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ها به عنوان گزینه مناسب جهت دستیابی به این هدف تجاری نیاز به بهبود شرایط بهداشتی ماهی دارد و پروبیوتیکپرورش متراکم آبزیان و تولید  :زمینۀ مطالعه

 .باشندمطرح می

کمان نگینآالی رزاد برای بررسی بیوشیمیایی در ماهی قزلهای غذایی درونبه عنوان مکمل پنتوسوس الکتوباسیلوسو  پلنتاروم الکتوباسیلوسدر این مطالعه، : هدف

 مورد استفاده قرار گرفتند.

گرم به شکل تصادفی به چهار گروه با سه تکرار تقسیم شدند. گروه  15±2کمان جوان با متوسط وزن آالی رنگینقطعه ماهی قزل 240برای این مطالعه، : کارروش

 60و ترکیب دو پروبیوتیک و گروه شاهد با جیره نرمال به مدت  پنتوسوسالکتوباسیلوس ، الکتوباسیلوس پلنتاروم CFU/g 810به ترتیب با جیره حاوی  3و  2، 1

های کبدی مورد بررسی قرار های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیماخذ گردید، سپس ویژگی 60ها در روز صفر و درصد وزن بدن، سه بار در روز(. نمونه 2روز تغذیه شدند )

 گرفتند.

(. همچنین، نتایج نشان P<05/0، با تغییر مثبت همراه بودند )الکتوباسیلوس پلنتارومها به ویژه در گروه با تغذیه با پروبیوتیکبیشتر فاکتورهای بیوشیمیایی  :نتایج

در گروه  AST(، اما فعالیت آنزیم P<05/0بود ) الکتوباسیلوس پنتوسوسهای پروبیوتیک به ویژه در گروه در گروه ALPدار سطح دهنده کاهش معنی

 (.P<05/0ها باالتر بود )پلنتاروم+پنتوسوس نسبت به سایر گروه

های کبدی در نتایج حاضر تأثیر غذای حاوی پروبیوتیک را از طریق کارایی پروبیوتیک در جهت بهبود فاکتورهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم: نهایی گیرینتیجه

 نشان داد. Oncorhynchus mykissکمان، آالی رنگینماهی قزل

 کمانآالی رنگینهای کبدی، قزلپروری، پروبیوتیک، فاکتورهای بیوشیمیایی، آنزیمآبزی :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیدانشگاه لرستان، خرم آباد، ا ،یدانشکده دامپزشک ه،یگروه علوم پا ،نژادجانگران نیعبدالحس: مسئول سندهینو
 jangaran.a@lu.ac.ir : یکیپست الکترون

 

 

 

 مقاله پژوهشی

10.22059/jvr.2020.296608.3018       https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.1.4.2 

https://doi.org/10.22059/jvr.2020.296608.3018
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082525.1400.76.1.4.2


 

1400، 1 شمارۀ 76 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           

 

 

23 

 مقدمه

شود های سردآبی محسوب میان جز ماهیکمآالی رنگینماهی قزل

از خصوصیاتی که این ماهی را  و در خانواده آزادماهیان قرار دارد.

