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بر   (Lactobacillus rhamnosus)پروبوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس  ایاثرات تغذیه

و میزان مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیال  های هضمیعملکرد رشد، فعالیت آنزیم

(Aeromonas hydrophila)  در ماهی تیالپیای نیل(Oreochromis niloticus) 
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 1397 تیرتاریخ پذیرش:            1397 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

گردد، محسوب میشیرین زا عمده در پرورش آبزیان آبیکی از عوامل بیماری (Aeromonas hydrophila)که باکتری با توجه به این 

( Oreochromis niloticus)چنین سطح ایمنی ماهی تیالپیای نیل د عملکرد رشد و همبا هدف دستیابی به راهکاری جهت بهبو حقیق حاضرتدر 

حاوی سطوح  یهایروز توسط جیره 60مدت گرم، به 16با وزن اولیه  O. niloticusگروه ماهی تیالپیا  4 در برابر باکتری آئروموناس هیدروفیال،

و فعالیت  رشدهای گیری شاخصتغذیه شدند و در پایان پس از اندازه( Lactobacillus rhamnosus) رامنوسوس لوسیالکتوباس مختلف پروبیوتیک

های خونی نیز مورد سنجش آئروموناس هیدروفیال قرار گرفتند و پس از بروز کامل بیماری، شاخص، تحت تزریق باکتری روده های هضمیآنزیم

گرم گرم پروبیوتیک در هر کیلو 3ترین مقدار را در تیمار ترین و کمترتیب بیشهنتایج نشان داد وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی ب قرار گرفت.

به شکل  جیرهگرم گرم پروبیوتیک در هر کیلو  3و  2و آنزیم آمیالز در تیمارهای  3تریپسین در تیمار  عالوه فعالیت آنزیمهب دارا بود. جیره

موجود در  نوترانسفرازیآم نیآالنو  فسفاتاز نیهای آلکالهفته پس از تزریق باکتری نیز آنزیم ک(. یP<05/0تر بود )داری از سایر تیمارها بیشمعنی

ترتیب ( و بقا در این تیمارها بهP<05/0تر بود )جیره، در مقایسه با سایر تیمارها کمگرم گرم پروبیوتیک در هر کیلو 3و  2سرم خون در تیمارهای 

در هر کیلوگرم جیره ماهی تیالپیای  رامنوسوس لوسیگرم پروبیوتیک الکتوباس 3تا  2رسد استفاده از نظر میفت. بهنسبت به سایر تیمارها افزایش یا

 ایمنی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.تواند عملکرد رشد و نیل می

  وزن، آنزیم پروتئاز افزایش ،Aeromonas hydrophila، Lactobacillus rhamnosus اختصاصی،ایمنی غیر کلیدی: کلمات

 krtavabe@ut.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 آبزیان مصرف ی،جهان یغذا و کشاورز سازمان ینیبشیبه پ توجه با       

خواهد  شیتن در سال افزا ونیلیم 146به  2030تا سال  خوراکی

ترین پروری سریع(. در دهه اخیر صنعت آبزیFAO ،2008) افتی

این ارتباط، رشد را در بخش تولید پروتئین حیوانی داشته است. در 

میلیون  8/73میزان به 2014تولید جهانی ماهیان خوراکی در سال 

درصد افزایش داشت  1/5میزان به 2013تن رسید که نسبت به سال 

(FAO ،2016در .) نظر  از یماه نیدوم پرورشی، تیالپیا هایمیان گونه

دهه گذشته  یآن ط دیپرورش در سراسر جهان است و تولمیزان 

 تیقابل ،یپروریآبز های گوناگوندر سیستمستفاده از آن ا لیدلبه

و بازارپسندی باال، رشد سریع، مقاومت باال در برابر تغییرات  فروش

. چهار برابر شده است دار،یبازار پا متیو ق شرایط فیزیکوشیمیایی آب

ی سازارزان، آماده متیق لیدلکنندگان بهنزد مصرف تیالپیا تیمحبوب

(. LU ،2016و  Wang) ه استوجود آمدآن به میمال طعم آسان و پخت و

( Oreochromis niloticus) نیل تیالپیای تیالپیا، مختلف هایگونه بین در

ها، از بعد پرورش تر به بیماریبهتر و مقاومت بیش عملکرد رشد دلیلبه

تر زان پرورش آن در سطح جهانی بیشود و میشیم یتری تلقمهم گونه

های تولید متراکم (. سیستم2009و همکاران،  Abd El-Rhmanاست )

