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چکیده
مطالعه حاضر بهمنظور مقایسه تأثیر باکتری  Lactobasillos plantarumریزپوشانی شده (با ریز ذرات کیتوزان /آلژینات) و معمولی
(بدون ریزپوشانی) بر شاخصهای رشد ،تغذیه و فاکتورهای خونی در ماهی قزل آالی رنگینکمان  Oncorhynchus mykissانجام شد480 .
عدد بچه ماهی با میانگین وزنی  15±1/2در چهار گروه (با سه تکرار) بهمدت  8هفته بهترتیب با جیرههای آزمایشی شامل :الکتوباسیلوس پالنتاروم
بدون ریزپوشانی (تیمار ،)1الکتوباسیلوس پالنتاروم ریزپوشانی شده با کیتوزان و آلژینات (تیمار ،)2کیتوزان و آلژینات بدون باکتری (تیمار )3و
فقط خوارک پایه (گروه شاهد) تغذیه شدند .نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین ضریب رشد ویژه و فاکتور وضعیت ،مربوط به تیمار 2بود ،البته
ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتئین نیز در تیمار 2و 3نسبت به گروه شاهد بهبود نشان داد ،هرچند این افزایش از نظر آماری معنیدار نبود.
همچنین بیشترین میزان هماتوکریت ،هموگلوبین و حجم متوسط گلبول قرمز در تیمار  2مشاهده شد که هماتوکریت با گروه شاهد اختالف
معنیداری داشت ( .)P˂0/05بیشترین تعداد گلبولهای قرمز ،غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمز و کمترین مقدار غلظت متوسط
هموگلوبین گلبولی در تیمار 1مشاهده شد .تعداد گلبولهای سفید نیز در تیمار  3نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداری را نشان داد .بنابراین
میتوان بیان کرد بهکارگیری پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم موجب بهبود شاخص های رشد ،تغذیه و فاکتورهای خونی شد ولی برای توصیه
این روش جهت تجویز پروبیوتیک در ماهی قزلآالی رنگینکمان بررسی بیشتری الزم است.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک ،تغذیه ،الکتوباسیوس پالنتاروم ،ترکیبات خونی ،نانوذرات ،ریزپوشانی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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احمدمرادی و همکاران

اثر ریزپوشانی الکتوباسیلوس پالنتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخصهای رشد....