مورد توجه قرار داده، سازش آن با شرایط پرورش متراکم است. از 

گیر نیست و از طرف دیگر این ماهی در انتخاب غذا زیاد سخت

پروری، سرعت رشد خوبی نیز برخوردار است. همراه با رشد آبزی

مشکالتی نظیر شیوع بیماری، اختالالت فیزیولوژیک، کنترل 

ها و مواد شیمیایی وجود ها، واکسنکبیوتیها، استفاده از آنتیبیماری

های اخیر نشان داده که دارد. مطالعات صورت گرفته در سال

 ها، خود باعث بروز مشکالتی نظیر باال رفتن هزینه تولید،بیوتیکآنتی

های مقاوم در بدن و در نهایت ایجاد سویه انباشتگی در بدن آبزی

مذکور، استفاده از  (. عالوه بر موارد10،11،19شوند )میزبان می

های زیاد در ها و مواد شیمیایی سبب استرسها، واکسنبیوتیکآنتی

های اخیر به جای (؛ به همین دلیل در دهه23گردد )آبزیان می

های پروری از مکملها در آبزیبیوتیکاستفاده از داروها و آنتی

کاربرد شود. تحقیق بر روی ها استفاده میغذایی از جمله پروبیوتیک

ها با هدف حفاظت از محیط زیست، در تغذیه حیوانات پروبیوتیک

ای هستند های زندهها میکروبآبزی افزایش یافته است. پروبیوتیک

شوند و موجب بهبود که به صورت افزودنی غذایی استفاده می

 .گردندحیوانات اهلی می سالمتی انسان و

آال، تحقیقات زیادی امروزه در زمینه تکثیر و پرورش ماهی قزل

ها و صورت گرفته است، اما متأسفانه در زمینه فیزیولوژی، بیماری

تحقیقات در زمینه پاراکلینیکی، اطالعات محدودی در مورد این گونه 

های مهم پزشکی که نقش آن در تشخیص وجود دارد. یکی از شاخه

ی شناسباشد، خونها دارای اهمیت فراوان میاختالالت و بیماری

شناسی و بیوشیمیایی که بررسی فاکتورهای خون است. به طوری

های خونی و مسمومیت های عفونی،تواند در تشخیص بیماریمی

فاکتورهای بیوشیمیایی خون، به  آبزیان نقش مهمی را ایفا کند.

توانند اطالعات زیادی در گیری، میعنوان اولین تغییرات قابل اندازه

آبزیان، اثر مواد سمی بر آبزیان، ارزیابی رابطه با وضعیت سالمت 

قرار ما ای و دارویی در اختیار های تغذیهاثرات مواد مغذی و مکمل

دهند و به عنوان بخش اصلی بسیاری از مطالعات علوم شیالتی 

شوند. بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در محسوب می

پالسما و یا سرم  های مختلف علوم شیالتی، با استفاده از آنالیززمینه

گیری میزان برخی توان با اندازههمچنین می .گیردخون صورت می

به سالمت  LDHو  ALT، AST، ALPهای کبدی از جمله از آنزیم

ها در صورت میزان این آنزیم های کبدی پی برد.کبد و یا آسیب

های آن ممکن است در خون افزایش یابد، لذا آسیب به کبد و سلول

محققین  توانند معیار مناسبی برای ارزیابی سالمت ماهی باشند.می

که  اندها انجام دادهمطالعاتی بر روی اثرات مثبت پروبیوتیک متعدد،

توان به اثر پروبیوتیک چند سویه )پریماالک( بر عملکرد از جمله می

رشد، پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت در برابر 

ر بچه ماهیان سفید و اثر پروبیوتیک آلفامیون بر تنش شوری د

 (.4،12اشاره کرد ) پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی پرورشی

کمان و آالی رنگینبا توجه به اهمیت پرورش ماهی قزل

زاد های درونهمچنین استفاده از محصوالت بومی مانند پروبیوتیک

ها بر فاکتورهای پروبیوتیک و عدم انجام مطالعات بر روی اثر

آال، اثر لزهای کبدی سرم خون ماهی قبیوشیمیایی و آنزیم

های زاد بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیمهای درونپروبیوتیک

 در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. کمانآالی رنگینماهی قزل

 مواد و روش کار

 240تعداد : ها به مخازنتأمین بچه ماهی و معرفی آن

گرم از مرکز تکثیر  15قطعه بچه ماهی با وزن ابتدایی حدود 

ها تهیه شد و با ماشین مخصوص رود برای این آزمایشوشهرستان د

حمل ماهی زنده به سالن تکثیر در شرکت آبزی منتقل گردید. 

ها به مدت دو هفته به منظور آداپتاسیون با شرایط سالن ماهی

تغذیه شده و سپس برای انجام تحقیق داری، با خوراک معمولی نگه

 .تیماربندی گردیدند

تصادفی به  صورت کامالا ه ها ببچه ماهی: تیماربندی ماهیان

 20طوری که هر تکرار شامل ه تیمار در سه تکرار تقسیم شده، ب 4

 قطعه بچه ماهی بود.