توانند انواع مختلف استرس مزمن را تحت عوامل محیطی ماهی می

برای ماهی ایجاد کنند که بر روی پایداری فیزیولوژیک، سرعت رشد، 

 هاییماهی جهت تولید در بدن ایمنی سیستم و تولیدمثل عملکرد

طوری به (.2014 ،همکاران و Telli) ستنده اثرگذار بیماری برای ترمستعد

که بهبود عملکرد ماهی و مقاومت به بیماری در آبزیان پرورشی، از 

دهندگان همواره با آن باشد که پرورشای میهای عمدهجمله چالش

 عوامل محدود باکتریایی یکی از هایاین، بیماری . عالوه برهستند مواجه

-abdelباشد )تیالپیای نیل می کننده برای پرورش ماهی، از جمله

Tawwab  ،های . درمیان عوامل مسبب بیماری)2008و همکاران

خصوص آئروموناس هیدروفیال های متحرک بهباکتریایی، آئروموناس

هوازی اختیاری، های بیها باکتریباشد. آئروموناسمی توجه مورد بسیار

واده آئروموناداسه گرم منفی، اکسیداز و کاتاالز مثبت و متعلق به خان

باشد و تحت طلب میهیدروفیال یک باکتری فرصت هستند. آئروموناس

قبیل تغییرات دمایی، دستکاری و یا کاهش کیفیت  زا ازشرایط استرس

کند )آهنگرزاده شود و ایجاد بیماری میآب تبدیل به یک پاتوژن می

و محتوای کیفیت  غذاهای با همین راستا ساخت در .)1394و همکاران، 

پروتئینی باال از جهت تامین مواد مغذی ضروری مورد نیاز ماهی و 

هایی جهت حفظ سالمت و رشد اقتصادی چنین وجود افزودنیهم

(. در 2003و همکاران،  Lara-Floresباشد )ماهی نیز ضروری می

ها و بیوتیکها، آنتیهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی هورمونسال

عنوان محرک رشد و ضد باکتری در باال ایی دیگر بهبرخی مواد شیمی

دلیل بردن سالمت موجود و کارایی تغذیه انجام گردیده است اما به

کنندگان استفاده از مانده در آبزیان و عدم رغبت مصرفاثرات باقی

(. 1394پور و همکاران، شود )ایمانها در تولید آبزیان توصیه نمیآن

 الکتیکهای اسیدویژه باکتریها، بهبیوتیکاما در دهه گذشته، پرو

(LAB)ای برای محافظت ور گستردهطعنوان یک افزودنی غذایی به، به

اند و از های مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاز ماهی در برابر عفونت

وند، شهای مضر میکه موجب بهبود پاسخ ایمنی علیه پاتوژنجاییآن

عنوان یک روش ایمن و به هاین پروبیوتیکدر حال حاضر استفاده از ا

اند های ماهی مورد توجه قرار گرفتهجایگزینی برای کنترل بیماری

(Pirarat  ،با توجه به اثر بخشی مفید پروبیوتیک2006و همکاران .) ها

خصوص در رابطه با حفظ فلور طبیعی دستگاه به جهات مختلف به

های مفید، تغییر عداد باکتریگوارش از طریق حذف رقابتی و افزایش ت

های گوارشی و کاهش در متابولیسم از طریق افزایش فعالیت آنزیم

فعالیت آنزیم باکتریایی پاتوژن، بهبود فرایند هضم و جذب و از بین 

، و همکاران Giannenasایمنی ) سیستم ها و تحریکانتروتوکسین بردن
 زودنی پروبیوتیکانجام این مطالعه استفاده از اف (، هدف از2015

های رشد و سیستم بهبود فراسنجه منظوربه رامنوسوس لوسیالکتوباس

عنوان دو شاخص اصلی تاثیرگذار بود که ایمنی ماهی تیالپیای نیل به

 پذیرد.جهت موفقیت در امر پرورش آبزیان صورت می

 

