
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

 1401سال دهم، شماره دوم، تابستان 
 

  مقاله پژوهشی

و  Lactobacillus plantarumثیر پروسل به تنهایی و در ترکیب با ات

Lactobacillus pentosus  های های بیوشیمیایی و برخی آنزیمشاخصبر

 (Oncorhynchus mykiss) کمانآالی رنگینقزلسرم  اکسیداتیو

 

 ،5 ،2، محمدرضا تابنده4، سیده پروا موسوی خراسانی3، عبدالحسین جانگران نژاد*2، 1تکاور محمدیان

 4، صادق رباط کریمی4آبیانهدی لب
 

 1400 آبانتاریخ پذیرش:  1400 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده
 ینهان گزبه عنو هایوتیکدارد و پروب یماه یبهداشت یطبه بهبود شرا یازن یانآبز یتجار یدپرورش متراکم و تول

ی و در بیوتیکی پروسل به تنهایثیر مکمل سینات مطالعه، یندر ا. هستند مطرح هدف ینبه ا یابیدست برایمناسب 

 یالآقزل یماه سرم در های اکسیداتیوزاد بر فاکتورهای بیوشیمایی و برخی آنزیمهای درونترکیب با باکتری

 به گرم 15با متوسط وزن  کمانینرنگ یآالقطعه قزل 300، دین منظورب قرار گرفت.بررسی مورد کمان ینرنگ

، شاهد() و بدون هیچ افزودنیایه پبا جیره  یببه ترتکه  شدند یمسه تکرار تقسبا گروه  پنجبه  تصادفی شکل

 CFU/mg810بیوتیک پروسل به میزان یک درصد و سین، جیرهبیوتیک پروسل به میزان یک درصد پری

plantarum Lactobacillus، بیوتیک پروسل به میزان یک درصد و سینCFU/mg810 Lactobacillus 

pentosus به همراهبیوتیک پروسل به میزان یک درصد و سین CFU/mg 810 L. plantarum  وL. pentosus 

نتایج به دست آمده نشان داد که . انجام شد 60صفر و  هایدر روزگیری شدند. نمونه یهتغذ هفته 12به مدت 

آنتی و های بیوشیمیاییشاخص قادر است که در L. plantarum+L. pentosusاستفاده از جیره حاوی پروسل+

 د.شوموجب بهبود شرایط  کمانآالی رنگینه ماهی قزلچب سرمهای کبدی اکسیدانی و همچنین آنزیم

 .کمانآالی رنگینهای اکسیداتیو، قزلزاد، آنزیمهای درونبیوتیک، باکتریپروسل، سین کلیدی: واژگان

 .دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ،دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی -1

 .اهواز، ایرانهای ماهیان گرمابی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو قطب بهداشت و بیماری -2

 .، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایرانپایهاستادیار گروه علوم  -3

 .، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراندامپزشکی ایدکتری حرفه -4

 .ایراندانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،  -5
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مقدمه

 Oncorhynchus) انکمآالی رنگینقزل

mykiss) انجز ماهی وخانواده آزادماهیان  از 

های مهم ویژگی از شود.سردآبی محسوب می

این گونه که مورد توجه قرار گرفته است میزان 

آن با شرایط پرورش متراکم  پذیریسازش باالی

در  کمانآالی رنگینقزل عالوه بر این،است. 

