکها جذب غذا را در روده افزایش میدهد .بخش عمده ترکیبات
آنزیمی پروبیوآنزیم ،بر شکستن و هیدرولیز پلیساکاریدها متمرکز است
( .)2005 ،Pettersonاین آنزیمها غالباً بهوسیله باکتریها و قارچها تولید
میگردند ( Bedfordو .)2010 ،Partridge
با توجه به شیوع انواع بیماریها ،استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها
و مقاومت دارویی عوامل عفونی ،مقاومسازی گونههای پرورشی در
مقابل عوامل عفونی از طریق محرکهای ایمنی ضرورت داشته و در
این راستا ،اهداف مورد نظر در این پژوهش ،تعیین اثرات پروبیوآنزیم
بهعنوان محرک ایمنی بر شاخصهای تغذیهای ،رشد و شاخصهای
ایمنی در ماهی قزلآالی رنگینکمان بوده است.

مواد و روشها
این تحقیق در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان
سردآبی شهید مطهری یاسوج در مخازن فایبرگالس با گنجایش 200
لیتر انجام شد .تأمین آب از طریق چشمه با میانگین دمای 10/5±0/7
درجه سانتیگراد با هوادهی بهطور طبیعی و تعویض آب مخازن به
صورت ثقلی بهمیزان  0/3لیتر در ثانیه انجام شد .آزمایش در قالب
طرح کامالً تصادفی و در  3تیمار و هر تیمار با  3تکرار انجام شد.
پروبیوآنزیم مورد استفاده براساس میزان توصیه شده شرکت سازنده
محصول به غذا اضافه گردید .تیمار (1شاهد) :گروه تغذیه شده با غذای
بدون پروبیوآنزیم ،تیمار  :2گروه تغذیه شده با غذای حاوی  0/3گرم
پروبیوآنزیم در هر کیلوگرم غذا و تیمار  :3گروه تغذیه شده با غذای
حاوی  0/5گرم پروبیوآنزیم در هر کیلوگرم غذا بود .بهطور تصادفی
تعداد  30عدد ماهی قزلآالی رنگینکمان (یزدیصمدی و همکاران،
 )1376بهعنوان نسل دوم حاصل از تخمهای چشمزده وارداتی از
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کشور فرانسه ،با میانگین وزنی  26/3±2/7گرم در هر یک از مخازن
فایبرگالس  200لیتری ذخیرهسازی شدند .بهمنظور سازشپذیری
ماهیها ،کلیه تیمارها بهمدت دو هفته با غذای تجاری تغذیه شده و
در طول این مدت ماهیها از نظر وضعیت ظاهری ،شنای طبیعی و
تلفات بررسی میشدند .همچنین ،فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب
شامل دمای آب ،اکسیژن محلول و  pHکنترل می شد.
تهیه غذای آزمایش :در این مطالعه از ترکیب پروبیوآنزیم حاوی
باکتریهای ،Entrococcus faecium ،Lactobacillus acidophilus
 Bacillus subtillis ،Bacillus lichenformisو آنزیمهای B-Glucanase
،Alpha-Amylase 3.2.1.1 ،B-Glucanase 3.2.1.4 ،3.2.1.6
 Protease ،B-Xylanase 3.2.1.8و  Cellulaseبهعنوان مکمل غذایی
استفاده شده است .این محصول توسط شرکت XVET GmbH
(آلمان) تولید و به سفارش سازمان دامپزشکی کشور توسط شرکت
عرشیا دارو (تبریز) وارد میگردد .بهمنظور تهیه جیرههای آزمایشی،
غذای تجاری بهصورت اکسترود ( )Extrodedاز شرکت فرادانه تهیه
شد (جدول.)1
جدول  :1آنالیز ترکیبات جیره غالب مورد استفاده در آزمایش
نوع غذا
GFT1

(غذایرشد)

ترکیبات (درصد)

اندازه
(میلیمتر)
4

پروتئین
35

چربی
16/42

کربوهیدرات
30

خاکستر
11/2

مکمل بهکمک محلول ژالتین  5درصد با غذا مخلوط شد
( .)2000 ،Treves-Brownبرای این کار ،ابتدا غذا با ترازوی دیجیتال
با دقت یک صدم توزین شد و به نسبت وزن غذا برای سطوح مختلف،
پروبیوآنزیم بهصورت محلول درآب و ژالتین درآمده و با اسپری
یکنواخت با غذا مخلوط شد .سپس جیرههای آماده شده در هوای
محیط و با رعایت نکات بهداشتی خشک شدند و تا زمان مصرف به
یخچال با دمای  4درجه سانتیگراد منتقل شدند .الزم بهذکر است به
جیره تیمار  ( 1شاهد) نیز بهمیزان یکسان با تیمارها ،محلول ژالتین
 5درصد اسپری شد .ماهیان در ابتدا و انتهای دوره و همچنین در
طول دوره آزمایش زیستسنجی میشدند .غذادهی در شروع تغذیه
براساس 3درصد وزن توده زنده ماهی در مخزن بهصورت دستی انجام
میشد .میزان غذای مورد نیاز هر روز به سه قسمت مساوی تقسیم
میشد و سه بار در روز در ساعات  11 ،8و  17در اختیار ماهیان قرار
میگرفت .دوره تغذیه و پرورش بهمدت  60روز انجام شد.
زیستسنجی ماهیان :بهمنظور ارزیابی میزان رشد ماهیان
تیمارهای مختلف در ابتدا و انتها و دو بار در طول دوره  60روزه
پرورش ،نسبت به اندازهگیری وزن ماهیان با ترازوی دیجیتال اقدام

گردید .سنجش وزن ماهیان با نمونهبرداری تصادفی و 15عدد ماهی
از تکرارهای مختلف هر تیمار پس از بیهوشی با محلول پودر میخک
با غلظت 200ppmزیستسنجی می شدند و دادههای حاصل از اندازه
گیری وزن ماهیان هر نمونه بهمنظور محاسبه میانگین وزن ماهیان و
صفات رشد در هر تیمار ثبت می شدند (.)1979 ،Ricker
صفات مورد بررسی رشد :شاخصهای رشد و تغذیه از طریق
روابط زیر محاسبه گردید.
افزایش وزن بدن (گرم) = وزن نهایی(گرم)  -وزن اولیه(گرم)
درصد افزایش وزن بدن=
[وزن نهایی بدن (گرم)-وزن اولیه بدن (گرم) ] × /100وزن اولیه بدن (گرم)

افزایش وزن روزانه (گرم) =
میانگین وزن نهایی بدن(گرم) -میانگین وزن اولیه بدن(گرم)] /طول دوره پرورش(روز)