 هامواد و روش

روزه،  60 شیدوره آزماکیانجام  هت: جشیآزما طیمواد و شرا       

 ریاز مراکز تکث یکیاز  یگرم 16 لین یایالپیت یقطعه ماه 240تعداد 

و  ریو به کارگاه تکث دیگرد هیواقع در استان البرز ته انیو پرورش آبز

)کرج( انتقال داده  دانشگاه تهران یعیدانشکده منابع طب انیپرورش آبز

 یظاهراز سالمت  نانیو اطم یظاهر هاییپس از بررس  هایشد. ماه

هفته در مخازن  کیمدت به دیجد یطیمح طیبا شرا یمنظور سازگارهب

 ،یدوره سازگار انیشدند. پس از پا یدارنگه برگالسیفا یتریل 1000

 یتریل 200 برگالسیفا مخزن 12 انیم یطور تصادفبه هایماه

 ی شاملشیآزما روهگ 12 نی(. ایقطعه ماه 20 مخزن )هر شدند میتقس

خوراک  لوگرمیدر هر ک کیوتیگرم پروب 3و  2، 1اهد(،  )ش 0 ماریت 4

مختلف بعد  یمارهایدر ت کیوتیسطوح مختلف پروب تکرار بود که 3با 

یار )زیست کنندهدیبا توجه به دستورالعمل شرکت تول قیمحاسبه دق از

 ستفادها مورد کیوتیپروب .دگردی افشانه انیماه خوراک یرو بر وارنا، ایران(

با  یتجار (L. rhamnosus) رامنوسوس لوسیالکتوباس قیتحق نیدر ا

 یباکتر هیاول منبع بود. گرم هر یازابه یسلول زنده باکتر 9×610حداقل 

 نیشده توسط ا ماریب لین یایالپیت یاز ماه الیدروفیآئروموناس ه
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)مدل  عیکشت ما طیمح ترلییلیم 10و در  دیبرداشت گرد یباکتر

TSB ریساعت جهت رشد و تکث 12و  دی( کشت گردگمایشرکت س 

 یکشت حاو طیمح گرفت پس از آن قرار گرادیدرجه سانت 28 یدر دما

 وژیفیسانتر قهیدق دور در 850با سرعت  قهیدق 15مدت به یباکتر

توسط محلول بافر  یخارج شد و رسوب جامد باکتر عیشد، فاز ما

 در محلول ی. غلظت باکتردیشستشو و برداشت گرد یفسفات نمک

به غلظت  دنیشد و تا رس یرگیاندازه یسنج فیتوسط روش ط یینها
 انی. پس از پارفتیپذ صورت یسازقیرق ترلییلیدر م یباکتر 5×  710

 تیفعال زانیعملکرد رشد و م یرگیو اندازه شیروزه آزما 60دوره

 یبه حفره شکم ییایاز محلول باکتر ترلییلیم 1/0  ،یهضم هایمیآنز

قدرت بروز خود  حداکثر به یماریکه بنیو پس از ا دیگرد قیتزر انیماه

 (.2008 ان،و همکار Ardo) دیسنجش گرد یخون یهاشاخص دیرس

 یدما کهیحالدرصد بود در 10 مخزنهر  آب روزانه ضیتعو زانیم

 27 روی بر دارتوسط آبگرمکن ترموستات شیآب در طول دوره آزما

در طول  pHو  یمحلول، شور ژنیشد و اکس میتنظ گرادیدرجه سانت

بود.  8/6 و تریگرم بر ل 3/0 تر،یبر ل گرمیلیم 9/5 بیترتبه شیآزما

شرکت  یگرماب انیماه رهیج وزن بدنشان توسط درصد 6روزانه  هایماه

 7و  یدرصد چرب 9 ن،یدرصد پروتئ 37فرادانه ) واناتیح یغذا دیتول

شکل دو نوبت در به  یغذاده نیکه ا شدندیم دهی( غذابریدرصد ف

 .رفتپذیی( صورت م18:30و  6:30روز )

 سنجش هایروش

 یذادهغ ش،یروزه آزما 60دوره  انهیدر پا :بقاءعملکرد رشد و        

هر  انیو پس از آن تمام ماه دیساعت متوقف گرد 24مدت  یبرا

به آزمایشگاه تکثیر آبزیان گروه شیالت  مخزن برداشت شدند و

در  قهیدق 5مدت به سازیجهت آرام ل شدند.دانشگاه تهران منتق

ن و قرار گرفتند. در انتها وز خکیپودر گل م تریگرم بر ل 4محلول 

 یگرشد و بازماند یشد و عملکردها یریگاندازه هایطول تمام ماه

 :دیمحاسبه گرد ریز هایتوسط فرمول

 درصد افزایش وزن )گرم( =

 )]ییمیانگین وزن نها-ولیهمیانگین وزن ا (میانگین وزن اولیه/[×100

 )درصد در روز( ژهیرشد و بیضر= 
 100 × ( لگاریتم طبیعی وزن اولیه-لگاریتم طبیعی وزن نهایی وزهارتعداد  / (  