          گیر نیست و سرعت انتخاب غذا زیاد سخت

         زمان با رشد و هم .مناسبی نیز داردرشد 

به همان نسبت مشکالتی  پروری،آبزیتوسعه 

رل ، کنتیبیماری، اختالالت فیزیولوژیک مانند

ها، بیوتیکآنتی افزایش مصرفها، بیماری

یز ن شیمیایی ترکیبات به طور کلی ها وواکسن

تیآناستفاده بیش از حد از . افزایش یافته است

 افزایش مانندمشکالتی  ایجادها، باعث بیوتیک

و ایجاد ماهی  در بدنماندگاری بافتی  هزینه،

در بدن میزبان می باکتریایی های مقاومسویه

 ,.Nikkhoo et al., 2010; He et al) شود

2011; Das et al., 2013) .استفاده همچنین ،

در آبزیان  ی راهای زیاداسترس این ترکیبات زا

,Assefa and Abunna) شودمیموجب   

های اخیر به جای دههدر  . از این رو،(2009

ها در آبزیبیوتیکاستفاده از داروها و آنتی

های غذایی از جمله پروبیوتیکپروری از مکمل

-پروبیوتیک شود.استفاده می هابیوتیکو پری ها

های سودمندی هستند که در میکروارگانیسمها 

دستگاه گوارش موجودات زنده حضور داشته و 

ثیرات مثبتی بر رشد میزبان و سالمت آن ات

ا های از ویتامیندارند. همچنین با تولید مجموعه

و تجزیه ترکیبات غذایی در دستگاه گوارش، 

موجب تحریک اشتهای میزبان و در نتیجه بهبود 

 ,Gatesoupeشوند )ای میشرایط تغذیه

1999; Nekoubin et al., 2012پری .)-

ها مواد غذایی غیرقابل هضم در بدن بیوتیک

-هستند که سبب تحریک رشد و فعالیت باکتری

و با ایجاد تغییرات مثبت  شوندمیهای روده 

دهند وضعیت سالمتی میزبان را بهبود می

(Manning and Gibson, 2004در سال .)-

-ر ترکیبی از این دو تحت عنوان سینهای اخی

بیوتیک مورد توجه قرار گرفته است و اثرات 

یید شده است. اهای مختلف تمثبت آن در گونه

تواند از طریق تحریک انتخابی این ترکیب می

 هایرشد و یا فعال کردن متابولیسم باکتری

تقویت کننده سالمت، منجر به بهبود بقا، رشد 

 Chitsaz et) شودزبان و در نهایت سالمت می

al., 2016.) 

مختلفی در زمینه های پژوهش تا کنون

بیوتیک در تغذیه های سیناستفاده از مکمل
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ای که بر آبزیان صورت گرفته است. در مطالعه

 Rutilus) کلمههای رشد ماهی شاخصروی 

rutilus توسط )Chitsaz ( 2016و همکاران )

سینصورت گرفت، مشاهده شد که ترکیب 

بیوتیک اثر قابل توجهی بر رشد ماهی، میزان 

رات ثیاتبه عالوه، چربی و پروتئین الشه داشت. 

بیوتیک در جیره ماهی مثبتی از استفاده سین

(، ماهی Oreochromis niloticusتیالپیا )

کمان و کپور معمولی آالی رنگینقزل

(Cyprinus carpioانگشت ) ،قد بر روی رشد

-Elد )شکارایی تبدیل غذا و بقا مشاهده 

Haroun et al., 2006; Mehrabi et al., 

2012; Ghasempour Dehghani et al., 

2015; Villumsen et al., 2020 .) همچنین

 ربیوتیک و پروبیوتیک دیاستفاده از ترکیب پر

تواند موجب بهبود رشد و بیوتیک، میقالب سین

ه ای کاهی کپور معمولی شود. در مطالعهتغذیه م

بر روی ماهی کپور معمولی صورت گرفت، 

بیوتیک به همراه د که استفاده از پریشمشاهده 

 بغذایی این ماهی، موج هپروبیوتیک در جیر

آلکالین  مانندهای روده افزایش فعالیت آنزیم

د. شفسفاتاز، لیپاز، آمیالز، تریپسین و پروتئاز 

ثیر مثبت استفاده از پروبیوتیک ااین، تعالوه بر 

بر سیستم ایمنی و مقاومت در برابر باکتری 

Aeromonas hydrophila  د شنیز مشاهده

(Mohammadian et al., 2019b.) 

محصول تجاری است که طی یک پروسل 

ای خاص بر روی پوسته مخمر پروسه

Saccharomyces cerevisiae  به دست

 .آیدمی

 هایو آنزیمفاکتورهای بیوشیمیایی خون 

به عنوان اولین تغییرات قابل اکسیدانی آنتی

توانند اطالعات زیادی در رابطه با گیری میاندازه

، ارزیابی میوضعیت سالمت آبزیان، اثر مواد س

ای و های تغذیهاثرات مواد مغذی و مکمل

قرار دهند و به  پژوهشگراندارویی در اختیار 

خش اصلی بسیاری از مطالعات علوم عنوان ب

به دلیل کمبود  شوند.میشیالتی محسوب 

 هایثیرات پروبیوتیکات بارهدراطالعات موجود 

و  Lactobacillus plantarumباکتریایی 

Lactobacillus pentosus  بیوتیک پریو

آالی پروسل و با توجه به اهمیت پرورش قزل

 هاین مطالعه ب ،در ایران و جهان کمانرنگین

های بیوشیمایی سرم ماهی قزلبررسی ویژگی

بیوتیک ثیر این پریاکمان تحت تآالی رنگین

 .پرداخته است جهت بهبود رشد

 

 هاروش و مواد

 تیماربندی و نحوه نگهداری
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آالی قزلقطعه بچه ماهی  300تعداد 

با ( Oncorhynchus mykiss) انکمرنگین

گرم از مرکز تکثیر ماهیان  15 تقریبیوزن 

ها د. ماهیشسردابی واقع در استان لرستان تهیه 

دو هفته قبل از آغاز مطالعه با شرایط محل 

ه ها ببچه ماهیس پس آزمایش سازگار شدند.