مقدمه
استفاده از آنتیبیوتیکها و مواد شیمیایی میتواند منجر به ایجاد
میکروارگانیسمهای مقاوم ،انباشتگی ترکیبات مضر در محیط و بافت
ماهی و مشکالت زیست محیطی گردد ( Iriantoو ،)2002،Austin
بنابراین در سالهای اخیر استفاده از پروبیوتیکها در جیره ماهی به
منظور افزایش کارایی غذایی ،برقراری تعادل میکروبی روده و افزایش
سالمتی و میزان بازماندگی آنها رو بهفزونی بوده است (Dimitroglou
و همکاران2011 ،؛  Cerezuelaو همکاران .)2013 ،بسیاری از
گونههای باکتریهای اسیدالکتیک از جمله الکتوباسیلهای موجود
در روده ماهیان سالم قادر به تولید ترکیبات بازدارنده مانند
باکتریوسینهای پپتیدی ضدقارچ ،پراکسید هیدروژن و اسیدهای آلی
هستند که برضد پاتوژنها عمل میکنند ( Haghiو همکاران2004 ،؛
 Vineو همکاران .)2006 ،الکتوباسیلوس پالنتاروم یک باکتری پروبیوتیک،
گرم مثبت ،میلهای ،غیراسپورزا ،غیرمتحرک و تولیدکننده اسیدالکتیک
بوده که میتواند در محدوده دمایی  15تا  45درجه سانتیگراد رشد
کند ( Iyerو همکاران .)2008 ،یکی از جدیدترین روشها برای افزایش
پایداری پروبیوتیکها بهکارگیری فنآوری ریزپوشانی است که توسط
آن پروبیوتیکها توسط پوششی عمدتاً با خصوصیات هیدروکلوییدی
پوششدار میشوند که در نتیجه پروبیوتیکها از شرایط نامساعد محیطی
تا زمان رسیدن به روده دور نگه داشته میشوند .ریزپوشانی در مورد
پروبیوتیکها همچنین میتواند باعث افزایش پایداری و بهبود خصوصیات
حسی ،توزیع متوازن پروبیوتیکها در محل جایگزینی ،بهعلت عدم
تحرک سلولها شود .آلژینات سدیم بهدلیل غیرسمی بودن ،داشتن
توانایی تطابق زیستی ،کم هزینه بودن و سهولت تهیه آن جهت ریزپوشانی
پروبیوتیکها ترجیح داده میشود ( Mortazavianو همکاران2007 ،؛
 Tuohyو همکاران .)2009 ،اما بهعلت حساس بودن آلژینات به شرایط
اسیدی و ناپایداری آن در برابر اسیدالکتیک ،از مخلوط آلژینات با
سایر ترکیبات پلیمری استفاده میگردد .کیتوزان یک پلیساکارید
خطی با بار منفی ناشی از گروههای آمینی است و میتواند بهوسیله
تشکیل ارتباط متقاطع در حضور آنیونها پلیمریزه شود .در حقیقت
ریزپوشانی باکتریهای پروبیوتیک با پوشش آلژینات و کیتوزان برای
باکتریها محافظت در برابر شرایط نامساعد گوارشی را فراهم و میتواند
روش خوبی برای تحویل باکتریهای زنده به روده باشد (Mortazavian
و همکاران .)2007 ،اختالط آلژینات کلسیم با نشاسته ذرت یا نشاسته
مقاوم بهعنوان ترکیب پریبیوتیک نسبت به آلژینات کلسیم به تنهایی،
هم انسجام و یکپارچگی ریزپوشانی و هم قابلیت بقا را بهبود میدهد
( Sultanaو همکاران Naseri .)2000 ،و همکاران ( )2008نیز نتایج
مثبتی در استفاده از پروبیوتیک  BioPlus2Bدر الرو ماهی قزلآالی
رنگینکمان دست یافت .بهبود شاخصهای رشد در تیمارهای
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پروبیوتیکی را میتوان در برخی تحقیقات دیگر نیز مشاهده کرد
( Gatesoupeو همکاران1999 ،؛  Aubinو همکاران .)2005 ،براساس
نتایج بسیار ارزشمندی که در مطالعات متعدد بهدست آمده است ،این
گونه نتیجهگیری میشود که ریزپوشانی نقش بسیار مهمی در حفاظت
این ارگانیسمها در برایر شرایط نامساعد محیطی ایفا میکند و درنتیجه
میزان بقای این ارگانیسمها را در محیطهایی ازجمله مایع معدهای
رودهای بهبود میبخشد ( Ohashiو همکاران .)2004 ،علیرغم اثبات
اثر مثبت استفاده از پروبیوتیکها در روند پرورش قزلآالی رنگینکمان،
تاکنون از روشهای افزایش کارایی تاثیر پروبیوتیکهایی ازجمله
روشهای ریزپوشانی پروبیوتیکها در این گونه ماهی تحقیقی صورت
نگرفته است .بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر پروبیوتیک
ریزپوشانی شده و معمولی بر عملکرد رشد و فاکتورهای خونی ماهی
قزلآالی رنگینکمان میباشد تا بتوان گامی در راستای افزایش رشد،
کاهش ضریب تبدیل و بهبود فلور باکتریایی روده با استفاده از
پروبیوتیک بومی و به تبع آن کاهش هزینههای پرورش این ماهی
ارزشمند برداشت.

مواد و روشها
آمادهسازی پروبیوتیک :در این تحقیق باکتری پروبیوتیکی
الکتوباسیلوس پالنتاروم جداسازی شده توسط محمدیان و همکاران
( )1394از بین بیش از  30گونه باکتری اسیدالکتیک در روده ماهی
شیربت ( )Tor grypusبا بیشترین توان پروبیوتیکی در شرایط برون
تنی ( )In vitroو درون تنی( )In vivoانتخاب شد .باکتریها در محیط
کشت  MRSبراث در شرایط بیهوازی در دمای  37درجه سانتیگراد
کشت و پس از رشد ،با دور  1500rpmبهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ
شده و رسوب حاصله در سرم فیزیولوژی استریل بهصورت سوسپانسیون
و بهکمک لولههای استاندارد مک فارلند غلظت آنها براساس  8مک
فارلند 2/4 ×109 CFU ،در هر میلیلیتر تنظیم گردید .نهایتاً غلظت
پروبیوتیک در خوراک بهمیزان108 CFUبهازای هر گرم خوارک درنظر
گرفته شد .جهت اطمینان از تعداد باکتریهای زنده موجود در غذا،
نمونهبرداری و شمارش باکتریایی غذای حاصل انجام گرفت .بر روی
غذای گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استریل اسپری گردید (Planas
و همکاران2004 ،؛  Vineو همکاران.)2006 ،
ریزپوشانی پروبیوتیک با ریزذرات آلژینات و کیتوزان :به
منظور ریزپوشانی باکتری پروبیوتیکی از روش امولسیون داخلی
( )Internal Emulsificationاستفاده شد .ابتدا در یک بشر به محلول
آلژینات سدیم ،سوسپانسیون کربنات کلسیم بهآرامی اضافه و پس از
آن محلول حاصل با سوسپانسیون باکتری ( )2/109±4بهآرامی مخلوط
گردید .در بشر دیگر روغن زیتون صنعتی را با 1/5درصد