 ییغذا لیتبد بیضر = گرم افزایش وزن / خورده شده یگرم غذا

 نیپروتئ ییکارا بیضر= گرم پروتئین دریافتی / گرم افزایش وزن

بقا درصد  = ( نهایی ماهیان تعداد  100 × (تعداد اولیه ماهیان / 

 زانیجهت سنجش مروده:  هضمی هایمیآنز تیفعال زانیم       

 یقطعه ماه 4 شیدوره آزما یروده، در انتها یهضم هایمیآنز تیفعال

 واناتیاز ح تیحما نیو مطابق با قوان دیاز هر مخزن برداشت گرد

گرم بر  90در محلول  یریگقرار هیثان 20) دیمعدوم گرد یشگاهیآزما

 یآغاز شد و قسمت حیعمل تشر عاًیسر س(. سپخکیپودر گل م تریل

 یها با مقدار کاف. نمونهدیگرد یجداساز یاز اواسط روده هر ماه

 یدرصد وزن 10 بیدست آوردن ترکدرصد جهت به 8/0 یمحلول نمک

مدت به قهیدور در دق 5000حاصله با سرعت  بیهمگن شدند. ترک

 زانیم سپسشد.  وژیفیگراد سانتریدرجه سانت 4 یدر دما قهیدق 15

Hummel (1995 ،)روش به نیپسیموتریک و نیپسیتر هایمیآنز تیفعال

و  Refstieروش به الزی( و آم2005و همکاران ) Furneروش به پازیل

 .دی( محاسبه گرد2006همکاران )

 شیوره آزماد یدر انتها سرم خون: ییایمیوشیب هایشاخص       

 ترلییلیم 1/0 برداشت و به هرکدام یقطعه ماه 14از هر مخزن 

 5×  710سطح مورد نظر ) که در الیدروفیآئروموناس ه یمحلول باکتر

شکل  بود، به دهیمحلول گرد یولوژیزی( در سرم فترلییلیدر م یباکتر

 مینزکل، گلوکوز، آ نیپروتئ یرگیشد. جهت اندازه قیتزر یصفاق داخل

 72 نسفراز،نوترایآم نیو آالن نوترانسفرازیفسفاتاز، آسپارتات آم نیلکالآ

 انی( و ماهماری)ب یکننده باکترافتیدر انیماه ق،یساعت پس از تزر

 20در محلول  قهیدق 10مدت به )شاهد( یولوژیزیکننده سرم فافتیدر

 یرگیکامل خون یهوشیب از سپ و گرفتند قرار خکیم گل پودر تریل بر گرم

 هاهنمون شد. انجام یتریلیلیم 2 لیاستر هایتوسط سرنگ یدم ساقه از

، و لخته شدن کامل گرادیسانت درجه 4 یدما در دارینگه ساعت 6 از پس

 گرادیسانت درجه 4 یدما در قهیدق 7مدت به قهیدق در دور 3000 سرعت با

 رداشتهب هانمونه یتوسط سمپلر از رو سرم هیال سپس شد، وژیفیسانتر

 هایشاخص خودکار گرسنجش دستگاه توسط سرم هاینمونه .شد

پارس  )شرکت تجاری هایتیک و ژاپن( ،یتاچیه )شرکت ییایمیوشیب

 توسط زایال روشبه زین زولیقرار گرفت. کورت یابیارز د( موررانیآزمون، ا

 شد. یرگیاندازه آلمان( ال،یبیآ )شرکت یتجار هایتیک

اریانس وآنالیز  انجام از پیش هاداده بودن نرمال :یآمار یهالیتحل       

شد و سپس با آزمون  بررسی رنوفاسمی –کلموگروف آزمون توسط

( مورد P≥05/0) دارییسطح معنبا  ANOVA طرفهکی انسیوار زیآنال

 سهیامق یبرا دانکن ایدامنه از آزمون چند نیچنقرار گرفت. هم یبررس

مقاله  نیموجود در ا یهااستفاده شد. تمام داده مارهایت نیب نیانگیم

  و هیتجز انجام جهت و دیگرد ارائه ارمعی انحراف±نیانگیم صورتبه

 .دیگرد استفاده  SPSS 24  ندوزیو تحت افزارنرم از ،یآمار هایلیتحل
 

 نتایج

هایی جیره توسط هاماهی تغذیهروز  60 از پس بقا: و  رشد  عملکرد       

 رامنوسوس در الکتوباسیلوس گرم پروبیوتیک 3و  2، 1 ،(شاهد) 0 ویحا

ارائه  ماهیان بقاء و درصد رشد هایعملکرد ،غذاییجیره گیلوگرم هر
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گرم  3 جیره شده با تغذیه ماهیان در . وزن نهایی(1جدول گردید )