الکتوباسیلوس ای حاوی پروبیوتیک : تغذیه با جیره1تیمار 
 غذا CFU/g 810 به میزان موپلنتار

الکتوباسیلوس ای حاوی پروبیوتیک : تغذیه با جیره2تیمار 
 غذا CFU/g 810به میزان  پنتوسئوس

الکتوباسیلوس  ای حاوی پروبیوتیک: تغذیه با جیره3تیمار 
 غذا CFU/g 810به میزان  الکتوباسیلوس پنتوسئوس و موپلنتار

 : تغذیه با جیره حاوی غذای پایه4تیمار 

 60و  دوره تحقیق دوازده هفته بوده و در روزهای صفرطول 

های کبدی های بیوشیمیایی و آنزیمها بیومتری شده و شاخصماهی

 بررسی شدند. هاآن
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الکتوباسیلوس پالنتاروم و  سازی باکتریجهت آماده
جدا شده از ماهی شیربت و دارای ) الکتوباسیلوس پنتوسئوس

تعیین هویت گراد و درجه سانتی 15پتانسیل خوب رشدی در دمای 

ها به ( و افزودن آندر مطالعات قبلی نگارنده شده به روش مولکولی

 در سال و همکاران Planas غذای ماهیان از روش توصیه شده توسط

. به (20،25) استفاده شد 2004 در سال و همکاران Vineو  2004

محیط  به طور جداگانه در طور خالصه برای هر تیمار، باکتری

هوازی کشت داده شد. پس از رشد، در شرایط بی MRSآبگوشت 

های ها با سانتریفوژ جداسازی و شستشو شده و به کمک لولهباکتری

تنظیم  CFU/g 910×3ها بر روی استاندارد مک فارلند غلظت آن

باکتری به هر گرم غذای تیمارها  CFU/g 810گردید. سپس غلظت 

های زنده موجود در غذا، تعداد باکتری اسپری شد. جهت اطمینان از

برداری و شمارش باکتریایی غذای حاصل صورت پذیرفت. بر نمونه

 .روی غذای گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استریل اسپری گردید

ها در طول بچه ماهی: های آزمایشیها با جیرهتغذیه ماهی

یب غذایی دوره تحقیق روزانه و در سه نوبت با خوراک ماهی با ترک

 62/12خاکستر و  درصد 5چربی،  درصد 2/6پروتئین،  درصد 5/40

وزن  درصد 2دهی بر حسب رطوبت تغذیه شدند. میزان غذا درصد

 .بیوماس تنظیم شد

جهت بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و : گیرینمونه

عدد  15های کبدی سرم ماهی، در انتهای دوره از هر تیمار آنزیم

فنوکسی اتانول به -پس از بیهوشی با استفاده از دوماهی انتخاب و 

(. 13گیری از ساقه دمی انجام گرفت )، خونppm 100 میزان

های بدون مقداری از خون جهت انجام آزمایشات سرمی، در لوله

دور در دقیقه به مدت  3000هپارین ریخته شد و پس از سانتریفیوژ )

های ها جهت انجام آزمایشدقیقه( به دو فاز تقسیم گردید. نمونه 15

 بیوشیمیایی به آزمایشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شد.

گیری اندازه: گیری فاکتورهای بیوشیمیایی خوناندازه

های تهیه شده از فاکتورهای بیوشیمیایی خون با استفاده از کیت

یونیکو  VIS/UV شرکت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتر

گلوکز به روش گلوکز  صورت گرفت. 2100)ساخت آمریکا( مدل 

گلیسرید به اکسیداز، کلسترول به روش کلسترول اکسیداز، تری

روش آنزیمی لیپاز، پروتئین کل به روش بیوره، آلبومین به روش 

قادیر فسفر، کلسیم، منیزیم، اوره، اوریک اسید بروموکرزول سبز و م

گیری اندازههای تجاری شرکت پارس آزمون کیتو آهن با استفاده از

 (.7شد )

گیری فعالیت آنزیمی سرم با استفاده اندازههای کبدی: آنزیم

های تهیه شده از شرکت پارس آزمون و با دستگاه اتوآناالیزر از کیت

های آسپارتات آمینوترانسفراز صورت گرفت. سطح فعالیت آنزیم

(AST و آالنین آمینوترانسفراز )(ALTسرم بر اساس مقدار مصرف ) 

NADPH و تبدیل آن به NAD+  نانومتر 340در طول موج ،

(، براساس تبدیل پیروات به الکتات در LDHالکتات دهیدروژناز )