()1979 ،Ricker
درصد نرخ رشد ویژه=
لگاریتم طبیعی وزن نهایی بدن(گرم) -لگاریتم طبیعی وزن اولیه بدن(گرم)]× /100طول

دوره پرورش(روز) (  Qinghuiو همکاران)2004 ،
شاخص کبدی= [وزن کبد(گرم)  /وزن نهایی بدن(گرم)]×100
نسبت تبدیل غذایی=میزان غذای داده شده (گرم) /میانگین افزایش وزن بدن(گرم)
بازده تبدیل غذایی=میانگین افزایش وزن بدن(گرم)/میزان غذای داده شده (گرم)
()1990 ،Tacon
ضریب کارایی پروتئین =
میزان افزایش وزن بدن (گرم)/مقدار پروتئین جیره غذایی خورده شده (گرم)

()1979 ،Ricker
کل غذای مصرف شده=کل وزن غذای خورده شده/تعداد ماهی در هر مخزن
()1990 ،Tacon
اندازهگیری شاخصهای خون شناسی و شمارش گلبولی:
اندازهگیری شاخصهای خونشناسی آبزیان با اصالحاتی از همان
روشهای معمول و متداول برای اندازهگیری شاخصهای خونشناسی
پستانداران استفاده میگردد ( Feldmanو همکاران .)2000 ،بدین
منظور از هر تیمار  6عدد ماهی ( 2ماهی از هر تکرار) نمونهبرداری
شد (در مجموع  18عدد) .ماهیان قبل از خونگیری توسط محلول
پودر گل میخک ( )200ppmبیهوش میشدند .خونگیری با سرنگ
 5سیسی و سر سوزن شماره  22از ورید ساقه دمی صورت گرفت.
 0/7سیسی از خون به تیوپهای حاوی هپارین جهت مطالعات
خونشناسی و شمارش گلبولی ( Pathiratneو )1998 ،Rajapakshe
و 1/5سیسی باقیمانده به لولههای معمولی جهت جداسازی سرم و
مطالعه فاکتورهای ایمنیشناسی تخلیه میشد .سرم نمونههای خون
با دو بار سانتریفیوژ با دور  5000در دقیقه بهمدت  5دقیقه جدا و
همراه با نمونههای خون در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل میشدند.
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مطالعات شمارش گلبولی و آنالیز بیوشیمیایی خون در مجموعه
آزمایشگاههای تخصصی ویرومد (رشت ،گیالن) و نیز دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج براساس روشهای زیر انجام گردید:

شمارش افتراقی گلبولهای سفید :برای شمارش تفریقی

هموگلوبین :هموگلوبین بهروش استاندارد سیانومت هموگلوبین
و پس از مخلوط نمودن  0/02میلیلیتر خون با  5سیسی محلول
تجارتی درابکین (معرف سیانومت هموگلوبین) و پس از گذشت 10
دقیقه از زمان مخلوط نمودن نمونه برای انجام و تکمیل واکنشهای
شیمیایی ،نمونه مخلوط شده بهمدت  10دقیقه بهمنظور رسوب ذرات
هسته با سرعت  2000دور در دقیقه سانتریفوژ و جذب نوری محلول
فوقانی در طول موج  540نانومتر بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر
اندازهگیری و میزان هموگلوبین بر حسب گرم در دسیلیتر محاسبه
میگردید ( Feldmanو همکاران.)2000 ،

گلبولهای سفید اقدام به تهیه گسترش خون گردید برای این کار و
قبل از مخلوط نمودن نمونه خون با ماده ضدانعقاد ،مستقیماً یک
قطره خون بر روی الم قرار میگرفت و اقدام به تهیه گسترش
میگردید .گسترشهای تهیه شده با الکل متیلیک تثبیت (فیکس)
میگردید و سپس با استفاده از رنگ گیمسا بهمدت  20دقیقه رنگ
آمیزی گردید و پس از پایان رنگآمیزی و شستشوی الم و خشک
شدن گسترش با عدسی روغنی تعداد یکصد سلول سفید مورد شمارش
و درصد هریک از سلولها محاسبه و ثبت میگردید ( Pathiratneو
.)1998 ،Rajapakshe

هماتوکریت :حجم فشرده گلبولی یا  PCVبههمان روش معمول
و متداول برای پستانداران و پرندگان یعنی روش میکروهماتوکریت با
استفاده از لولههای میکروهماتوکریت و سانتریفیوژ نمونه بهمدت 10
دقیقه در  14000دور در دقیقه با استفاده از سانتریفوژ میکروهماتوکریت
انجام شده و اندازهگیری درصد هماتوکریت با خطکش میکرو هماتوکریت
صورت میگرفت ( Feldmanو همکاران.)2000 ،

شاخصهای ایمنی شناسی

شمارش کلی گلبولهای قرمز ( :)TRBCشمارش کلی گلبولهای
قرمز ماهی بهروش دستی و با استفاده از الم هماسیتومتر نئوبار صورت
گرفت برای این کار و برای رقیق نمودن نمونه از محلول رقیقکننده
لویس ( )Lewisاستفاده شده و با استفاده از الم هماسیتومتر و با
بزرگنمایی  40میکروسکوپ تعداد گلبولهای قرمز در میلیلیتر
مکعب خون محاسبه میشد (.)2004 ،Thrall
اندیسهای گلبولی :اندیسهای گلبولی یعنی حجم متوسط
گلبولی ( ،)MCVمیزان متوسط هموگلوبین گلبولی ( ،)MCHغلظت
متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمز ( )MCHCبا استفاده از روابط
استاندارد موجود محاسبه گردید (:)2004 ،Thrall
 =MCVتعداد گلبولهای قرمز (میلیون در میلیمتر مکعب)×10/هماتوکریت(درصد)
 =MCHCهماتوکریت (درصد) ×10 /هموگلوبین (گرم در دسیلیتر)
= MCHتعداد گلبولهای قرمز (میلیون در میلیمتر مکعب) ×10/هموگلوبین (گرم در
دسیلیتر)

شمارش کلی گلبولهای سفید ( :)TWBCشمارش کلی گلبولهای
سفید بهروش مستقیم (هماسیتومتر) و همانند شمارش کلی گلبولهای
سفید پرندگان با رقیق کردن خون به نسبت  1به  200با محلول
رقیقکننده لویس صورت گرفت .برای این کار و پس از انتقال نمونه
رقیقشده به الم هماسیتومتر تعداد گلبولهای سفید در  9مربع بزرگ
اولیه شمارش میگردید و سپس تعداد کل گلبولهای سفید در میلیمتر
مکعب خون با استفاده از برابری زیر محاسبه گردید (:)2004 ،Thrall
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تعداد کل گلبول های سفید در میکرولیتر خون=
 +% 10( 200تعداد کل گلبولهای سفید شمارش شده در  9مربع بزرگ)

