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   چکیده
روده و از طریـق  هاي هستند که پس از مصرف اثرات مفیدي بـا بهبـود تعـادل میکروفلـور     ها میکروارگانیرمپروبیوتیک

عملکـرد  در ایـن پـژوهش   . هاي موجود در روده اثرات سودمندي بر سـالمتی میزبـان دارنـد   تحریک رشد و فعالیت باکتري
مـورد  مـاهی قـزل آالي رنگـین کمـان      ایمنـی پارامترهـاي   شاخص هاي رشد و  بر Pediococcus acidilactici  پروبیوتیک

به جیره غـذایی اضـافه گردیـد و جیـره     درصد  20/0و  15/0، 1/0، 05/0سطح   4پروبیوتیک  جیره در . بررسی قرار گرفت
هر جیره به صـورت تصـادفی بـراي ماهیـان بـا وزن اولیـه        .فاقد پروبیوتیک براي تغذیه گروه شاهد مورد استفاده قرار گرفت

در ماهیـان تغذیـه شـده بـا      SGRهفته تغذیه، میـزان وزن نهـایی و    12بعد از . گرم در سه تکرار اختصاص داده شد 5تقریبی 
درصـد پروبیوتیـک    1/0در ماهیان تغذیه شـده بـا   ) FCR(ضریب تبدیل غذایی . پروبیوتیک بیشتر از گروه کنترل بوده است

همچنین تفاوت هاي معنی داري در پارامترهاي ایمنی شامل میزان فعالیت لیزوزیم . در جیره کمتر از سایر گروه ها می باشد
در جیره بـا گـروه شـاهد     پروبیوتیکدر ماهیان تغذیه شده با ) IgM( Mو ایمنوگلوبین ) ACH50(ناتیو کمپلمان ، فعالیت آلتر
 Pediococcus acidilactici  پروبیوتیـک نتایج این آزمایش نشان دهنده ایـن اسـت کـه افـزودن     . (P < 0.05)وجود داشت 

در مـاهی قـزل آالي رنگـین     ایمنـی درصد داراي اثرات مثبت بر شاخص هاي رشد و پارامترهـاي   05/0-1/0جیره به میزان 
 .کمان می باشد

   .پارامتر هاي ایمنی, Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک , قزل آالي رنگین کمان: کلمات کلیدي
 

  مقدمه
به نظر می رسد که  با توجه به افزایش روز افزون جمعیت جهان تقاضا براي محصوالت غذایی آبزي بیشتر شده و امروزه   

دراین راستا محققین همواره سعی و .)FAO,2009( در آینده سهم زیادي از این تقاضا از طریق آبزي پروري تامین شود
مکن، با صرف حداقل هزینه و کمترین عوارض جانبی با استفاده ترین زمان متالش وافري در امر افزایش تولیدات در کوتاه

-اند و در دههمحیطی باشند، نمودههاي مطلوب فاقد تبعات سوء بهداشتی و زیستهایی که ضمن حفظ ویژگیازافزودنی

از جمله این . اندهاي بیولوژیک در جیره جهت افزایش تولید معطوف داشتههاي اخیر توجه خود را به استفاده از افزودنی
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اشاره نمود ... ، مخمر و  (SCP)3سلولیهاي تک، پروتئین2ها، پربیوتیک1هاها، پروبیوتیکتوان به آنزیمها میافزودنی
 ).1386افشار، (

به عنوان جایگزینی ) بیوتیکسین(ها و ترکیبی از آنها ها و پربیوتیکهاي غذایی مانند پروبیوتیکامروزه استفاده از مکمل
بیوتیک درمانی و استفاده از داروهاي ضدمیکروبی مطرح گردیده است هاي درمانی قبلی مانند آنتیمناسب براي روش

(Irianto and Austine, 2002) . سازمان خواروبار جهانی(FAO)  استفاده از این ترکیبات را جهت بهبود زیستن و کیفیت
  .(FAO, 2009)است پروري تعیین نمودهر آبزيمحیط زیست آبزیان به عنوان عمده تحقیقات آینده د

Kennedy  آالي ، قزل5، رد درام4اسنوك(بیان کردند که استفاده از پروبیوتیک در الرو ماهیان دریایی ) 1998(و همکاران
ش افزای. داراي تاثیرات مثبت بر شاخص هاي رشد و همگونی در اندازه الروها می باشد) 7، کفال مخطط6داردریایی خال

- هاي مفید در روده تحریک گسترش بافت اپیتلیوم روده شده که  با افزایش طول پرزهاي روده همراه میجمعیت باکتري

دهد و ها، رقابت بر محل استقرار باکتري را در روده افزایش میرسد که اضافه شدن جمعیت باکتريچنین به نظر می. باشد
باشد تا بتواند محل استقرار در تحریک گسترش و طویل شدن پرزهاي روده می ها و نقش مفید آنهاتاثیر حضور این باکتري

  .(Fuller, 1992) ها ایجاد نمایدبیشتري در اختیار این باکتري
ها است که باکتوسل نام تجاري یکی از این پروبیوتیک. شوندهاي تجاري متفاوتی در بازار عرضه میها با نامپروبیوتیک

کلونی در هر گرم باکتري  4×109در این پروبیوتیک تعداد . باشدمی Pediococcus acidilacticiحاوي اسپور باکتري 
ي آالبه علت اهمیت ماهی قزل .(Ali, 2000)این باکتري اثرات سودمندي در پرورش دام و طیور داشته است . وجود دارد

خصوصیات اثبات شده ترکیبات پروبیوتیک و پروري ایران، سیاست افزایش تولید آن و همچنین در آبزي رنگین کمان
کمان، بر آالي رنگینپربیوتیک، در پژوهش حاضر تاثیر استفاده از سطوح مختلف این مواد در جیره غذایی ماهی قزل