به سایر تیمارها  نسبت داریمعنی شکل به غذا، هرکیلوگرم در پروبیوتیک

05/0P) بود باالتر  ویژه در رشد ضریب و وزن افزایش درصد کهدرحالی (.> 

 در  اما .(<05/0P) را نشان نداد داریاختالف معنی 1و  تیمارهای شاهد

ترتیب به شکل غذا به هرکیلوگرم در گرم پروبیوتیک 3 و 2 تیمارهای

 گرم پروبیوتیک 3 تیمار در غذایی تبدیل ضریب داری افزایش یافت.معنی

پروبیوتیک در هرکیلوگرم غذا  گرم 2 تیمار نسبت غذا به هرکیلوگرم رد

 داریمعنی شکل به 1در مقایسه با تیمارهای شاهد و  نداشت اما تغییری

 تاثیر بقا تحت و درصد پروتئین تبدیل ضریب چنینهم یافت. کاهش

 نداشت. داریمعنی از تیمارها تغییر یکهیچ
 

: عملکرد رشد و درصد بقا ماهی تیالپیای نیل تحت تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره غذایی1جدول 

 رهجی توسط ماهیان تغذیه روزه 60 دوره هضمی: هایآنزیم فعالیت       

را  راتییرامنوسوس تغی الکتوباسیلوس پروبیوتیک مختلف وحسط اویح

 شکل) وجود آوردروده به هضمی هایاز آنزیم در میزان فعالیت برخی

گرم  3حاوی  ماهیان تغذیه شده با جیره  در تریپسین آنزیم (. فعالیت1

تر ها بیشگروه از سایر داریمعنی شکل غذا، به کیلوگرم هر در پروبیوتیک

  تاثیر تحت کیموتریپسین و لیپاز هایکه فعالیت آنزیمحالی، دربود

 فعالیت آنزیم را نشان نداد. داریتغییرات معنیاز تیمارها  یکهیچ

شکل  کیلوگرم غذا، به هر در گرم پروبیوتیک 3و  2 تیمارهای در آمیالز نیز

 .تر بودها بیشگروه سایر از داریمعنی

 

روز پس از تزریق باکتری( 7یی )غذا رهیدر ج کیوتیسطوح مختلف پروب تاثیر تحت لین یایالپیت یو درصد بقا ماه های خونی : شاخص2جدول 

  وزر 60 مدت به که ماهیانی خون: سرم های بیوشیمیاییشاخص       

مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس  سطوح حاوی جیره با

زا روز پس از مواجهه با مقدار برابر باکتری بیماری 7شده بودند  تغذیه

 .(1 شکل) دادند را نشان مختلفی خونی هایپاسخ هیدروفیال، آئروموناس

 در نوترانسفرازیآسپارتات آمو  کل پروتئین محتوای اگرچه که ایگونهبه

 تیمار در سرم گلوکوز اما تغییر بود، ها بدونگروه تمام در بین خون سرم

و کورتیزول نیز  تر بودتیمارها بیشداری از سایر به شکل معنی شاهد

 سایر با مقایسه در کیلوگرم جیره در هر گرم پروبیوتیک 3در تیمار 

 نیآالن و ازفسفات نیآلکال هایآنزیم میزان. یافت کاهش تیمارها

 کیلوگرم هر پروبیوتیک در گرم 1و  شاهد تیمارهای در نوترانسفرازیآم

جیره به  هر کیلوگرم در پروبیوتیک گرم 3و  2 تیمارهای جیره به نسبت

تلفات حاصل از بیماری  تعداد شمارش .تر بودبیش داریمعنی شکل

 1و شاهد  که تیمارهای داد هیدروفیال نشان آئروموناس توسط باکتری

 پروبیوتیک گرم  3و  2تفاوت بودند اما در تیمارهای از نظر درصد بقا بی

یافت. افزایش داریمعنی شکل ترتیب بهبقا به درصد جیره، کیلوگرم هر در

   