اندازهگیری لیزوزیم سرم :فعالیت الیزوزیم سرم براساس روش
 Clertonو همکاران ( )2001بر مبنای لیز باکتری گرم مثبت
) Micrococcus lysodeikticus(Sigmaحساس به آنزیم لیزوزیم اندازه
گیری شد .سه رقت از لیزوزیم سفیده تخممرغ از  0تا 25میکروگرم
بر میلیلیتر(در بافر فسفات -سیترات 0.1مول ،پ -هاش  ،6بهعنوان
استاندارد استفاده شد .محلولهای استاندارد بههمراه نمونههای سرم
رقیق نشده با سه تکرار در تیوبهای مخصوص ( 25میکرولیتر) تخلیه
شده و  175میکرولیتر از سوسپانسیون ( 750میکروگرم بر میلیلیتر)
 M. lysodeikticusدر بافر مشابه قبلی آماده شده و بههر یک از تیوبها
اضافه گردید .پس از مخلوط نمودن ،تغییر میزان کدورت محلولها
در ابتدا و پس از  4دقیقه در طول موج 450نانومترو دمای  20درجه
سانتیگراد سنجش گردید و با مقایسه و معادلسازی نمونه با استاندارد،
میزان فعالیت در سرم بر حسب میکروگرم بر میلیلیتر محاسبه شد.
اندازهگیری فعالیت همولیتیک مسیر فرعی کمپلمان
( :)ACH50فعالیت راه میانبر کمپلمان سرم براساس همولیز گلبولهای
قرمز خرگوش) (RaRBCو بهکمک روش  Waleyو )1997( North
اندازهگیری شد .برای محاسبه میزان فعالیت راه میانبر کمپلمان با
استفاده از کاغذ شطرنجی ) (Log-Log Graphمنحنی لیز رسم شد.
طبق تعریف حجمی از سرم که سبب  50درصد همولیز شود عبارت
است از فعالیت کمپلمان نمونه و از برابری زیراستفاده گردید:
)×0/5فاکتور رقت(× ACH50(U/ml)=K
در این رابطه k ،مقداری از سرم است برحسب میلیلیتر که موجب50
درصد همولیز میشود 0/5 ،عدد ثابت بوده و فاکتور رقت در این تست
 0/01میباشد چون سرم  100مرتبه رقیق شده بود.

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اندازهگیری کمپلمانهای  C3و  :C4جهت اندازهگیری کمپلمانهای
 C3و  C4بهروش کدورت سنجی ایمنی ()Immuno Turbidometry
بر مبنای کدورت حاصل از اتصال هر کدام از این کمپلمانها با آنتیبادی
ضد آن سنجش شده است ( Reyes-Becerrilو همکاران .)2008 ،برای
کالیبره کردن آن از کیت مخصوص شرکت پارس آزمون استفاده شد.
اندازهگیری ایمنوگلوبولین کل( )Igو سنجش  : IgMمقدار
ایمنوگلوبولین کل سرم با روش  Siwickiو همکاران ( )1998اندازهگیری
شد .در این روش ،ابتدا سرم با استفاده از  0/85درصد کلرید سدیم به
میزان یک دوم رقیق گردید ،سپس مقدار پروتئین کل آن با روش رنگ
سنجی برادفورد ( )1996 ،Krugerاندازهگیری شد .بعد از آن بااستفاده
از پلیاتیلن گلیکول 12درصد ،آنتیبادیهای سرم رسوب داده شد و
مقدار پروتئین محلول رویی اندازهگیری گردید .تفاوت بین مقدار پروتئین
کل سرم با مقدار پروتئین مایع رویی پس از ترسیب آنتیبادیها،
عبارت است از میزان آنتیبادی کل سرم که بر حسب میلیگرم در
میلیلیتر بیان میگردد .میزان  IgMسرم براساس روش االیزا و
کدورت حاصل از اتصال ایمنوگلوبولین با آنتیبادی ضد آن و تهیه
شده از سرم موش ( )Aquatic Diagnostics Ltd.سنجش شده است
( Reyes-Becerrilو همکاران.)2008 ،
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :نتایج بهدست آمده با استفاده
از نرمافزار  Excel 2013مرتب گردید .همچنین تجزیه و تحلیل دادهها
و مشخص کردن سطوح معنیداری با استفاده از نرمافزار  SPSS 23و
با آزمون آماری ( LSDحداقل اختالف معنیدار) با درصد اطمینان 95

و با آنالیز واریانس یکطرفه ( )One – Way ANOVAانجام شد .قبل
از انجام آزمون آنالیز واریانس ،یکنواختی واریانس با آماره لیون
( )Leveneو نرمال بودن دادههای بهدست آمده با استفاده از آزمون
کولموگروف– اسمیرنوف بررسی شد .برای آنالیز واریانس دادههای
نرمال از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و برای دادههای غیرنرمال از
آزمون کروسکال -والیس استفاده گردید.

نتایج
نتایج مطالعه حاضر از اندازهگیری و ثبت شاخصهای رشد و
تغذیه ،خونشناسی و شمارش گلبولی ،ایمنیشناسی در تیمارهای
مورد مطالعه حاصل شد .نتایج براساس ( انحراف معیار±میانگین) ثبت
گردیده است.
بررسی عملکرد رشد :نتایج حاصل از سنجش شاخصهای
رشد در جدول  2آمده است .براساس جدول ذکر شده ،هیچگونه
اختالف معنیداری بین بین ماهیان تغذیه شده با پروبیوآنزیم با گروه
ماهیان شاهد (تیمار )1در شاخصهای وزن اولیه ،نهایی ،افزایش وزن،
ضریب رشد ویژه ،ضریب تبدیل غذایی ،شاخص کبدی ،نسبت و
ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد ( .)P>0/05ضریب کارایی پروتئین
ماهیان تیمار( 3تغذیه شده با  0/5گرم پروبیوآنزیم) بهطور معنیداری
( )P>0/05نسبت به ماهیان شاهد بیشتر بود .و در مقدار آن درتیمار2
با ماهیان شاهد اختالف معنیداری مشاهده نگردید (.)P>0/05

جدول :2شاخصهای رشد و تغذیه تیمارهای مختلف :1 :شاهد (بدون پروبیوآنزیم) 0/3 :2 ،گرم پروبیوآنزیم در کیلوگرم غذا 0/5 :3 ،گرم
پروبیوآنزیم در کیلوگرم غذا*