( بر اساس تبدیل ALPنانومتر و آلکالین فسفاتاز ) 340طول موج 

نانومتر  405نیتروفنیل فسفات به نیتروفنول و فسفات در طول موج 

و فرمول ارائه شده در  ODتعیین و براساس میزان جذب نوری 

 (.18) گردید ها محاسبهدستورالعمل کیت

سنجش آنزیم کاتاالز در سرم بر : (CATسنجش کاتاالز )

. در این روش صورت گرفت 1985در سال  Claiborneاساس روش 

آمونیوم مولیبدات با پراکسید هیدروژن موجود در محیط کمپلکس 

نانومتر قابل  410دهد که در طول موج زرد رنگی تشکیل می

گیری است. آنزیم کاتاالز موجود در نمونه با تجزیه پراکسید اندازه

 (.8کند )هیدروژن، این واکنش را مهار می

برای آنالیز اطالعات : هادهها و ابزار تجزیه و تحلیل داروش

استفاده شد و تأثیر پروبیوتیک  19ویرایش  SPSSاز نرم افزار آماری 

تیمار توسط  4های کبدی بین های بیوشیمیایی و آنزیمبر شاخص

( یک طرفه و با ضریب اطمینان ANOVAآزمون آنالیز واریانس )

تفاوت  دار بودنمورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی معنیدرصد  95

 05/0داری در سطح معنی Duncanها از آزمون تکمیلی میانگین

 استفاده شد.درصد 

 نتایج

نتایج به دست آمده از : فاکتورهای بیوشیمیایی خون

آمده است. در  1جدول بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در 

دار بین گروه دهنده اختالف معنیخصوص میزان گلوکز، نتایج نشان

ترین میزان گلوکز در (. کمP<05/0ها بود )پلنتاروم با سایر گروه

گروه پنتوسوس مشاهده شد. بیشترین میزان کلسترول در گروه 

داری داشت شاهد بود که این مقدار با سایر تیمارها اختالف معنی

(05/0>Pولی با وجود این ،)  که کمترین میزان کلسترول مربوط به

وسوس بود، بین گروه پلنتاروم و پنتوسوس اختالف گروه پنت

(. در انتهای آزمایش تیمار P>05/0داری مشاهده نشد )معنی

داری از نظر میزان یبا تیمار شاهد اختالف معن پنتسوس-موپلنتار

(، اما با سایر تیمارهای آزمایشی P>05/0گلیسرید نداشت )تری

 (.P<05/0داری نشان داد )اختالف معنی
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 .کمان بعد از تغذیه با پروبیوتیکآالی رنگینانحراف معیار( در سرم ماهی قزل ±فاکتورهای بیوشیمیایی )میانگین . 1جدول 
 پلنتاروم+پنتوسوس پنتوسوس الکتوباسیلوس پلنتاروم الکتوباسیلوس شاهد 

 b91/4 +74/69 a28/7 +21/85 c4/2 +7/52 b31/8 +5/68 (واحد بر لیترگلوکز )

 a67/64 +91/325 cb8/38 +37/221 c52/23 +85/175 b41/44 +87/237 (واحد بر لیترکلسترول )

 ab87/45 +91/179 b87/18 +32/139 b72/9 +04/127 a2/85 +87/207 (واحد بر لیترگلیسرید )تری

 a07/0 +91/2 c34/0 +41/2 cb19/58+0/2 ab04/0 +68/2 (واحد بر لیترآلبومین )

 b59/0 +75/5 b74/0 +33/5 a04/5 +7/12 b04/3 +94/6 (واحد بر لیترفسفر )

 a32/1 +63/8 b21/1 +87/6 ab23/1 +2/7 ab35/1 +27/7 (واحد بر لیترکلسیم )

 a09/0 +28/2 a21/0 +34/2 ab08/0 +18/2 b1/0 +07/2 (واحد بر لیترمنیزیم )

 b45/29 +88 b01/39 +3/54 a49/292 +6/405 b2/3 +32 (واحد بر لیترآهن )

 b2/0 +102 a62/4 +44/111 ab85/5 +77/105 ab85/5 +77/105 (واحد بر لیتراوره )

 a38/0 +63/4 b27/0 +79/3 b18/0 +91/3 b14/0 +63/3 (واحد بر لیتراوریک اسید )

 b0006/0 +0055/0 a0018/0 +0083/0 a0035/0 +0094/0 a0017/0 +0096/0 (واحد بر لیتر)کاتاالز 