 تیمارها
 وزن اولیه

 (گرم)

 وزن نهایی

 (گرم)

 درصد افزایش

 وزن

 رشد ویژهضریب 

 (درصد در روز)

 ضریب تبدیل

 غذایی 

ضریب کارایی 

 پروتئین
 بقادرصد 

 a24/49±21/0 a98/062±92/15 a86/1±09/0 b24/1±15/0 39/2±26/0 33/98±88/2 01/0±04/16 شاهد

1 09/16±05/0 a92/48±92/1 a03/104±61/19 a85/1±05/0 b29/1±09/0 3/2±14/0 66/96±7/5 

2 07/16±02/0 a55/45±3/3 b45/239±63/22 b03/2±11/0 ab2/1±09/0 44/2±5/0 100 

3 96/15±01/0 b47/62±18/2 c14/291±83/81 c27/2±1/0 a11/1±13/0 48/2±2/0 66/96±88/2 

 .(P<05/0 )هاست ردار بین تیمادهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشانمعیار(،  انحراف ±)میانگین 

 

 تیمارها
 پروتئین کل

 لیتر(گرم بر دسی)

 گلوکوز

 گرم برمیلی)

 لیتر(دسی

 کورتیزول

 )میکروگرم بر

 لیتر(دسی

آلکالین 

 فسفاتاز

 (واحد بر لیتر)

آسپارتات 

 آمینوترانسفراز

 (واحد بر لیتر)

آالنین 

 آمینوترانسفراز

 (واحد بر لیتر)

 قابدرصد 

 b93/101±47/0 b03/209±28/30 b17/15±75/0 55/38±73/1 b29/41±93/1 a74/04±91/10 29/0±73/5 شاهد

1 74/5±05/0 a92/70±62/0 b17/211±2/29 b96/14±09/1 34/36±19/2 b81/39±44/2 a85/42±14/7 

2 85/5±16/0 a38/67±82/1 b63/198±68/25 a04/10±92/0 41/39±9/0 a30/32±17/2 b25/95±12/4 

3 59/5±21/0 a82/64±41/0 a177±3/18 a6/9±25/1 13/38±88/4 a87/22±06/4 c66/66±91/10 

 .(P<05/0 )هاست ردار بین تیمادهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون نشانمعیار(،  انحراف ±)میانگین 
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 ییغذا رهیدر ج کیوتیسطوح مختلف پروب ریتحت تاث لین یایالپیت یماه های هضمی روده: نمودار میزان فعالیت آنزیم1شکل 

 (P<05/0 ) باشدمی هاردار بین تیماوجود اختالف معنیدهنده نشان ستون بر روی هرحروف متفاوت 

 بحث
های پروبیوتیکی گوناگون در جیره غذایی آبزیان استفاده از گونه       

از  گیریبا افزایش چشم در دو دهه اخیر ،عنوان افزودنی خوراکیبه

(. 2006و همکاران،  Balcázarروبرو بوده است ) هندگاندپرورش سوی

 از طریق ترشح موادسطح داخلی روده ها اغلب با نشستن بر پروبوتیک

جهت بقا، زا بیماری جاندارانون و یا رقابت با سایر ریزگگونا آنزیمی

زا را افزایش جذب مواد غذایی و مقاومت در برابر ریزجانداران بیماری

 هایپروبیوتیک متنوع اثرات از آگاهی راستای در .(Nayak، 2010) نددهمی

، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از گوناگون بر روی آبزیان

در جیره غذایی ماهی تیالپیای  رامنوسوس لوسیالکتوباسپروبیوتیک 

افزایش وزن و ضریب رشد ویژه را  درصد ،تواند وزن نهایینیل می

در سنجش  (1390) محمدی و همکاران با نتایج هاهیافت این دهد. افزایش

تغذیه شده با سطوح مختف کمان آالی رنگینعملکرد رشد ماهی قزل

مطابقت داشت  دانهپروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس و پودر سیاه