تیمارهای آزمایشی

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 3

تیمار 2

شاخصهای رشد و تغذیه
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
افزایش وزن (گرم)
افزایش وزن (درصد)
ضریب رشد ویژه (درصد)
افزایش وزن روزانه (گرم)
شاخص کبدی
نسبت تبدیل غذایی
بازده تبدیل غذایی
ضریب کارایی پروتئین (درصد)
کل غذای مصرف شده (گرم)

26/1±2/4
76±7/8 a
49/8±8/4 a
190±40 a
1/77±0/2 a
0/8±0/14 a
1/33±0/06 a
1/1±0/1 a
0/92±0/06 a
2/5±0/4 a
55/2±4/2 a
a

26/2±2/6
77/3±8 a
51/3±8 a
200±42 a
1/8±0/3 a
0/86±0/1 a
1/26±0/08 a
1/15±0/26 a
0/9±0/2 a
2/5±0/4 ab
57/6±15/3 a
a

26/5±2/7
77/8±5/1 a
51/2±6/3 a
196±37 a
1/8±0/2 a
0/86±0/11 a
1/3±0/1 a
0/95±0/1 a
1/1±0/05 a
3±0/4b
49±2/4 a
a

*وجود حروف غیرهمنام در هر ردیف ،نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی است.
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میانگین مربوط به گلبولهای سفید و نیز درصد گلبولهای نوتروفیل
در تیمار  3با اختالف معنیداری ( )P>0/05بیشتر از گروه ماهیان
شاهد ( 1تیمار) بوده و بین میانگین این شاخصها در تیمار  1و  2و
نیز تیمارهای 2و  3تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05

شاخصهای خونشناسی و شمارش گلبولی :براساس جدول
 3تیمارهای مختلف از نظر شاخصهای هموگلوبین ،هماتوکریت،
تعداد گلبول قرمز ،حجم متوسط گلبولی ( ،)MCVمتوسط هموگلوبین
گلبولی ( ،)MCHغلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (،)MCHC
فاقد تفاوت معنیدار بودند (.)P>0/05

جدول :3شاخصهای خونشناسی و شمارش گلبولی تیمارهای مختلف :1 ،شاهد (بدون پروبیوآنزیم) 0/3 :2 ،گرم پروبیوآنزیم در کیلوگرم غذا،
 0/5 :3گرم پروبیوآنزیم در کیلوگرم غذا*

تیمارهای آزمایشی

تیمار 2

تیمار 3

تیمار ( 1شاهد)

8/5±0/7
45/3±4/9a
1/5×106±1/8×105 a
304±4/6 a
57±1/7 a
18/7±0/6 a
1/1×104±1/4×103 ab
33/67±0/7 ab
61/3±1/5 a
4/3±0/6 a
0/67±0/6 a

8/3±0/6
43±3/6a
1/44×106±1×105 a
297/3±5/1a
57/7±0/6a
19/4±0/6a
1/5×104±3×103 b
37/3±2/1 b
57/3±2/5 a
5± 0 a
0/3±0/6 a

شاخصهای خونشناسی و شمارش گلبولی
7/9±0/6
41/3±3/2a
1/34×106±1/4×105 a
308/7±7/6a
58/7±2/1a
19±0a
9/6×103±2/7×103 a
33/3±2/5 a
62/7±4/2 a
4±1/7 a
0/3±0/6a

هموگلوبین (گرم در دسیلیتر)
هماتوکریت (درصد)
گلبول قرمز (تعداد در میلیمترمکعب)
حجم متوسط گلبولی (( )MCVفمتولیتر)
متوسط هموگلوبین گلبولی (( )MCHپیکوگرم)
غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (( )MCHCگرم در دسیلیتر)
گلبول سفید (تعداد در میلیمترمکعب)
نوتروفیل (درصد)
لنفوسیت (درصد)
مونوسیت (درصد)
ائوزینوفیل(درصد)

a

a

a

*وجود حروف غیرهمنام در هر ردیف ،نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی است.

شاخصهای فعالیت راه میانبر کمپلمان و ایمنوگلوبولین ( ) IgMبین
تیمارهای مختلف اختالف معنیداری را نشان نمیدهد (.)P>0/05
سنجش میزان الیزوزیم سرم نشان دادکه میزان آن در ماهیان تیمار
 3بهطور معنیداری ( )P>0/05در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بود.
هم چنین میزان گلبولین کل در دو تیمار ذکر شده دارای تفاوت
معنیداری ( )P>0/05بودند (جدول.)4

شاخصهای ایمنیشناسی :نتایج ایمنیشناسی براساس آنالیز
بیوشیمیایی سرم در تیمارهای مختلف حاصل شده است (جدول.)4
براساس جدول  4کمپلمانهای c3و  c4با اختالف معنیداری در سرم
ماهیان تیمار 3نسبت به تیمار شاهد بیشتر بوده ( )P>0/05و اختالف
معنیداری بین تیمار 2و یک مشاهده نشد ( .)P>0/05مقایسه میزان

جدول :4آنالیز بیوشیمیایی نمونه سرم در تیمارهای مختلف :1 ،شاهد (بدون پروبیوآنزیم) 0/3 :2 ،گرم پروبیوآنزیم در کیلوگرم غذا 0/5 :3 ،گرم
پروبیوآنزیم در کیلوگرم غذا*

تیمارهای آزمایشی

تیمار ( 1شاهد)

تیمار 3

تیمار 2

شاخصهای ایمنی شناسی سرم
( C3میلیگرم در دسیلیتر)
( C4میلیگرم در دسیلیتر)
( IgMمیلیگرم در دسیلیتر)
لیزوزیم (میکروگرم در میلیلیتر)
فعالیت مسیر فرعی کمپلمان (یو در میلیلیتر)
ایمنوگلوبولین کل (میلیگرم در میلیلیتر)

25/3±5/8
13±4/4 a
47/3±11 a
31/7±8/9a
122/3±12/9 a
19/3±3/2 a
a

* وجود حروف غیرهمنام در هر ردیف ،نشانه وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی است.
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34/7±7/5
18/3±4/7 ab
57/3±7/2a
47/7±7/8 ab
139/7±26/7 a
20/3±1/5 ab
ab