در سه تکرار  تیمار 5صورت کامال تصادفی به 

 )شاهد(: تغذیه 1که شامل تیمار ند تقسیم شد

، چربی خام درصد 53خام  )پروتئینپایه با جیره 

 6/1، فسفر تام درصد 11، خاکستر درصد 17

فرانسه( و بدون هیچ افزودنی،  ،بیومار درصد؛

 بیوتیک پروسلپریجیره پایه به همراه : 2تیمار 

به میزان یک درصد )کیمیا تخمیر دز، ایران( 

 بیوتیکسین: جیره پایه به همراه 3تیمار ، جیره

 Lactobacillusپروسل به میزان یک درصد و 

plantarum  به مقدارCFU/mg810،  4تیمار :

بیوتیک پروسل به سینجیره پایه به همراه 

 Lactobacillus pentosusمیزان یک درصد و 

: جیره پایه به 5تیمار و  CFU/mg810به مقدار 

بیوتیک پروسل به میزان یک درصد سینهمراه 

         های از هر یک از باکتری CFU/mg810و 

L. plantarum  وL. pentosus (1)جدول  بود .

به طور روزانه و  هفته 12به مدت بچه ماهیان 

های توده با جیرهزیوزن  درصد 2بر حسب 

 Mohammadian et)  شدند  یهتغذ  آزمایشی

al., 2019a). 

 

 تهیه غذا

 با آّب جیرهپروسل به میزان یک درصد وزن 

در  اسپری شد.روی آن مقطر استریل رقیق و 

    و L. plantarumهای این مطالعه از باکتری

L. pentosus جدا شده از دستگاه گوارش ماهی

 

 هابندی ماهیتیمار: 1جدول 

 پروسل تیمارها
Lactobacillus plantarum 

(CFU/mg 810) 
Lactobacillus pentosus 

(CFU/mg 810) 

 - - - )شاهد( 1 تیمار
 - - + 2تیمار 
 - + + 3تیمار 
 + - + 4تیمار 

 + + + 5تیمار 

 ندارد :«-»
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 دارد :«+»
 

 

 

)تعیین هویت شده به روش مولکولی( شیربت 

 (.Mohammadian et al., 2016استفاده شد )

و افزودن آنها به ها باکتریسازی آمادهبرای 

 غذای ماهیان از روش توصیه شده توسط

Planas ( و 2004و همکاران )Vine  و همکاران

به طور جداگانه  هاباکتری .دشاستفاده  (2004)

هوازی در شرایط بی MRSدر محیط آبگوشت 

 بهغلظت آنها رسیدن پس از  و ندشدکشت داده 

LCFU/m910×3 استاندارد های به کمک لوله

باکتری به  LCFU/m810 غلظت ،مک فارلند

ی مورد نظر اضافه تیمارها در جیرهاز هر گرم 

بر روی غذای گروه شاهد فقط سرم و شد 

ن از اطمینا براید. ش فیزیولوژی استریل اسپری

های زنده موجود در غذا، تعداد باکتری

برداری و شمارش باکتریایی غذای حاصل نمونه

 شد.انجام 

 

 گیرینمونه

های بیوشیمیایی و شاخصبررسی  برای

های کبدی سرم ماهی، در انتهای دوره از آنزیم

عدد ماهی انتخاب و پس از بیهوشی  15هر تیمار 

، خونppm100 فنوکسی اتانول به میزان -2با 

 خون های. نمونهگیری از ساقه دمی انجام گرفت

های سرمی، در لوله هایانجام آزمایش برای

بدون هپارین ریخته شد و پس از سانتریفیوژ 

سرم دقیقه(  15دور در دقیقه به مدت  3000)

انجام آزمایش ی سرم برایها. نمونهآن جدا شد

شگاه به آزمایاکسیدانی و آنتیهای بیوشیمیایی 

 .نددانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شد

 

های شاخصهای سرمی و بررسی فعالیت آنزیم

 سرمبیوشیمیایی 

سنجش آنزیم کاتاالز در سرم بر اساس روش 

Claiborne (1985 ) صورت گرفت. در این

روش آمونیوم مولیبدات با پراکسید هیدروژن 

موجود در محیط کمپلکس زرد رنگی تشکیل 

نانومتر قابل  410دهد که در طول موج می

گیری است. آنزیم کاتاالز موجود در نمونه اندازه

        جزیه پراکسید هیدروژن، این واکنش را با ت

ز کاتاالگیری فعالیت آنزیمی اندازه کند.مهار می

        تشخیصی های سرم با استفاده از کیتدر 

و با دستگاه اتوآناالیزر  ، ایران(پارس آزمون)

(Eurolyser)صورت گرفت. ، اتریش 

های آسپارتات سطح فعالیت آنزیم

( و آالنین آمینوترانسفراز ASTآمینوترانسفراز )

(ALTسرم بر اساس مقدار مصرف ) NADPH 

 340در طول موج  NAD+ و تبدیل آن به

اساس  (، برLDH، الکتات دهیدروژناز )نانومتر
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 340تبدیل پیروات به الکتات در طول موج 