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 Span80اضافه کرده ،سپس محتویات بشر اول و بشر دوم را بهمدت
 15دقیقه با همزن برقی مخلوط شد .در ظرف سوم روغن زیتون با 5
درصد اسیداستیک مخلوط و قطره قطره به محلول فوق اضافه شد تا
 pHبه  3/5برسد .با اضافه نمودن بافر فسفات و سانتریفوژ محصول،
روغن از محلول جدا شد .در مرحله بعد بهمیزان  15سیسی محلول
کیتوزان  0/4درصد ،قطره قطره به محلول اضافه و بهمدت یک ساعت
کامالً همزده شد .نهایتاً محلول بهدست آمده با سرعت  4000دور
بهمدت  15دقیقه سانتریفیوژ گردید ( Huiyiو همکاران.)2013 ،
بررسی مشخصات محصول ریزپوشانی شده :ویژگیهای
محصول ریزپوشانی شده شامل :اندازه ذرات (با استفاده از دستگاه
پارتیکل سایزر) ،شکل و نحوه پراکنش ذرات با میکروسکوپ فاز
کنتراست مشخص گردید 1 .گرم از نمونههای ریزپوشانی شده در 99
میلیگرم محلول 1درصد (وزنی/حجمی) سدیم سیترات استریل در
 pHحدود  6پراکنده و بهمدت  20دقیقه در دمای اتاق همزده تا
باکتریها آزاد شوند .آنگاه با استفاده از محیط کشت  MRSدر شرایط
جار بیهوازی ،دمای 37درجه سانتیگراد و بهمدت  24ساعت
گرمخانهگذاری شده و تعداد باکتریها شمارش شدند .این شمارش
در سه تکرار صورت گرفت (رضاییمکرم و همکاران .)1389 ،اندازه
کپسولهای پراکنده در آب یون زدایی شده و فراوانی هر یک از آنها
با استفاده از دستگاه اندازهگیری قطر ذرات ( )Particle Sizerبراساس
میانگین مجذور قطر ذرات ) dpeak (VMDو همچنین  d50، d10و d90
گزارش شد (جدول.)2
طراحی آزمایش :در این تحقیق بهمنظور مقایسه توان پروبیوتیکی
الکتوباسیلوس پالنتاروم ریزپوشانی شده و معمولی  480عدد ماهی
قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی  15±1/2گرم تهیه و به آزمایشگاه
بخش آبزیان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل
شد .ماهیها بهمدت دو هفته در شرایط استاندارد برای سازشپذیری
با شرایط تحقیق نگهداری و با جیره تجاری قزلآالی رنگینکمان دو
بار در روز و بهمیزان توصیه شده توسط کارخانه (براساس وزن ماهی
و دمای آب) تغذیه شدند .این تحقیق شامل  4تیمار (هر یک در 3
تکرار) بهشرح زیر بود:
تیمار اول :ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی الکتوباسیلوس
پالنتاروم بدون ریزپوشانی ،تیمار دوم :ماهیان تغذیه شده با جیره
غذایی حاوی الکتوباسیلوس پالنتاروم ریزپوشانی شده با کیتوزان و
آلژینات ،تیمار سوم :ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی کیتوزان
و آلژینات بدون باکتری ،تیمار چهارم :تغذیه شده با خوارک پایه
ماهیها بهمدت  8هفته با خوراک مشخص شده برای هر گروه
تغذیه شدند .غلظت پروبیوتیک در تیمارهای اول و دوم بهمیزان 108CFU
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بهازای هر گرم خوراک و نحوه اضافه نمودن پروبیوتیک طبق روشهای
رایج انجام شد .بهطورخالصه یک کیلو خوراک روی یک سینی استریل
فلزی پخش شده و میزان محاسبه شده پروبیوتیک (معمولی و ریزپوشانی
شده) روی خوراک اسپری گردید .خوراکها بعد از خشک شدن تا
زمان مصرف در فریزر نگهداری گردیدند .نمونهبرداری از ماهیها در
روزهای صفر و انتهای هفته هشتم صورت گرفت.
بررسی شاخصهای رشد و تغذیه :در ابتدای دوره پرورش و
انتهای هفته هشتم زیستسنجی تیمارها صورت گرفت .میزان خوراک
مصرفی براساس دمای آب و وزن بدن تنظیم و مصرف خوراک روزانه
ثبت گردید و با استفاده از فرمولهای استاندارد زیر شاخصهای رشد
بررسی شدند.
میزان رشد ویژه ):(SGR= Specific growth rate
LnWf −Ln Wi