51/3±16/5
22/7±3/2 b
73/7±22 a
54/3±8/1 b
153±29/5 a
21/3±3/1 b

b

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بحث
تاثیر پروبیوآنزیم بر شاخصهای رشد :پروبیوآنزیم مورد
استفاده در این مطالعه ،شامل پروبیوتکها و ترکیبات آنزیمی بود.
بخش آنزیمی زمینه فعالیت پروبیوتیکها را بهعنوان محرک سیستم
ایمنی ماهی فراهم میسازد ( .)2005 ،Pettersonتحقیقات متعددی
درخصوص افزودن آنزیمهای پانکراس نظیر پروتئازها به غذای ماهیان
انجام شده و افزایش رشد ،بازدهی غذا و افزایش قابلیت هضم پروتئین
از منابع گیاهی را گزارش نموده اند ( Linو همکاران2007 ،؛ Drew
و همکاران .)2005 ،در سالهای اخیر ،استفاده از آنزیمهای موثر در
هضم پلی ساکاریدهای غیرنشاستهای در تغذیه آبزیان افزایش یافته
است .این آنزیمها شامل گلوکاناز ،پنتوزاناز ،سلوالز و گزیالناز بوده و
با هیدولیز پلی ساکاریدها ،فراوردههایی جهت استفاده باکتریها و نیز
ماهیان تولید میکنند ( Sinhaو همکاران .)2011 ،افزودن این مکملهای
آنزیمی باعث بهبود جذب پروتئینها و رشد در ماهیان میگردند
( Jiangو همکاران2014 ،؛  Aiو همکاران .)2007 ،گزیالناز همیسلولز
را بهعنوان ترکیب اصلی دیواره سلولهای گیاهی تجزیه نموده (Ganguly
و همکاران )2013 ،و در طیور باعث ورود آنزیمهای دستگاه گوارش
به سلولهای بافتهای گیاهی در منابع غذایی و تسهیل هضم نشاسته
و پروتئینها میگردد ( Sinhaو همکاران .)2011 ،مطالعات انجام شده
مخمرهای تولیدکننده آنزیمهای گروه گزیالناز را از دستگاه گوارش
ماهیان گیاه خوار از جمله کپورهندی و تیالپیای نیل جدا نمودهاند.
بنابراین ،اغلب پژوهشها باید بر شناسایی نقش این آنزیمها در هضم
و جذب پلیساکاریدهای غیرنشاستهای در این گروه از ماهیان متمرکز
گردد ( pH .)2015 ،Bogevikپایین و آنزیمهای پروتئاز در دستگاه
گوارش سبب کاهش فعالیت مکملهای آنزیمی به غذا میباشد .مواد
همراه آنزیمهای افزوده شده به غذا جهت جلوگیری از غیرفعالسازی
این آنزیمها از اهمیت باالیی برخوردار میباشد (.)2015 ،Bogevik
استفاده از گزیالناز در تغذیه ماهی سیبس دریایی باعث ارتقاء رشد و
بهرهبرداری از پروتئین غدا گردید ( Aiو همکاران )2007 ،در حالیکه
افزودن این مکمل آنزیمی به غذای حاوی پودر سویا و آفتابگردان و یا
کلزا در تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان ( 110-70گرم) فاقد تاثیر
معنیداری بر رشد و کارایی جذب پروتئین بود ( Dalsgaardو
همکاران.)2012 ،
ماهیان دارای معده مشخص ،نظیر قزلآالی رنگینکمان دارای
 pHپایین در معده بوده و در حالت عادی در محدوده  2-3میباشد و
این ویژگی با توانایی این ماهی جهت هضم پروتئینها بهویژه از منابع
حیوانی منطبق میباشد و آنزیم پپسین جهت تجزیه پروتئینها در
چنین شرایط اسیدی فعال میگردد .درحالیکه ،ماهیان گیاهخوار
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اغلب فاقد معده مشخص و دارای  pHباالتری در سیستم گوارش
میباشند ( .)2007 ،Freitagبراساس این یافتهها ،عبور مکملهای
آنزیمی از شرایط اسیدی دستگاه گوارش در ماهیان گیاهخوار بدون
تغییر ماهیت ممکن میباشد .با این وجود ،مکمل آنزیمی در تغذیه
ماهیان سردابی ،ترکیبات پروتئینی بوده و در شرایط اسیدی دستگاه
گوارش میتواند توسط پروتئازها غیرفعال گردند .بنابراین ،میتوان
گفت زمینه فعالیت آنزیمهای پروتئاز در دستگاه گوارش ماهی قزلآال
بیشتر از سایر آنزیمها بوده و منطبق با نتیجه مربوط به افزایش
ضریب کارایی پروتئین در تیمار  3نسبت به سایر تیمارها میباشد و
عدم تاثیر معنی دار ترکیب پروبیوآنزیم مورد استفاده بر رشد و تغذیه
ماهی قزلآالی رنگینکمان ،در این مطالعه میتواند ناشی از عدم
وجود شرایط محیطی فعالیت آنزیمهای افزوده شده باشد .از طرف
دیگر ،نوع مواد غذایی میتواند در تغییر  pHدستگاه گوارش موثر باشد.
استفاده از پروتئین حیوانی موجود در پودر ماهی  15برابر بیشتر از
غالت در کاهش  pHدستگاه گوارش موثر میباشد (.)2007 ،Freitag
بنابراین ،عالوه بر نوع گونه ماهی مورد آزمایش ،نتایج متفاوت در
بررسی تاثیر مکملهای آنزیمی بر شاخصهای رشد و تغذیه میتواند
ناشی از تفاوت در اجزا و منشاء مواد غذایی باشد .درحالیکه در پژوهش
حاضر از غذای معمولی بدون توجه به استفاده غالب از منابع حیوانی
یا گیاهی استفاده شده است .تاثیر مثبت ترکیب پروبیوآنزیم بر ارتقاء
سیستم ایمنی در مطالعه نیکپیران ( )1389با بررسی تاثیر استفاده
از ترکیب پروبیوآنزیم در جیره غذایی بر عملکرد جوجههای گوشتی
و تیتر حاصل از واکسن گامبرو مشاهده میشود .براساس نتایج تحقیق
وی ،پروبیوآنزیم باعث کاهش معنیدار ضریب تبدیل غذایی و بهبود
معنیدار وزن نهایی بدن در مقایسه با گروه شاهد گردید .گروههای
شاهد و پروبیوآنزیم فاقد اختالف معنیداری از نظر تیتر آنتیبادی بر
علیه گامبرو بودند .ولی با این وجود ،تیتر آنتیبادی بر علیه گامبرو در
گروه پروبیوآنزیم نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد .همچنین
تحقیق نجفی و همکاران ( )1389در بررسی تاثیر پروبیوآنزیم با دوز
 0/05درصد را بر عملکرد جوجههای گوشتی حاکی از افزایش وزن و
کاهش ضریب تبدیل غذایی در حد معنیدار در جوجههای دریافت کننده
این مکمل نسبت به گروه شاهد بودند.
مطالعات دیگری تاثیر پروبیوآنزیم را بر پارامترهای رشد و تغذیه
مثبتارزیابی نمودند .حسینپور ( )1393عملکرد رشد و بقای الرو میگوی
وانامی ( )Litopenaeus vannameiبا استفاده از سطوح مختلف پروبیوآنزیم
مورد استفاده در پژوهش حاضر ،را در جیره غذایی بررسی نمودند .طی
دوره آزمایش ،تاثیر پروبیوآنزیم با هدف بررسی تاثیر استفاده همزمان
باکتری های پروبیوتیکی با آنزیمهای هضمی بر فاکتورهای رشد و بقاء،
ترکیب الشه و مقاومت در برابر استرس شوری در پست الرو میگوی
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اثرات پروبیوآنزیم تغذیهای بر شاخصهای رشد ،خون شناسی و پاسخهای ایمنی....