 .ماهی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ایمنیپارامترهاي 

  مواد و روشها
 600 بر روياصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهري یاسوج در مرکز تحقیقات ژنتیک و  90اسفند  این آزمایش در

   .ام شدجان گرم 8 ±0/ 01با میانگین وزنی  ماهیان قزل آالي رنگین کمان بچهقطعه 
حاوي  )، فرانسهBlagnacساخت شرکت ( Bactocellبا توجه به تیمارهاي تعیین شده، مکمل تجاري پروبیوتیک 

تیمار پنجم گروه . درصد به جیره کنترل اضافه شد20/0و  15/0، 1/0، 05/0سطح  4در  Pediococcus acidilacticiباکتري 
 . در نظر گرفته شد تکرار 3آزمایش در . شاهد بود که هیچگونه مکملی به آن اضافه نشد

  اندازه گیري پارامترهاي ایمنی
یک روز قبل ( آمدگیري به عمل  آزمایشی خون تیمارعدد ماهی در هر  20در انتهاي آزمایش  به صورت تصادفی از 

،  8آنها جهت اندازه گیري پارامترهاي ایمنی شامل میزان فعالیت لیزوزیم ي، و پالسما)شدگیري غذادهی قطع  از خون
و   Sankaranمیزان لیزوزیم سرم از روش .گردیدجداسازي ) IgM( Mو ایمنوگلوبین ) ACH50(فعالیت آلترناتیو کمپلمان 

                                                             
1. Probiotics 
2. Prebiotics 
3. Singnal Cell Protein 
4 Snook 
5 Red drum 
6 Spotted sea trout 
7 Stripped mullet 
٨ Lysozyme activity 
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Gurnani )1972( , ACH50 بر اساس روشOrtuno و همکاران)ایمنوگلوبین میزان و  )1998M سرم از روشSiwicki   و
Anderson )1993(  گردیدمحاسبه . 

  تجزیه و تحلیل آماري داده ها
کلیه داده هاي جمع آوري شده در . ، برنامه ریزي و اجرا گردید9طرح کلی این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی

 Tukeyو تست  (one-way ANOVA)ثبت و  با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه  Excel) 2007(هر مرحله در نرم افزار 
تجزیه و تحلیل کلیه داده ها و عملیات مربوطه به وسیله نرم . ، جهت مقایسه میانگین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  .)(SPSS 16.0, Chicago, ILانجام پذیرفت  SPSSافزار 
  نتایج

جیره باعث افزایش این پارامترهاي ایمنی در ماهیان پروبیوتیک سنجش پارامتر هاي ایمنی نشان دهنده این است که 
  ).1نمودار(قزل آالي رنگین کمان مورد آزمایش می شود

 

  
  سرم ماهیان قزل آالي رنگین کمان Mو ایمنوگلوبین  ACH50فعالیت لیزوزیم ، تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک جیره بر میزان . 1نمودار

  بحث
ها عموماً با تغییر در میکروفلور طبیعی روده تاثیر بر روند گوارش و جذب مواد غذایی ها و پربیوتیکپروبیوتیک

  .(Fuller, 1989) موجود تاثیر میگذارد ایمنی هومورالمختلف گذاشته که این تغییرات به طور غیرمستقیم بر فاکتورهاي 
آنها . منطبق است )Kim )2006و  Austin نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با افزایش میزان لیزوزیم سرم با نتایج تحقیق

گرمی تغذیه شده با جیره حاوي  25قزل آالي رنگین کمان گزارش کردند که میزان لیزوزیم سرم در ماهی 
Carnobacterium divergens به طور معنی داري بیشتر از گروه شاهد بوده است.  

 2004(و همکاران Panigrahiمشابه نتایج مربوط به افزایش مقدار لیزوزیم در سرم در ماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک 
در سرم می  در جیره ماهی قزل آال باعث افزایش فعالیت لیزوزیم .Bacillus spp حاويگزارش که پروبیوتیک ) 2005و 

ه ب جیره حاوي پروبیوتیکدر ماهیان تغذیه شده   (ACH50)در ماهیان مورد مطالعه میزان فعالیت آلترناتیو کمپلمان .شود

                                                             
٩ Completely Randomized Design 
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گزارش کردند که میزان فعالیت آلترناتیو  )2006(و همکاران  Misra .داري بیشتر از گروه شاهد بوده استی معنطور 
داري بیشتر ی طور معنه در یک کیلوگرم غذا ب β-glucanمیلی گرم  250کمپلمان در ماهی روهو تغذیه شده با جیره حاوي 

  .از گروه شاهد بوده است، که نتایج حاصل از این تحقیق با گزارش آنها مطابقت دارد
به  پروبیوتیکدرصد  10/0سرم در ماهیان  تغذیه شده با جیره حاوي  IgMزان نتایج این تحقیق نشان می دهد که می

پیشنهاد کردند که ) 1996(و همکاران  Navarro .داري بیشتر بوده استی هفته  نسبت به گروه شاهد به طور معن 12مدت 
  ایمونوگلبولین اعمال می نمایندها بیشترین تأثیر خود را روي سیستم ایمنی از طریق متعادل کردن تولید پروبیوتیک 

 Pediococcusکه استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک بطور کلی از مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت 

acidilactici  ماهی  ایمنیتاثیر مثبت بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی، افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و فاکتورهاي
به طور عملی تغذیه  .درصد بهترین نتیجه را به همراه دشت 10/0گرم داشته و سطح  5یه آالي رنگین کمان با وزن اولقرل

درصد براي بهبود پاسخ هاي فیزیولوژي مورد اشاره در این  10/0در سطح متوسط  Pediococcus acidilacticiپروبیوتیک 
  .مطالعه مناسب است
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