%SGR = t2−t1 ×100
 :Wfوزن نهایی (گرم) :Wi ،وزن اولیه (گرم) :)t2-t1( ،تعداد روزهای آزمایش
ضریب تبدیل غذایی ):(FCR= Feed Conversion ratio
F
Wf −Wi

= FCR

 :FCRضریب تبدیل غذایی :F ،غذای مصرفی (وزن خشک به گرم)
میزان کارآیی پروتئین ):(PER= Protein efficiency ratio
BWf −BWi
AP

= PER

 :BWfوزن نهایی (گرم) :BWi ،وزن اولیه (گرم) :AP ،پروتئین مصرفی
میزان رشد روزانه (:)BWG= Body Weight Growth
% BWG = BWf - BWi/ BWi ×100
:%BWGدرصد افزایش وزن بدن:BWf ،وزن نهایی(گرم):BWi ،وزن اولیه(گرم)
فاکتور وضعیت (CF=)W/ L3(× 100 :)CF= Condition Factor

:CFشاخص کیفیت:W ،وزن ماهی (وزن تر به گرم) :L ،طول ماهی (سانتیمتر)

سنجش فراسنجههای خون شناسی :در این مطالعه از هر
تکرار  3قطعه ماهی در ابتدای دوره پرورش و  3قطعه ماهی در انتهای
هفته هشتم از ساقه دمی توسط سرنگ  2میلی لیتری هپارینه خونگیری
بهعمل آمد .پارامترهای خونی شامل تعداد گلبول های قرمز ( =RBC
 ،)Red Blood Cellsتعداد گلبولهای سفید ( WBC= White Blood
 ،)2004 ،Thrall( )Cellsمیزان هموگلوبین (،)Hb= Hemoglobin
میزان هماتوکریت ( Feldman()Hct=Hematocritو همکاران،)2000 ،
همچنین حجم متوسط گلبول قرمز ( Mean Corpuscular Volume
= ،)MCVغلظت متوسط هموگلوبین گلبولی ( MCH= Mean
 )Corpuscular Hemoglobinو غلظت متوسط هموگلوبین گلبولهای
قرمز ()MCHC= Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
مورد بررسی قرار گرفتند ( .)1996 ،Henryتجزیه و تحلیل آماری دادهها
در سطح معنیداری ( )p˂0/05و با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش
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احمدمرادی و همکاران

 20انجام شد .برای بررسی معنیداری بودن تفاوت میانگینها از پس
آزمون دانکن استفاده گردید .در تمام بررسیها سطح معنیدار آزمونها
 p<0/05درنظر گرفته و همچنین ترسیم نمودارها در فضای نرمافزار
 Excelانجام گرفت.

نتایج

ریزپوشانی  2/4 × 109 CFUدر هر میلیلیتر و تعداد باکتریهای به
دام افتاده درکپسولها  2/02±0/06×109CFUدر هر میلیلیتر محاسبه
شد .مشاهده با روش  SEMنشان داد که ریزپوشینهها از نظر شکل
ظاهری تا حدود زیادی به شکل کروی و بیضوی هستند .اندازه ذرات
ریزپوشانی شده و نمودار توزیع آنها بهترتیب در جدول 1و شکل 1
نشان داده شده است.