وانامی مورد بررسی قرار گرفت .تیمارهای آزمایش  0/5 ،1و 0/25گرم
پروبیوآنزیم در کیلوگرم غذا و تیمار شاهد بدون استفاده از این مکمل در
جیره میگو بود .براساس نتایج این تحقیق ،تیمار  0/5گرم پروبیوآنزیم در
کیلوگرم غذا دارای بیشترین میانگین رشد و بقاء و مقاومت در مقابل
شوری و بهترین عملکرد در ترکیب الشه را نسبت به سایر تیمارها و گروه
شاهد داشت .همچنین ،نتیجه مطالعه تاثیر مکمل پروبیوآنزیم بر فعالیت
آنزیمهای هضمی میگوی وانامی حاکی از تاثیر مثبت و معنیدار غلظت
معینی از این ترکیب بر فعالیتهای آنزیمهای آمیالز ،لیپاز و پروتئاز در
میگو میباشد (حسینپور و همکاران .)1394 ،در بررسی سطوح مختلف
پروبیوآنزیم را بر درصد بازماندگی و برخی شاخصهای رشد در بچه ماهی
گورامی ( ) Trichogaster trichopterusنامداریان و ضیائینژاد ()1392
گروه ماهیان تغذیه شده شامل یک و دو درصد جیره حاوی پروبیوآنزیم
با گروه شاهد مقایسه شدند .باالترین درصد بازماندگی و شاخصهای رشد
مانند ضریب رشد ویژه و وزن تر و طول کل در تیمار با میزان یک درصد
جیره از مکمل پروبیوآنزیم نسبت به تیمارهای دو درصد مشاهده گردید.
با این وجود هیچگونه اختالف معنیداری بین گروههای مورد آزمایش و
نیز گروه شاهد مشاهده نشد.
براساس مطالعات انجام شده ،تاثیر مثبت پروبیوآنزیم بر شاخصهای
رشد و تغذیه در طیور ،ماهی گورامی و میگوی سفید غربی میتواند تا
حدی وابسته به قابلیت دستگاه گوارش آنها در هضم پروتئینهای گیاهی
باشد .با توجه به عادت غذایی این گونهها و رژیم غذایی گیاهخواری در
طیور و همهچیزخواری در ماهی گورامی ( Webbو همکاران)2007 ،
زمینه فعالیت آنزیمهای موجود در ترکیب پروبیوآنزیم در دستگاه گوارش
آنها نسبت به ماهیان گوشتخوار از جمله قزلآالی رنگینکمان وجود
دارد .چنین قابلیتهایی نیز در میگوی سفید غربی میتواند بهدلیل
قابلیت مطلوب تغذیه از منابع پروتئین گیاهی در این گونه باشد
( Davisو همکاران .)2004 ،باال بودن سهم پروتئین گیاهی در جیره
میگوی سفید غربی نسبت به سایر میگوهای پرورشی و بهطورکلی
پائین بودن میزان پروتئین مورد نیاز آن نقطه قوت توسعه و پرورش
این گونه است ( Thomasو همکاران .)2003 ،بهطورکلی متغیرهای
متعددی بر تاثیر پروبیوآنزیم در گونههای مختلف وجود دارد.
بهطوریکه حتی در طیور ،در مطالعه تاثیر این ماده بر عملکرد و
فراسنجههای خونی بلدرچین ژاپنی ( )Coturnix japonicaتوسط امیدیزاده
و همکاران( )1393بیناثرانفرادیو اثر متقابل پودرسماق()Rhus coriaria
و پروبیوآنزیم در تاثیر بر صفات مورد بررسی ،خوراک مصرفی روزانه،
ضریب تبدیل غذایی ،تریگلیسرید و کلسترول خون نسبت به تیمار شاهد
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .براساس نتایج ،تاثیر مکمل پروبیوآنزیم
بر شاخصهای رشد ممکن است به استفاده از مکمل در دوره طوالنیتر
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و یا غلظت باالتر جهت بهبود شاخصهای رشد و تغذیه معنیدار شود
( Ridhaو 2012 ،Azad؛  Shenو همکاران.)2010 ،
تاثیر پروبیوآنزیم بر شاخصهای خونشناسی :در مورد تاثیر
محرکهای ایمنی بر شاخصهای خونشناسی تحقیقات متعددی صورت
گرفته است و نتایج متفاوتی از تاثیر این مواد گزارش گردیده است.
در برخی مطالعات ،تاثیر این مواد بر شاخصهای خونشناسی گزارش
شده است و یافتههای حاصل از پژوهشهای دیگر بر بیاثر بودن
محرکهای ایمنی بر این شاخصها استوار است ( .)1999 ،Sakaiبراساس
پژوهش حاضر ،پروبیوآنزیم تاثیر معنیداری بر میزان هماتوکریت،
هموگلوبین MCHC ،MCH ،MCV ،و تعدادکلی گلبولهای قرمز
ماهی قزلآالی رنگینکمان نداشته است .نتیجه این تحقیق با مطالعه
تاثیرمحرک ایمنی اسانس گیاه اکیناسه (ایمنوفن) بر فاکتورهای خون
شناسی مربوط به گلبولهای قرمز در ماهی قزلآالی رنگینکمان
(اسالمی )1390 ،و تاثیر استفاده از بتاگلوکان تجاری(ماکروگارد) به
میزان  1و  2گرم برکیلوگرم غذا بر میزان این شاخصهای خونشناسی
و تعدادکلی گلبولهای قرمز ماهی قزلآالی رنگینکمان با وزن 28
گرم (پورمظفر و همکاران )1393 ،منطبق میباشد .با این وجود،
افزایشی در تعداد گلبولهای قرمز در تیمارهای استفاده از پروبیوآنزیم
نسبت گروه ماهیان شاهد وجود دارد .این فرضیه مطرح است که مواد