( بر اساس ALPنانومتر و آلکالین فسفاتاز )

سفات فتبدیل نیتروفنیل فسفات به نیتروفنول و 

اساس  نانومتر تعیین و بر 405در طول موج 

و فرمول ارائه شده در  ODمیزان جذب نوری 

 .دش ها محاسبهدستورالعمل کیت

ا ب سرمهای بیوشیمیایی شاخصگیری اندازه

، پارس آزمونتشخیصی )های استفاده از کیت

بیوشیمی یزر آناالو به وسیله دستگاه اتو (ایران

(Eppendorf، آلمان) .گلوکز به  صورت گرفت

روش گلوکز اکسیداز، کلسترول به روش 

گلیسرید به روش کلسترول اکسیداز، تری

آنزیمی لیپاز، پروتئین کل به روش بیوره، 

آلبومین به روش بروموکرزول سبز و مقادیر 

فسفر، کلسیم، منیزیم، اوره، اوریک اسید و آهن 

 ،پارس آزمونتشخیصی )های با استفاده ازکیت

 .گیری شداندازه ران(ای

 

 هادادهآماری تجزیه و تحلیل 

افزار اطالعات از نرم تجزیه و تحلیلبرای 

ثیر ات .استفاده شد 19ویرایش  SPSSآماری 

های بیوشیمیایی و آنزیمبر شاخص بیوتیکسین

تحلیل تیمار توسط آزمون  5های کبدی بین 

و ( One-way ANOVA)طرفه یکواریانس 

آزمون تکمیلی  باها تفاوت میانگین یدارمعنی

Duncan  مورد درصد  95اطمینان  سطحدر

افراز در نرمنیز نمودار  بررسی قرار گرفت.

Microsoft Excel 2016 رسم شد. 

 

 نتایج

  سرمهای بیوشیمیایی شاخص

های شاخصنتایج به دست آمده از بررسی 

 بارهآمده است. در 2بیوشیمیایی خون در جدول 

دهنده اختالف معنی میزان گلوکز، نتایج نشان

 .Lپروسل+تیمار های تیمار به جز دار بین گروه

pentosus با گروه شاهد ( 05/0بود>P .)

شاهد و سپس کمترین میزان گلوکز در گروه 

مشاهده شد.  L. pentosusپروسل+تیمار 

 .Lپروسل+میزان کلسترول در گروه  بیشترین

pentosus  تنها با گروه بود که این مقدار

اختالف  L. plantarum+L. pentosusپروسل+

در انتهای آزمایش . (P<05/0) داری داشتمعنی

 ، آلبومین و اورهگلیسریداز نظر میزان تری

ها دیده نشد داری بین گروهاختالف معنی

(05/0<P) . بیشترین سطح فسفر مربوط به

       پروسل+ر با تیماتنها بود که  پروسلتیمار 

L. pentosus نشان داد  را داراختالف معنی

(05/0>P مطابق نتایج به دست آمده، اختالف .)

شاهد و  گروهداری در میزان کلسیم بین معنی

مشاهده شد، به طوری که دیگر  یتیمارها
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میزان کلسیم مربوط به گروه شاهد و  کمترین

        پروسل+بیشترین میزان آن مربوط به گروه 

L. plantarum+L. pentosus بود              

(05/0>Pمیزان .) پروسل+ منیزیم در تیمار          

L. plantarum+L. pentosus نسبت به گروه

های بررسی. (P<05/0) بیشتر بوددیگر  یها

ها نشان دهنده صورت گرفته بر روی نمونه

 ودببیشترین میزان اسید اوریک در گروه شاهد 

داشت  ی دیگرهاکه اختالف قابل توجهی با گروه

(05/0>P.)  بررسی میزان آهن سرم نشان

گیر آهن در گروه دهنده افزایش چشم

بود که این میزان با  L. plantarumپروسل+

 داشتدار اختالف معنیهای دیگر گروه

(05/0>P.)  

 

بیوتیک و سینپری با کمان بعد از تغذیهآالی رنگینبیوشیمیایی سرم ماهی قزلهای شاخص: 2جدول 