شمارش تعداد باکتریهای ریزپوشانی شده و تعیین اندازه
ذرات و نحوه پراکنش آنها :تعداد اولیه باکتریهای زنده قبل از
جدول  :1نتایج مربوط به آنالیز اندازه ذرات محصول الکتوباسیلوس پالنتاروم ریزپوشانی شده
نوع نانوذرات

* ±Spanمیانگین

**(d)10

***(d)50

الکتوباسیلوس پالنتاروم

3/84

2/42

3/87

****

(d)90

6/09

*  Spanنحوه انتشار اندازه ذرات را نشان میدهد و حاصل  )d90-d10(/d50میباشد و نقش انحراف معیار ( )STEDدر محاسبات آماری را داراست.
** قطر متوسط دهک اول ذرات (10درصد ذرات با کوچکترین قطر)
*** قطر متوسط نیمی از ذرات ( 50درصد ذرات با قطر کوچکتر)
**** قطر متوسط نه دهک اول ذرات (90درصد ذرات)

شکل  : 1نمودار نحوه پراکنش اندازه ذرات ریزپوشانی و درصد شدت توزیع آنها براساس دادههای دستگاه پارتیکل سایزر

شاخصهای رشد و تغذیه :پس از  8هفته غذادهی ،گروههای
آزمایشی برای اندازهگیری شاخصهای رشد زیستسنجی شدند .نتایج
نشان داد که فاکتور  SGRدر تیمار تغذیه شده با پروبیوتیک نسبت
به تیمارهای دیگر باالترین میزان را داشته است و از بین دو تیمارهای
تغذیه شده با پروبیوتیک تیمار 2بیشترین میزان  SGRرا دارا بوده
است اما اختالف معنیداری در بین گروههای مورد آزمایش مشاهده
نشد (شکل .)2میزان کارایی پروتیئن تیمارهای آزمایشی نسبت به
گروه شاهد کمتر بود ولی اختالف معنیداری ( )P˂0/05بین آنها
حاصل نشد (شکل .)3نتایج مربوط به  BWGنشان داد که تیمار  3و
تیمار  1بهترتیب کمترین و بیشترین میزان افزایش وزن بدن را داشته،
درحالیکه تفاوت معنیدار ( )P˂0/05نبوده است (شکل .)4در فاکتور
 FCRنیز تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد (.)P˂0/05
بیشترین و کمترین میزان  FCRبهترتیب مربوط به گروه شاهد و
تیمار  2بوده است (شکل .)5فاکتور وضعیت اختالف معنیداری را در
تیمارهای تحت آزمایش از خود نشان نداد ( ،)P˂0/05هرچند که تیمار
 2نسبت به سایر تیمارها کمترین  CFرا نشان داد (شکل.)6
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شکل :2نمودار میانگین میزان ضریب رشد ویژه ( )SGRتیمارها
در انتهای دوره آزمایش ماهی قزلآالی رنگینکمان

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398
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شکل :3نمودار میانگین ضریب کارایی پروتئین ( )PERتیمارها در

شکل :5نمودار میانگین ضریب تبدیل غذایی( )FCRتیمارها در

انتهای دوره آزمایش ماهی قزلآالی رنگینکمان

انتهای دوره آزمایش ماهی قزلآالی رنگینکمان

شکل :4نمودار میانگین درصد افزایش وزن بدن( )BWGتیمارها در

شکل :6نمودار میانگین فاکتور وضعیت ( )CFتیمارها در انتهای

انتهای دوره آزمایش ماهی قزلآالی رنگینکمان

دوره آزمایش ماهی قزلآالی رنگینکمان

بیشترین مقدار شاخص  MCHCدر گروهی که پروبیوتیک معمولی
را دریافت کرده بود (تیمار ،)1مشاهده شد و کمترین مقدار آن در
گروهی که حاوی کیتوزان و آلرژینات بدون پروبیوتیک بود (تیمار،)3
مشاهده شد (جدول .)2در تعداد گلبولهای سفید خون نیز بین تیمار

 3با تیمار شاهد اختالف معنیداری وجود داشت ،اما سایر تیمارها
اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتهاند بهطوریکه افزایش تعداد
 WBCدر تیمار 3مشاهده شد (جدول.)2

جدول :2نتایج فراسنجه های خونی تیمارهای در انتهای دوره آزمایشی ماهی قزلآالی رنگینکمان
پارامتر
 /106×( RBCمیکرولیتر)
( Hbگرم /دسیلیتر)
( Htcدرصد)
( MCVفمتولیتر)
( MCHپیکوگرم)
( MCHCگرم /دسیلیتر)
/103( WBCمیکرولیتر)