محرک ایمنی موجب افزایش متابولیسم در ماهی شده در نتیجه تعداد
و ظرفیت حمل اکسیژن در گویچههای قرمز افزایش مییابد (Irianto
و  .)2002 ،Austinالبته فاکتورهای خونی حیوانات خونسرد بهویژه
ماهی برخالف حیوانات خونگرم تا حد زیادی تحت تاثیر فاکتورهای
مختلف از جمله استرس ،دما ،فصل وتغذیه قرار گرفته و تابلوی خوبی
برای بررسی وضعیت سالمت یا ایمنی ماهی بهشمار نمیرود (Iwama
و  .)1996 ،Nakanishiتاثیر پروبیوآنزیم مورد استفاده بر افزایش تعداد
گلبولهای سفید و در شمارش افتراقی ،تعداد نوتروفیلها در تیمارها
نسبت به گروه شاهد معنیدار بود .همچنین ،در پژوهشهای انجام
شده ،تجویز خوراکی ماکروگارد موجب افزایش رشد و بهبود پاسخهای
ایمنی ماهی از طریق تکثیر گویچههای سفید خون بهخصوص جمعیت
نوتروفیلی قزلآالی رنگینکمان (پورمظفر و همکاران )1393 ،و ماده
محرک ایمنی ایمنوفن باوجود عدم تاثیر در تغییر تعداد گلبولهای
قرمز منجر به افزایش تعداد گلبولهای سفید گردید (اسالمی.)1390 ،
تاثیر مواد محرک ایمنی بر اجتماع گلبولهای سفید منطقی بهنظر
میرسد .زیرا گلبولهای سفید نقش قابل توجهی در ترشح فاکتورهای
هومورال موثر در سیستم دفاع ذاتی آبزیان ایفا میکنند و افزایش این
فاکتورهای هومورال تحت تاثیر افزایش تعداد لکوسیتهای خونی بوده
است .افزایش تعداد گلبولهای سفید خونی در عفونتهای طبیعی و
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تجربی و در مواقع استفاده از واکسنها و محرکهای ایمنی متعدد
گزارش شده است (.)2004 ،Marian
عدم تاثیر تغذیه جوجههای گوشتی با پروبیوآنزیم بر عملکرد رشد
و کاهش درصد هتروفیلهای خونی و افزایش لنفوسیتها در خون
آنها (نوبخت و همکاران )1391 ،میتواند بهدلیل قابلیت ایمنیزایی
این ترکیب باشد .هتروفیلها ،سلولهای فاگوسیت هستند که برای
مقابله با عوامل عفونی نظیر ویروسها ،باکتریها و نیز ذرّات خارجی
شکل گرفتهاند و بهمیزان زیادی در محلهای آسیب دیده در اثر تولید
مواد شیمیایی جاذب ،حضور مییابند .عمدهترین عمل هتروفیلها به
دام انداختن و از بین بردن ذرّات بیگانه بهوسیله فاگوسیتوز میباشد و
افزایش تعداد آنها شاخص مهّمی جهت مشخص نمودن وجود عوامل
میکروبی و بیماریزا در بدن میباشد .در حال عادی و عدم وجود بیماری
و حمالت میکروبی ،لنفوسیتها اکثریت گلبولهای سفید خون طیور
را تشکیل میدهند .نسبت هتروفیلها به لنفوسیت شاخص مهمی در
ارزیابی سطح ایمنی بدن میباشد و هرچقدر این نسبت کمتر باشد،
به همین مقدار نیز سطح ایمنی بدن باال بوده و احتمال مقاومت در
مقابل عوامل بیماریزا بهبود مییابد (.)1995 ،Sturkie
تاثیر پروبیوآنزیم بر شاخصهای ایمنی :مکملهای غذایی
محرک ایمنی ،طیف وسیعی از مواد غیرزنده ازجمله پروتئینها،
اسیدهای چرب ،پلیساکاریدها ،ویتامینها ،مواد معدنی و عصارههای
گیاهی و مواد زنده شامل باکتریهای پروبیوتیک را دربر میگیرد (Amar
و همکاران2004 ،؛  Verlhac Trichetو همکاران2010 ،؛ Martinez-
 Álvarezو همکاران .)2005 ،ارزیابی تاثیر این مواد از طریق تغذیه از
اهمیت باالیی برخوردار میباشد .پژوهشی توسط  Hoseinifarو همکاران
( )2011مبنی بر بررسی اثرات مکملهای غذایی گاالکتوالیگوساکارید
) ،(GOSباکتری پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiو ترکیب
 P. acidilacticiو  GOSدر پاسخ ایمنی ذاتی ،قزلآالی رنگینکمان
انجام شد که براساس نتایج آن ،باالترین پاسخ ایمنی در تغذیه ماهی
با سینبیوتیک مشاهده شد .نتایج بررسی تاثیر پروبیوتیک تغذیهای
 B. subtilisبر پارامترهای رشد و پاسخ ایمنی در ماهی قزلآالی رنگین
کمان حاکی از عدم تاثیر معنیدار این ترکیب بر پارامترهای ضریب
رشد ویژه بوده و وزن نهایی ماهیان بهطور معنیداری نسبت به گروه
شاهد کاهش یافت ( Mahmoudzadehو همکاران .)2016 ،براساس
نتایج بررسی تاثیر پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosusو ویتامین
 Cبر شاخصهای رشد و ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان (توکمهچی
و همکاران )1391 ،وتاثیر  B. subtilisو ویتامین  Cبر رشد ماهی روهو
( ،)2007 ،Nayakاین باکتریهای پروبیوتیک ،تنها همراه با ویتامین بر
رشد و شاخصهای ایمنی شامل فعالیت لیزوزیم سرم ،راه میانبر
کمپلمان و میزان آنتیبادی کل پالسما موثر بودند.