 انحراف معیار( ±)میانگین  بیوتیک

 پروسل+ پروسل شاهد شاخص

L. plantarum 
 پروسل+

L. pentosus 

 پروسل+

L. plantarum+ 

L. pentosus 

 c91/4 ± 74/69 ab48/5 ± 79/79 a81/5 ± 73/86 cb18/7 ± 71/75 b32/8 ± 82/77 (U/L)گلوکز 

 ab67/64 ± 91/325 ab51/76 ± 59/321 ab07/58 ± 38/318 a18/41 ± 15/354 b10/35 ± 51/278 (U/L)کلسترول 

 a87/45 ± 91/179 a43/25 ± 89/193 a93/32 ± 88/199 a57/11 ± 17/161 a61/39 ± 71/191 (U/L)گلیسرید تری

 a07/0 ± 91/2 a59/0 ± 94/2 a25/0 ± 96/2 a13/0 ± 65/2 a24/0 ± 79/2 (U/L)آلبومین 

 ab59/0 ± 75/5 a46/1 ± 41/7 ab83/1 ± 06/6 b45/1 ± 21/5 ab07/1 ± 99/5 (U/L)فسفر 

 c32/0 ± 63/5 b81/0 ± 35/6 b74/0 ± 91/6 b62/0 ± 64/6 a38/0 ± 74/7 (U/L)کلسیم 

 cb09/0 ± 28/2 b09/0 ± 39/2 c13/0 ± 24/2 c09/0 ± 23/2 a01/0 ± 57/2 (U/L)منیزیم 

 b45/29 ± 00/88 b35/32 ± 84/83 a39/27 ± 06/197 b99/28 ± 33/101 b81/19 ± 08/68 (U/L)آهن 

 a01/0 ± 00/102 a62/4 ± 88/103 a01/0 ± 01/102 a06/5 ± 26/104 a62/4 ± 88/103 (U/L)اوره 

 a38/0 ± 63/4 a03/0 ± 54/4 a47/0 ± 29/4 a29/0 ± 29/4 a39/0 ± 41/4 (U/L)اوریک اسید 

 b0006/0 ± 0055/0 ab0001/0 ± 0066/0 ab0004/0 ± 0006/0 a0006/0 ± 0072/0 ab0015/0 ± 0066/0 (U/L) کاتاالز

 .(P<05/0دهد )را بین تیمارها نشان میآماری دار حروف غیرمشترک اختالف معنی ،در هر ردیف
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 های سرمیفعالیت آنزیم

کاتاالز، نتایج به دست آمده  آنزیم درباره

های نشان دهنده افزایش فعالیت کاتاالز در گروه

پروبیوتیکی در مقایسه با گروه شاهد بود، ولی 

 L. pentosusاین افزایش تنها در تیمار پروسل+

؛ P<05/0)دار داشت با گروه شاهد اختالف معنی

 (.2جدول 

های سرمی در نتایج بررسی فعالیت آنزیم

های کبدی بررسی آنزیمآمده است.  1شکل 

بین گروهدر  ASTنشان داد که فعالیت آنزیم 

 داشتنداری معنی تفاوتهای مختلف 

(05/0<P) آنزیم  بارهدر. اماALT  یک روند

کاهشی در فعالیت آنزیمی در تیمارها نسبت به 

که این میزان د، هر چند شگروه شاهد مشاهده 

              +L. plantarumپروسل+ تیمارها در نت

L. pentosus داری با گروه شاهد اختالف معنی

 (.P<05/0)داشت 

 

 

و  بیوتیککمان بعد از تغذیه با پریآالی رنگیندرسرم ماهی قزل کبدیهای آنزیمتغییرات سطح : 1شکل 

دهنده  نشان هاروی ستون غیرمشترکحروف برای هر آنزیم، . (انحراف معیار ±)میانگین  بیوتیکسین

 (.P˂05/0مختلف است ) تیمارهایاختالف آماری فعالیت آن آنزیم در 
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         نیز مورد بررسی  LDH فعالیت آنزیم

           قرار گرفت که بیشترین میزان در تیمار 

             پروسل و کمترین میزان در تیمار پروسل+

L. plantarum+L. pentosus  دیده شد که

اما بین  (.P<05/0)دار بود این اختالف معنی

 های دیگر تفاوت قابل توجهی دیده نشدگروه

(05/0<P).  فعالیت آنزیم  ارزیابیدرALP ،       

                 روند کاهشی مشخصی در گروه پروسل+

L. plantarum+L. pentosus  در مقایسه با

            تیمارهای دیگر دیده شد. اگرچه این کاهش 

 L. plantarumدر مقایسه با تیمار پروسل+

ر های دیگدار نبود، ولی در مقایسه با گروهمعنی

 (.P<05/0) کاهش قابل توجهی را نشان داد

 

 بحث

در تغذیه که  یهایبیوتیکپری میاندر 

 ،دشونمیاستفاده  جانوران دیگرانسان و 

ات مطالع دیگر در از موارد بیشها کربوهیدرات

 اینولین،از . اندگرفته قرار مورد بررسی

الیگوساکارید و کتوگاالالیگوفروکتوز، ترانس

 بیوتیک استفادهبه عنوان پریتوان میالکتوز 

اثرات ، مطالعات مختلفدر کرد. 