تیمار1

تیمار2

تیمار3

شاهد

2/47±2/14a
4/11±2/13a
38/5±4/84a
249/19±143/49a
28/59±19/14a
13/87±7/80a
38±5/88ab

1/25±0/37a
4/86±1/07a
39/33±3/39a
329/27±76/93a
42/47±16/36a
12/60±3/34a
64/8±34/42a

1/71±0/57a
3±1/74a
34/33±10/96ab
235/45±43/39a
29/43±19/83a
12/63±9/41a
40/25±5/37ab

1/22±0/35a
3/95±0/50a
32±3/63b
277/46±82/73a
33/60±6/19a
12/51±2/20a
26/25±3/86b

حروف غیرمشابه در یک ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار بین تیمارهای مورد آزمایش میباشد ()p<0/05
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بحث
از آنجاکه میکروارگانیسمهای نامناسب اثرات ناخواستهای را در
میزبان بهجا میگذارند ،انتخاب پروبیوتیک مناسب بسیار ضروری
است .در تحقیق حاضر برای نخستین بار نشان داده شد که افزودن
پروبیوتیک ریزپوشانی شده با کیتوزان و آلژینات به جیره غذایی بچهماهی
قزلآالی رنگینکمان به بهبود عملکرد رشد منجر شد .بیشتر
پروبیوتیکهایی که تاکنون بهعنوان عوامل کنترلکننده بیولوژیک در
آبزیپروری معرفی شدهاند به باکتریهای اسیدالکتیک مانند
 Cornobacteriumو  Bacillus ،Lactobacillusو جنس Pesudomonas
تعلق دارند (Verschuereو همکاران Bagheri .)1999 ،و همکاران
( )2008نشان دادند که پروبیوتیکهای تجاری  Bacillus subtilisو
 Baciliius licheniformisقادر به بهبود درصد بقا ،ضریب رشد ویژه،
فاکتور وضعیت و افزایش تعداد باسیلوسهای دستگاه گوارش در ماهی
قزلآالی رنگینکمان میباشند .با مقایسه نتایج در پایان دوره آزمایش
بین تیمارها ،تیمار  2بهترین ضریب رشد ویژه را نشان داد ،بهطوریکه
باکتریهای موجود در میکروکپسولها موفق به رقابت با میکروفلورهای
موجود در روده شده و منجر به تشکیل کلنی مؤثری شده بودند .در
نتیجه تأثیر پروبیوتیک بر سنتز ویتامینها ،کوفاکتورها و افزایش
فعالیت آنزیمی بیشتر شده است ( )1989 ،Fullerکه این امر در نهایت
منجر به بهبود شاخصهای رشد در بچهماهیانی که از جیره غذایی
حاوی باکتری تغذیه شدند ،گردید .نتایج مشابهی برای ماهی فالندر
ژاپنی  Paralichthys oliraceusبهدست آمد ( Taokaو همکاران.)2006 ،
براساس تحقیق انجام شده توسط  Oginoو )1970( Saitoبر روی
کپورماهیان ،کمترین میزان رشد مربوط به ماهیان با میزان بازده
پروتئین باالتر بوده که با نتایج مطالعه اخیر همسو میباشد ،بهطوریکه
گروه شاهد باالترین میزان  PERرا داشته ولی با سایر تیمارها اختالف
معنیداری نشان نداد .همچنین مالحظه شد که وزن بدن ماهیانی که
از جیره غذایی که فقط حاوی پروبیوتیک بودند (تیمار )1در انتهای
دوره آزمایش نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت که با مطالعه حسینی
و همکاران ( )1395مطابقت دارد .نتایج بررسی آنها نشان داد که
استفاده از جیره غذایی حاوی پروبیوتیک ریزپوشانی شده با نانوذرات
کیتوزان و آلژینات و همچنین جیره غذایی حاوی نانوذرات کیتوزان و
آلژینات به تنهایی (فاقد پروبیوتیک) تأثیر معنیداری بر شاخصهای
رشد فیلماهی جوان نداشت Jafaryan .و همکاران ( )2009عنوان
کردند که بهکارگیری باسیلوسهای پروبیوتیکی تجاری در جیرههای
آزمایشی الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان میزان ضریب تبدیل غذایی