ماهیان سردابی و هم در دهد پروبیوتیک مذکور هم در که نشان می

گردد و اعمال فلور روده ساکن میدر  به شکل مناسبیماهیان گرمابی 

( 1392رنجبری )رنجبری و قربانیدر تحقیقی دیگر قربانی کند.اثر می

 لوسیالکتوباس و پروبیوتیک کانوال کنجاله از توام استفاده که داشتند اعالم

باعث باال  کمان نیزآالی رنگیندر جیره الرو ماهی قزل رامنوسوس

است که حقیقت  نانگر ایه بیردد کگیش وزن مزایرفتن میزان اف

نیز اثر سودمندی الروی  سنین در رامنوسوس لوسیالکتوباس پروبیوتیک

داراست، از طرفی افزایش بقا  کمانآالی رنگینرا بر جیره ماهی قزل

دهد که با توجه به نشان می کمانآالی رنگیندر الرو ماهی قزل

اثر پروبیوتیک مذکور بر  احتماالًن الروی سنیتر در حساسیت بیش

چنین ضریب کارایی پروتئین در هم تر است.نمایانها مانی ماهیزنده

توان نتیجه و می نداد را نشان داریتحقیقات فوق تغییر معنی یک ازهیچ

در جیره و  رامنوسوس لوسیالکتوباسپروبیوتیک گرفت که حضور 

در هضم و جذب متعاقب آن در فلور روده ماهی، تاثیر قابل توجهی 

 .ط ماهی نداردسها توپروتئین
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گیری میزان فعالیت در تحقیق حاضر نتایج حاصل از اندازه       

هضمی روده شامل تریپسین، کیموتریپسین، لیپاز و آمیالز  هایآنزیم

روزه تغذیه ماهی تیالپیای نیل با جیره حاوی  60پس از یک دوره 

گویای این مطلب  وسوسرامن لوسیوباسالکتمختف پروبیوتیک  سطوح

الز در روده، تریپسین و آمیهای زیمش فعالیت آنجز افزایهبود که ب

استفاده از این پروبیوتیک در جیره، تاثیر چندانی بر میزان فعالیت 

Zirong (2006 )و  Yanboمطـالعه  دارد.های هضمی روده نسایر آنزیم

 روبیوتیکپعنوان لوس بههای خانواده باسیبر روی استفاده از باکتری

( نیز افزایش Cyprinus carpio) در جیره غذایی ماهی کپور معمولی

که میزان فعالیت حالیفعالیت آنزیم آمیالز در روده را نشان داد، در

حاضر  آنزیم لیپاز نیز با افزایش روبرو بود که با نتایج حاصل از مطالعه

غذایی تطابق تفاوت در رژیمدلیل این عدم  خوانی ندارد و احتماالًهم

کپور معمولی  یماهر ترایش بیشولی و گمعم نیل و کپور تیالپیای ماهی

د وی سفیره میگوس در جیاسیلری باکتب د.اشبیگیاهی م هایبه جیره

( نیز تاثیری مشابه با کپور معمولی Fenneropenaeus indicusدی )هن

لیپاز و آمیالز های هضمیفعالیت آنزیمزمان داشت و باعث افزایش هم

در سنین الروی نیز  .(2006و همکاران،  Ziaei-Nejad) در روده شد

افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوسی به جیره غذایی الرو 

( باعث افزایش فعالیت آنزیم Sparus aurataماهی شانک اروپایی )

 Suzerبعد از تفریخ شد ) هضمی آمیالز و تریپسین در هفته دوم و سوم

( که این نتایج با توجه به الکتوباسیلوسی بودن 2008و همکاران، 

 پروبیوتیک مصرفی، با نتایج حاصل از تحقیق حاضر تطابق کامل دارد.

خون ماهیان تغذیه شده با سطوح  های سرمبررسی شاخص       

زریق روز پس از ت 7، وسـوسـرامنلوسیک الکتوباسـمختلف پروبیوتی

نشان داد که محتوای پروتئین زا آئروموناس هیدروفیال باکتری بیماری

کدام از کل سرم خون پس از مواجهه کامل ماهی با بیماری، در هیچ

داری تیمارهای سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره، تغییرات معنی

خوانی کامل داشت با نتایج حاصل از که این نتایج هم نداشته است

عنوان اثرات استفاده از گیاهان گوناگون بومی کشور  تحقیقی تحت

های ایمنی و بر شاخص کمانرنگین یآالچین در جیره ماهی قزل

 Ardóعفونت آئروموناس هیدروفیال  )در هنگام مواجهه با  ماهی خونی

( و در تحقـیق مـذکور نیـز محتـوای پروتئینی 2008و همکاران، 

های غذایی، در هنگام از افزودنی یکسـرم خـون ماهی تحـت اثر هیچ

گونه این روموناس هیدروفیال تغییر نکرد.زا آئمواجهه با باکتری بیماری

رسد که عفونت آئروموناس هیدروفیال محتوای پروتئینی نظر میبه

این شاخص خونی تحت  فی دیگررکند و از طسرم خون را درگیر نمی

های وبیوتیک و سایر افزودنیمستقیم استفاده خوراکی ماهی از پر تاثیر

 گیاهی قرار ندارد.