فروکتوالیگوساکارید، گاالکتوالیگوساکارید، 

در الیگوساکاریدها گلیکوالیگوساکارید و مانان

های مختلف جانوری و همچنین انسان گونه

ین بیشتر .مورد ارزیابی قرار گرفته است

 تاثیر و توانایی ناشی از  هابیوتیکریپ اثربخشی

های تولید کننده رشد میکروارگانیسمبر  آنها

موجب افزایش این گروه است که الکتیک  اسید

 یرهجبا توجه به این موارد، شوند. میها از باکتری

مواد مغذی  عالوه بر تامینبیوتیک، حاوی پری

 به عنوان راهکار دتوانمی ،ضروری برای جانوران

         برای حفظ سالمت آبزیان پرورشی  مناسبی

                 و افزایش مقاومت آنها در برابر استرس و 

;Ringo et al., 2010)باشد زا عوامل بیماری  

Mehrabi et al., 2012.)  این مطالعه با هدف

پروسل  بیوتیکنیبیوتیک و سثیر پریاارزیابی ت

 )گلوکز، سرمهای بیوشیمیایی شاخصبر برخی 

اوریک،  گلیسرید، کلسترول، اسیداوره، تری

، فعالیت آنتیفسفر( و آهن، منیزیم ،نیآلبوم

در  های کبدیاکسیدانی و ارزیابی تغییرات آنزیم

کمان صورت گرفته است. آالی رنگینماهی قزل

 ها میزاندر مطالعه حاضر با مصرف پروبیوتیک

 .Lپروسل به همراه  در گروه ویژهکلسیم ب

plantarum  و                          L. 

pentosus ف مصر داد که نشان افزایش پیدا کرد

 افزایش چشمگیرباعث  مکملهمزمان این سه 

از نظر تئوری، افزایش کلسیم سرم د. شکلسیم 

از              تواند موجب مقاومت در برابر می
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-بین رفتن بافت استخوان شود. این افزایش می

ثیر مثبت پروبیوتیک و پریاتواند ناشی از ت

ن آ بیوتیک بر فعالیت دستگاه گوارش و به دنبال

 ,.Ahire et alافزایش جذب کلسیم باشد )

2019.) 

مصرف  در این مطالعه میزان گلوکز با

 که به طوری ،کرددا یپروبیوتیک افزایش پ

اه پروسل به همر گروه بیشترین میزان مربوط به

L. plantarum گروه شاهد و کمترین مربوط به 

ه توان ببا توجه به نتایج به دست آمده می بود.

ای هتیکه گلوکز با فعال بیان کرد این شکل

عوامل ناشناخته ارتباط دیگر ای، استرس و تغذیه

 دتوانمی غلظت گلوکز سرممیزان  همچنیندارد. 

           های پیچیده هورمونی به مکانیسم از طریق

ها . این هورمونداری افزایش یابدطور معنی

 همچنینگلوکاگون و انسولین و  شامل

 نفرین و تیروکسینوئیدها، اپیرکورتیکواست

های در اثر تغذیه با جیره از این رو،. هستند

 هایحاوی فیبر و قرار گرفتن در معرض استرس

تواند به طور محیطی، سطح گلوکز پالسما می

,.Agrahari et al) داری افزایش یابدمعنی  

 های نرم فضای برونمنیزیم در بافت(. 2007

دارد و در حفظ  و درون سلولی حضور سلولی

و خارج سلولی مایعات  سلولی وستازی بینئموه

( 1396مرتضایی و فالحتکار، نقش مهمی دارد )

و کمبود آن در ماهیان آب شیرین از جمله قزل

حالی، کمان سبب آنوکسی، بیآالی رنگین

میر باال  و تشنج، انحنای ستون فقرات و مرگ

ن در ای(. Dall and Moriarty, 1983) شودمی

پروسل به همراه  گروهبررسی میزان منیزیم در 

L. plantarum  وL. pentosus نسبت به 

تواند به یافت که می داریمعنیافزایش  شاهد

علت بهبود توان ماهی در جذب منیزیم موجود 

در آب و جیره باشد. نقش اساسی آهن در مهره

هموگلوبین است. در بررسی اثر  در ساختداران 

های رشد و تغذیه ماهی شاخصنانوذرات آهن بر 

کمان نتایج نشان داد استفاده از الی رنگینآقزل

نانوذرات باعث افزایش عملکرد رشد و تغذیه بچه 

قبادی و شود )کمان میآالی رنگینماهی قزل

میزان آهن  اضر،ح(. در بررسی 1392همکاران، 

پروسل با  به همراه L. plantarumتیمار  در

 را نشان داد داریاختالف معنی ی دیگرتیمارها

تواند سبب که می داشتو بیشترین میزان را 

ینی ئبهبود رشد در ماهی باشد. آلبومین نیز پروت

گیری شود و اندازهمیساخته است که در کبد 

ینی بپیش برایآن معیار قابل اطمینانی است که 

های مزمن کبدی به کار اریو تعیین شدت بیم

خوشبهروز (. Lanius et al., 2001) رودمی

ای متوجه در مطالعه (1392) و همکاران قلب

 میزان ،عفونت بودند دارایماهیانی که در شدند 
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ه ک بودتر از ماهیانی ها پاییندر آن شاخصاین 

توان آن را به آسیب می و نبودندعفونت  درگیر

در میزان  ،حاضر بررسیکبدی نسبت داد. در 

داری مشاهده آلبومین تیمارها اختالف معنی

بر عدم اثر سوء  یلیتواند دلنشد که می

پروبیوتیک بر روی کبد ماهی مورد مطالعه باشد. 