را کاهش داد .این باکتریها دارای آنزیمهای خارج سلولی بوده و از
طریق فعالیتهای آمیلولیتیک ،سلولولیتیک ،پروتئولیتیک و لیپولیتیک
خارج سلولی و تخمیر مواد غذایی ،کارای مصرف (اتولیز) غذا را افزایش
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داده و ضریب تبدیل غذایی را کاهش میدهند ( Ghoshو همکاران،
 .)2003همچنین در مطالعه دیگری ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای
حاوی باکتری  L. lactisنسبت به شاهد بر روی تاسماهی ایرانی
 Acipenser persicusبهبود معنیداری داشته است ( Shenavar
 Masoulehو همکاران )2013 ،که با مطالعه حاضر همخوانی داشت.
ضریب تبدیل غذایی که یکی از مهمترین شاخصهای تغذیهای است،
با بهکارگیری باکتریهای پروبیوتیک در تیمارهای  1و 2در مقایسه با
گروه شاهد کاهش یافت .الزم به ذکر است که افزایش ضریب تبدیل
غذایی تیمار( 3ریزپوشانی بدون پروبیوتیک) نسبت به گروه شاهد در
پایان دوره آزمایش میتواند تأییدی بر تأثیر کیتوزان بر کاهش جذب
چربیها در دستگاه گوارش ماهیان مورد مطالعه در این تحقیق باشد.
بهعبارت دیگر کیتوزان با کاهش جذب چربیها باعث افزایش شاخص
ضریب تبدیل غذایی در قزلآالی رنگینکمان شده باشد .در همین
راستا طی مقایسهای که در مورد فاکتور وضعیت در انتهای دوره در
بین تیمارهای مختلف صورت پذیرفت ،مشاهده گردید بیشترین میزان
فاکتور وضعیت مربوط به تیمار  3و کمترین آن مربوط به تیمار  2بوده
است .این موضوع میتواند نشاندهنده این مطلب باشد که اضافه
کردن باکتری منجر به بهبود عملکرد جیره غذایی و کاهش ذخیره
چربی در بدن ماهیان حاوی مکمل میشود .باالبودن  CFدر تیمار ،3
احتماالً مربوط به اثر نامطلوب کیتوزان بر برخی از شاخصهای رشد
میباشد چرا که در تیمار 3کیتوزان بیشتری استفاده گردیدCarnevali .
و همکاران ( )2004در استفاده از الکتوباسیلوس پالنتاروم نتایج خوبی
را در افزایش بقا الرو شانک ماهی بهدست آوردند .افزودن سطوح
مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم به جیره غذایی بچهماهی
قزلآالی رنگینکمان بهطور معنیداری موجب بهبود فاکتورهای مختلف
رشد در تیمار تغذیه شده با دوز  107 CFUباکتری بر گرم غذا نسبت
به سایر تیمارها و گروه شاهد گردید (قلجاییفرد و همکاران.)1395 ،
 Merrifeldو همکاران ( )2009پیشرفت معنیداری در عملکرد رشد
در گروه استفاده نموده از پروبیوتیک  Pediococcus acidilacticiدر
مقایسه با گروه شاهد مشاهده نکردند ،اما فاکتور وضعیت درقزلآالی
رنگینکمان تغذیه نموده از پروبیوتیک بهطور معنیداری کاهش یافته
بود .همچنین این محقق در همانسال اعالم کرد که اختالف معنیداری
در فاکتورهای رشد ازجمله  SGRو  FCRماهیهای قزلآالی تغذیه
شده با پروبیوتیک و بدون پروبیوتیک وجود دارد .ارزیابی پارامترهای
خونی اطالعات ارزشمندی را درباره وضعیت سالمتی بسیاری از جانوران
ازجمله ماهیها فراهم میکند ( Baniو .)2011 ،Haghi-Vayghan
تغییرات فاکتورهای سلولی خون همراه با تغییر فاکتورهای محیط،
امری غیرقابل انکار در ماهیان بهدلیل خونسرد بودن آنها ،بهوضوح
دیده میشود ( Burntو همکاران Renuka .)2005 ،و همکاران (،)2014
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اثر پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماهی کاتال Catla catla