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

لیزوزیم ،یک آنزیم کاتیونی با فعالیت ضدمیکروبی ،باعث تجزیه
ترکیبات پپتیدوگلیکان موجود در دیواره سلولی باکتریهای گرم
مثبت شده و نیز از طریق اتصال با کمپلمانها سبب تخریب دیواره
سلولی باکتریهای گرم منفی میگردند ( Balcazerو همکاران،
 .)2007لیزوزیم باعث افزایش فعالیت بیگانهخواری میگردد (،Sakai
 .)1999افزایش فعالیت الیزوزیم بعد از تجویز محرکهای ایمنی،
واکسنها و برخی پروبیوتیکها در ماهی گزارش گردیده است (Swain
و همکاران .)2006 ،براساس مطالعات انجام شده با فعال شدن سیستم
ایمنی ،میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم افزایش مییابد ( Panigrahiو
همکاران .)2004 ،نتایج مطالعات اخیر حاکی از افزایش معنیدار
میزان لیزوزیم سرم در تیمارهای تغذیه شده با پروبیوآنزیم نسبت به
تیمار شاهد میباشد .این مشاهدات همسو با یافته پژوهش
 Mahmoudzadehو همکاران ( )2016بوده ،که ،میزان لیزوزیم سرم
ماهی قزلآالی رنگینکمان در تیمار  1گرم پروبیوتیک در غذا بیش-
ترین مقدار را داشته و با افزایش میزان این مکمل ( 5و  10گرم
پروبیوتیک درکیلوگرم غذا) تغییری در میزان لیزوزیم صورت نگرفت.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت پروبیوآنزیم مورد استفاده در این
پژوهش از طریق افزایش فعالیت لیزوزیم سرم ،میتواند سبب تقویت
سیستم ایمنی ماهی قزلآالی رنگینکمان گردد .همچنین  Liuو
همکاران ( )2012در مطالعه تاثیر تغذیه ماهی هامور ( Epinephelus
 )coioidesبا  B. subtilisافزایش میزان الیزوزیم در تیمارها را در یک
وضعیت وابسته به دوز این باکتری را در غذا گزارش نمودند .در مقابل
برخی گزارشات مبنی بر عدم تاثیر بر میزان الیزوزیم بهروش افزودن
افزودن این پروبیوتیک به آب را در ماهی تیالپیا گزارش نمودند (Zhou
و همکاران.)2010 ،
مسیر الترناتیو ( )Alternative pathwayکمپلمان ،بدون نیاز به
تشکیل کمپلکس با حضور پادتن ،بهطور مستقیم بهوسیله لیپوپلی
ساکارید باکتریهای گرم منفی فعال شده و باعث تجزیه دیواره سلولی
باکتریها میشود ( Balcazerو همکاران .)2007 ،پروبیوتیکها بهطور
طبیعی فعالیت کمپلمان را در ماهیان تقویت نموده و گزارشات متعددی
از استفاده از پوبیوتیکها در غذا و آب جهت فعالسازی سیستم
کمپلمان وجود دارد ( .)2010 ،Nayakنتایج مطالعه اخیر افزایشی را
در فعالیت راه میانبر کمپلمان نشان داد .با این وجود ،تفاوت معنیداری
بین تیمارهای پروبیوآنزیم با تیمار شاهد مشاهده نگردید .یافتههای
این پژوهش با نتایج آزمایش استفاده از پروبیوتیک  B. subtilisمنطبق
بود ( Mahmoudzadehو همکاران .)2016 ،این نتایج میتواند ناشی
از عدم وابستگی مسیر آلترناتیو به آنتیبادی بوده ،با اینحال ،متغیرهای
متعددی نظیر دوز پروبیوآنزیم و دوره آزمایش میتواند بر فعالیت
کمپلمان موثر باشد ( Cerezuelaو همکاران.)2012 ،
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اثرات پروبیوآنزیم تغذیهای بر شاخصهای رشد ،خون شناسی و پاسخهای ایمنی....

افزایش فعالیت سیستم کمپلمان نشاندهنده فعال شدن سیستم
ایمنی میباشد ( Panigrahiو همکاران .)2005 ،در تحقیق حاضر افزایش
معنیدار کمپلمانهای C3و  C4در تیمار 3نسبت به تیمار 1مشاهده
میگردد .بهطوریکه روند تغییر این ترکیبات همسو با فعالیت لیزوزیم
سرم بوده است .همچنین میزان ایمنوگلوبولین کل در تیمار 3نسبت
به تیمار  1با اختالف معنیداری افزایش یافته است .این نتیجه در
توافق با مطالعه  Nikoskelainenو همکاران ( )2003مبنی بر افزایش
سطح آنتیبادیهای سرم با تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان با
پروبیوتیک  L. rhamnosusمیباشد .با این وجود میزان  IgMبهعنوان
یک شاخص ایمنی اختصاصی تحت تاثیر پروبیوآنزیم فاقد تغییر
معنیدار بوده است .میزان توصیه شده مکمل پروبیوآنزیم توسط شرکت
سازنده ( XVET GmbHآلمان) در دام و آبزیان در محدوده 0/5 -0/3
گرم در کیلوگرم غذا بوده است .براساس نتایج این تحقیق ،تأثیر ناچیز
دوز کم در محیطهای آبی بهواسطه آبشویی ( )leachingمکمل از
غذا تشدید میشود .آنزیمهای موجود در ترکیب پروبیوآنزیم بهمنظور
هضم پلیساکاریدهای غیرنشاستهای در منابع پروتئین گیاهی به غذا
اضافه شده است .بنابراین استفاده از مکملهای آنزیمی گروه گزیالناز
و سلوالز در گونههای گیاهخوار ضمن داشتن شرایط اسیدی متعادل
در دستگاه گوارش منطقی بهنظر میرسد .براساس نتایج پژوهش
حاضر ،این آنزیمها در تغذیه ماهیان گوشتخوار نظیر قزلآالی رنگین
کمان ،با شرایط اسیدی قوی در دستگاه گوارش ،عملکرد مطلوبی
نداشته و نمیتوانند تاثیر معنیداری بر شاخصهای رشد و تغذیه
داشته باشند .بهعالوه ،بخش باکتریایی ترکیب پروبیوآنزیم ،اجتماعی
از باکتریهای پروبیوتیک بوده که در صورت استفاده از ترکیب پروبیوآنزیم
با دوز و دوره زمانی مناسب ،نقش قابل توجهی در ارتقاء سیستم ایمنی
ماهی قزلآالی رنگینکمان ایفا نموده و قابلیت ماهی را در مواجه با
عوامل بیماریزا و جلوگیری از بروز عفونت و تلفات افزایش میدهد.
بررسی تاثیر پروبیوآنزیم بر شاخصهای رشد و تغذیه در گونههای
ماهیان گیاهخوار و مقایسه با ماهی قزلآالی رنگینکمان و ارزیابی
میزان مقاومت ماهیان تیمارشده گونههای مختلف با پروبیوآنزیم در
مقابل باکتریهای بیماریزا از طریق انجام تست مقاومت باکتریایی
پیشنهاد میگردد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاری صمیمانه مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح
نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری تشکر و قدردانی بهعمل میآید .از
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بهخاطر پشتیبانی مالی از این
پژوهش تقدیر و تشکر میشود.
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