افزایش اوره خون در مسمومیت با آمونیاک قابل 

گیری جایی که اندازه بینی است و از آنپیش

ی خونی با هاآمونیاک خون همانند دیگر گاز

مشکالتی همراه است و امکان خطا در آن زیاد 

گیری اوره به طور توان با اندازهاست، می

 غیرمستقیم مسمومیت آمونیاک را تشخیص داد

 شاهدکه در این مطالعه در میزان اوره نسبت به 

 داری مشاهده نشد.اختالف معنی

های های ماهی شامل آنزیماکسیدانآنتی

اکسیدانی )کاتاالز، گلوتاتیون پراکسیداز و نتیآ

های اکسیداننتیآگلوتاتیون رودکتاز( و 

اوریک به واسطه  نزیمی همانند اسیدآغیر

های مختلف شیمیایی را واکنش ،اکسیژن فعال

,.Martinez-Alvarez et al) کنندکاتالیز می  

اکسیدانی ابزار نتیآ(. سنجش فعالیت 2005

و  اکسیدانینتیآعیت مفیدی برای تعیین وض

تشخیص استرس اکسیداتیو در مایعات و بافت 

در  .(Weifen et al., 2012) استبدن ماهی 

حاضر مشاهده شد که تمامی تیمارهای  همطالع

         مورد مطالعه در رابطه با میزان کاتاالز موجود 

افزایش  شاهددر سرم ماهی  نسبت به تیمار 

و  Weifen ای کههداری داشتند. در مطالعمعنی

( 2013) و همکاران Zhangو  (2012)همکاران 

نشان داده شد که پروبیوتیک به  ،انجام دادند

ها تلقی اکسیدانژن برای آنتیعنوان یک آنتی

شود و در نتیجه باعث افزایش ترشح آنتیمی

اضافی    های آزاد حذف رادیکال ها واکسیدان

بدن و  ساز باالی و تولید شده توسط سوخت

د و با شواسترس نامطلوب زیست محیطی می

ای ههای بدن، بافت و اندامتنظیم تعادل رادیکال

 Weifen et) شوندبدن ترمیم می هآسیب دید

al., 2012; Zhang et al., ریزمغذی .(2013 

 آهن و کلسیم، گلوکز، منیزیم، فسفر مانندهایی 

به عنوان کوفاکتور در ساختار چندین آنزیم و 

ها و واحدهای ماکرومولکول ساختار همچنین در

-بدن استفاده می اتمایع ترکیبات موجود در

 Ahireشوند. بر اساس مطالعه انجام شده توسط 

ها بر روی جذب ریزمغذی (2019) و همکاران

 Carassius) طالیی              در ماهی کاراس 

auratus)، ها باعث استفاده از پروبیوتیک

شود که با مطالعه آنها در روده می افزایش جذب

ها همچنین پروبیوتیک تطابق داشت. حاضر

ها در روده و همچنین باعث افزایش عمق کریپت

د، نشوتر شدن بافت پوششی روده میمستحکم
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 ندهدمیافزایش  را در نتیجه جذب کلسیم