و  Rajikkannuو همکاران ( ،)2015اثر باکتری پروبیوتیک باسیلوس
پومیلوس را بر پارامترهای خونی در ماهی کپور هندی Labeo rohita
مورد بررسی قرار دادند ،نتایج افزایش قابل توجهی در تعداد گلبولهای
قرمز ،میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت و شاخص سلولهای
قرمز مانند  MCV ،MCHو  MCHCرا نشان داد .در مطالعه حاضر ،از
نظر میزان هماتوکریت بین تیمار  2با تیمار شاهد اختالف معنیداری
مشاهده شد .میزان هماتوکریت در تیمار  1نیز افزایش یافته بود که
این افزایش با افزایش تعداد گلبولهای قرمز همخوانی دارد .بهعالوه
تغییرات هموگلوبین در تیمارهای آزمایشی معنیدار نبوده اما تیمار
 2و تیمار  ،3بهترتیب بیشترین و کمترین میزان هموگلوبین را نشان
دادند .احتماالً عدم معنیداری هموگلوبین در تیمارها را میتوان در
وضعیت غذایی یا بهداشتی ماهیان و درنتیجه کاهش حجم خون ماهیان
توجیه کرد (ستاری .)1381 ،از نظر تعداد  RBCو میزان MCHC ،Hct
در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد افزایش را نشان دادند که
فقط افزایش میزان  Hctدر تیمار  2نسبت به تیمار شاهد ،تفاوت
معنیدار بود .سهندی و همکاران ( )1394در مطالعه تأثیر استفاده از
دو گونه باکتری پروبیوتیکی  Bifidobacterium animalisو
 Bifidobacterium lacticبر پارامترهای خونی در الرو ماهی قزلآالی
رنگینکمان بیان کردند که مقدار هماتوکریت ،گلبولهای قرمز و
سفید در بین تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نشان دادند .هم-
چنین افزایش تعداد گلبولهای قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین را به-
دنبال تجویز خوراکی کیتوزان در ماهی Epinephelus bruneus
گزارش شده است ( Harikrishnanو همکاران .)2012با توجه به روند
افزایشی تعداد گلبولهای قرمز انتظار میرود که شاخص  MCHکاهش
پیدا کند که با نتایج بهدست آمده مطابقت دارد .افزایش مقدار MCHC
در تیمارهایی که هم مقدار هموگلوبین و هم هماتوکریت کاهش
یافتهاند ،نشان میدهد که با اینکه سلولها کوچکتر شدهاند و میزان
هموگلوبین آنها کمتر از گروههای دیگر است ولی میزان هموگلوبین
نسبت به حجم خود گلبول باالتر است .در مقابل کاهش  MCHCبا
افزایش هر دو پارامتر هموگلوبین و هماتوکریت نشان میدهد اگر چه
میزان هموگلوبین نسبت به سایر تیمارها افزایش یافته ولی مقدارآن
نسبت به حجم خود گلبول کمتر است .گلبولهای سفید خون یکی
از اجزا مهم دفاع اختصاصی هستند که در خون ،ارگانهای لنفاوی و
برخی بافتهای دیگر حضور دارند و دارای فعالیت بیگانهخواری و
تولید آنتیبادی میباشند ( Iwamaو  .)1996 ،Nakanishiتعداد کلی
 WBCدر تحقیق حاضر با آغاز تغذیه از جیرههای آزمایشی افزایش
یافته اما بهجز تیمار  3این افزایش نسبت به گروه شاهد معنیدار نبود.
در مطالعهای افزودن الکتوباسیلوس پالنتاروم به جیره

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

غذایی توانست بهطور معنیداری سبب افزایش میزان ،Hb ،RBC
 PCVو  WBCدر تاسماهی سیبری در مقایسه با ماهیان گروه شاهد
گردد .براساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق بیان شد که باال بودن
تعداد  WBCنشاندهنده تولید فاکتورهای ایمنی توسط گلبولهای سفید
(لکوسیتها و نوتروفیلها) و به تبع آن تولید  ،IgMایمنوگلوبولین و
لیزوزیم خواهد بود .همچنین باالبودن  RBCخون در تیمارهای حاوی
باکتری اسید الکتیک نسبت به گروه شاهد میتواند بیانگر سالمت و
تقویت سیستم خونی ماهی قزلآالی رنگینکمان و افزایش سطح
اکسیژنرسانی در آبششها در شرایط استرسزا نظیر کاهش اکسیژن
و تغییرات محیطی دیگر باشد ( Pourgholamو همکاران.)2016 ،
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که افزودن پروبیوتیک
الکتوباسیلوس پالنتاروم ریزپوشانی شده میتواند موجب بهبود برخی
شاخصهای رشد ،تغذیه و فاکتورهای خونی شود اما باید تحقیقاتی
در جهت استفاده بهینه از آن و کسب نتایج مطمئن ،صورت گیرد.
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