به جیره ماهی  رامنوسوس لوسیالکتوباسبا افزودن پروبیوتیک        

باکتری آئروموناس هیدروفیال،  توسط ماهی از بیماری نیل، پس تیالپیای

 میزان کورتیزول و گلوکوز موجود در سرم خون ماهی به شکل 

مبین این موضوع باشد که در  تواندکه می یافت کاهشداری معنی

تر ظاهر شده اثر بیماری قوی (بدون پروبیوتیک در جیرهگروه شاهد )

تری دچار استرس بیش متعاقباًتر درگیر عفونت شده و و ماهی بیش

دنبال گردیده است که این استرس باعث ترشح کورتیزول به خون و به

ژن کبدی آن بر اثر افزایش سطح کورتیزول در خون، شکستن گلیکو

 گونه برداشت بنابراین اینو آزادسازی کلوگوز به خون شده است. 

تر کورتیزول و گلوکوز در تیمارهای تغذیه گردد که سطح پایینمی

 لوسیپروبیوتیک الکتوباس با تغذیه که این دلیل است به با پربیوتیک شده

تر با افزایش ایمنی باعث شده ماهی تیالپیای نیل کم رامنوسوس

یر عفونت گردد و از نظر شرایط استرسی در حالت بهتــری درگ

بــاشــد، کـه ایـن افـزایـش ایمنـی با استفـاده از پروبیوتیک 

در جیره غذایی ماهی تیالپیای نیل در برابر  رامنوسوس لوسیالکتوباس

( نیز گزارش داده شد Edwardsiella tardaعفونت ادواردسییال تاردا )

(Pirarat 2006، و همکاران.) 

       Nikoskelainen ( نیز بیان داشتند که 2003و همکاران )

 در جیره رامنوسوس لوسیای از پروبیوتیک الکتوباساستفاده تغذیه

 لیزوزیممحتوای داری تواند به شکل معنیمی کمانآالی رنگینقزل

ها افزایش موجود در خون و در نتیجه ایمنی بدن را در برابر بیماری

های باکتری مستقر شدن طی یک عمل رقابتی احتمالرفی دهد و از ط

این افزایش مقاومت در مقابل  دهد.را کاهش می زا بر روی رودهبیماری

های ویهـبا افزودن اغلب س ،های باکتریاییخصوص عفونتها بهبیماری

 JCM 1136از قبیل سویه وسوس ـوس رامنـوباسیلـک الکتـپروبیوتی

که جا(. از آن2004و همکاران،  Panigrahiنیز گزارش شده است )

در شرایط آزمایشگاهی و خارج  الکتوباسیلوس رامنوسوسپروبیوتیک 

زا های بیماریمستقیمی بر کلونی باکتری از بدن جاندار زنده هیچ تاثیر

و  Hirano) ای انسان نداشتهای رودهسلول از قبیل اشرشیاکولی

مستقیم و مذکور به شکل غیرپروبیوتیک  (، احتماال2003ًهمکاران، 

ها جلوگیری با باال بردن توان دفاعی بدن ماهی از بروز سایر عفونت

 .کندمی

های تحقیق حاضر، گیری پایانی با استناد بر یافتهعنوان نتیجهبه       

به هر  الکتوباسیلوس رامنوسوسگرم پروبیوتیک  3تا  2افزودن 

بهبود عملکردهای رشد،  کیلوگرم غذای ماهی تیالپیای نیل جهت

های هضمی و مقاومت در برابر عفونت باکتریایی آئروموناس فعالیت

  گردد.دهندگان توصیه میهیدروفیال به پرورش

متقابل استفاده اثر  جهت آگاهی ازگردد در پایان  پیشنهاد می        

بیوتیک و پروبیوتیک و تشکیل سینبیوتیک در از پر زمانهم
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یالپیای نیل بر روی عملکردهای رشد و مقاومت این غذای ماهی ت

از قبیل آئروموناس  های باکتریایی گوناگونماهی در برابر عفونت

 صورت گیرد.تری هیدروفیال تحقیقات بیش

 

 و قدردانیتشکر 
که از  دانندمی خود وظیفه پژوهشی-این مقاله علمی نگارندگان       
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