(Ahire et al., از سوی دیگر،  .(2019 

-ویتامینها باعث افزایش تولید پروبیوتیک

شوند و به جذب امالح می 2Kو  12B ،6B های

ر د کنند.کلسیم کمک می معدنی مانند آهن و

زمایش آاوریک در تیمارهای مورد اسید میزان 

داری مشاهده نشد. بر اساس یاختالف معن

های های موجود در این بررسی و یافتهیافته

 عواملی که شده استدیگر پژوهشگران مشاهده 

سال، شوری،  هایمل محیطی )فصلمانند عوا

دوره نوری، درجه حرارت و تراکم(، عوامل 

 تولیدمثلی، رخهچفیزیولوژیکی )گونه آبزی، 

ای، ذیهغ( شرابط تیتوضعیت بلوغ، سن و جنس

گیری، چگونگی تهیه نمونه، دقت و زمان نمونه

تواند بر فعالیت گیری میهحساسیت روش انداز

ثیر بگذارند و اهای بیوشیمایی خون تشاخص

ها آزمایش نتیجهاختالف در               باعث 

 Borges et al., 2004; Hoseinifar et) شوند

al., 2011 .) انواع مختلف در ساختار فسفر

نوکلئوتیدها،  مانند             های آلی فسفات

سید و ک ایفسفولیپیدها، دئوکسی ریبونوکلئ

ا کمبود فسفر ب. وجود داردریبونوکلئیک اسید 

ایجاد اختالل در متابولیسم داخلی بدن، سبب 

 شودکاهش رشد و افزایش ضریب غذایی می

(Sugiura et al., 2004). حاضر در مطالعه 

در میزان فسفر بین داری اختالف معنی

 مشاهده نشد.تیمارهای مختلف 

در سراسر بدن ماهی وجود دارد  LDHآنزیم 

ظت سلول در برابر و نقش بسیار مهمی را در حفا

کند. محیطی و سمی ایفا میهای زیستآالینده

د گر زیستی ارزشمناین آنزیم به عنوان یک نشان

هیپوکسی موجود زنده یا سلول  تشخیصدر 

سلطان کریمی و کلباسی، شود )شناخته می

             (. در این مطالعه بین تیمار پروسل و 1397

L. pentosus  و  پروسلتیمار  با مقایسهدر              

L. plantarum داری وجود اختالف معنی

                          اویح داشت. به طوری که در تیمار

L. pentosus  با  مقایسهدرL. plantarum 

به کمترین میزان رسید. این  LDHفعالیت 

با  LDHفرضیه وجود دارد که میزان فعالیت 

اکسیژن محیط کم قرارگیری طوالنی مدت در

د. بنابراین افزایش الکتات ناشی از یابافزایش می

استرس از هوازی و نهایتا ناشی شرایط بی

. (Prabakaran et al., 2004) اکسیداتیو است

همچنین عواملی همچون سن، وضعیت تغذیه و 

ریزی بر روی سطح این آنزیم در ماهیان تخم

 سلطان کریمی و کلباسی،) ثیرگذار استات

1397 .) 

اوی، صفرری مجام پیتلیودر ا ALPآنزیم  

کلیهها ط روده و مخادر ز ـنیی و کبدی هالسلو
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ندهای آیثیر برخی فراتحت ت .دیافت میشو

اختالل در عملکرد کبد و  مانند شناسیآسیب

 در ماهی. یابدکلیه میزان این آنزیم افزایش می

کپور معمولی  نشان داده شده است که به علت 

در  ALPات بافتی و آسیب سلولی میزان تغییر

نویدپور و شرایط مواجهه با مس افزایش یافت )

 .(1394همکاران، 

              مجموع نتایج مطالعه حاضر حاکی از 

                   ترکیب در آن است که استفاده از پروسل 

 Lactobacillus زادهای درونبا باکتری

plantarum  وL. pentosus  قابلیت

های شاخصثیرگذاری و بهبود در برخی ات

در ا رهای اکسیداتیو سرم بیوشیمیایی و آنزیم

دارد و هیچ گونه اثر کمان الی رنگینآقزلماهی 

های مورد آزمایش این مطالعه شاخصدر  ییسو

 مشاهده نشد.

 

 قدردانی و تشکر

 معاونت پژوهشی حمایت مالی با کار این

قرارداد  شماره) اهواز چمران شهید دانشگاه

قطب علمی  و( 2/3/1396 ،27176: پژوهانه

 اهواز چمران شهید دانشگاه ماهیان گرمابی،

 وراز دستژوهش پ این نویسندگان. گردید تأمین

 اهآزمایش و دانشگاهی تبعیت کردند هایالعمل

 جانوران اخالقی العمل دستور اساس بر

 پذیرفت. انجام آزمایشگاهی
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Abstract  

Intensive and commercial aquaculture need to improve the fish welfare and 

probiotics are considered as a suitable candidate to achieve this goal. In this study, 

the effect of procell synbiotic supplement is evaluated as alone and in combination 

with endogenous bacteria on biochemical parameters and some oxidative enzymes in 

rainbow trout serum. For this purpose, 300 rainbow trout fingerlings with average 

weight of 15g were randomly divided into five groups with three replicates, which 

were fed for 12 weeks with normal diet and without any additives (control), procell 

synbiotic at 1%, procell synbiotic 1% and Lactobacillus plantarum at 108CFU/mg, 

procell symbiotic 1% and Lactobacillus pentosus at 108CFU/mg and procell 

synbiotic 1% and L. plantarum and L. pentosus at 108CFU/mg, respectively. 

Sampling was performed on days 0 and 60. The results showed that the use of diets 

containing procell+L. plantarum+L. pentosus is able to improve the biochemical, 

antioxidant and liver enzymes in rainbow trout fingerling serum. 

Key words: Procell, Synbiotic, Endogenous Bacteria, Oxidative Enzymes, Rainbow 

Trout. 
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