 .باشندیم داریاختالف معن یدارا یاز نظر آمار رمشترکیحروف غ یدارا هایگروه•

بر  واحد انحراف معیار، ±)میانگین های سرمی آنزیمتغییرات سطح  .1تصویر 

 .بعد از تغذیه با پروبیوتیک کمانآالی رنگین، درسرم ماهی قزل(لیتر

 

بیشترین میزان آلبومین مربوط به تیمار شاهد بود که با 

داری داشت م و پنتسوس اختالف معنیوتیمارهای پلنتار

(05/0>Pاما با تیمار پلنتار ،)داری پنتسوس اختالف معنی-مو

(. بیشترین سطح فسفر مربوط به تیمار P>05/0نداشت )

دار نشان داد تیمارها اختالف معنی پنتوسوس بود که با سایر

(05/0>Pمطابق نتایج به دست آمده، اختالف معنی .) داری در

م مشاهده شد، به ومیزان کلسیم بین تیمارهای شاهد و پلنتار

و  موطوری که کمترین میزان کلسیم مربوط به گروه پلنتار

(. میزان P<05/0) بیشترین میزان آن مربوط به گروه شاهد بود

-موم با تیمار پلنتاروهای شاهد و پلنتارمنیزیم در تیمار
(، ولی اختالف P<05/0داری داشت )پنتسوس اختالف معنی

 (.P>05/0داری با تیمار پنتسوس مشاهده نشد )معنی

ها نشان دهنده های صورت گرفته بر روی نمونهبررسی

نتاروم بود که با گروه شاهد لبیشترین میزان اوره در تیمار پ

(، ولی بیشترین میزان P<05/0داری داشت )اختالف معنی

اسید اوریک در گروه شاهد مشاهده شد که این میزان اختالف 

 (.P<05/0ها داشت )قابل توجهی با سایر گروه

دهنده در خصوص کاتاالز، نتایج به دست آمده نشان

های پروبیوتیکی در مقایسه با افزایش فعالیت کاتاالز در گروه

 (.P<05/0)دار بود اهد بود که این اختالف معنیگروه ش

های کبدی نشان داد که بررسی آنزیم: های سرمآنزیم

پنتسوس -در گروه پلنتاروم ASTبیشترین میزان فعالیت آنزیم 

داری داشت وجود دارد که با سایر تیمارها اختالف معنی

(05/0>Pاما در سایر گروه ،)داری مشاهده نشدها اختالف معنی 

(05/0<P در خصوص آنزیم .)ALT  وLDH  اختالف

(، ولی در بررسی P>05/0ها مشاهده نشد )داری بین گروهمعنی

ترین میزان ، به ترتیب بیشترین میزان و کمALPفعالیت آنزیم 

در گروه شاهد و پنتوسوس مشاهده گردید که این دو اختالف 

ی فعالیت نتایج بررس(. P<05/0ای با هم داشتند )قابل مالحظه

 آمده است. 1تصویر های سرمی در آنزیم

 بحث

های پروبیوتیک در آبزیان در حال استفاده از باکتری

ای که بر روی باشد و با توجه به مطالعات گستردهافزایش می

ها بر ها صورت گرفته است، نتایج مثبتی از اثر آنپروبیوتیک

های بیوشیمیایی سرم ماهی دیده شد. در خصوص روی فاکتور

گلوکز نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از پروبیوتیک 
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آال باعث در جیره غذایی ماهیان قزل پنتوسوس الکتوباسیلوس

دار گلوکز در این تیمار در مقایسه با سایر تیمارهای کاهش معنی

کتری شود و برخالف آن، باآزمایشی و تیمار شاهد می

نسبت به  گلوکز دارباعث افزایش معنی موپلنتار الکتوباسیلوس

دهنده سایر تیمارها شد. افزایش گلوکز خون ممکن است نشان

اختالل متابولیسم کربوهیدرات به واسطه افزایش تجزیه 

های گلیکوژن کبدی باشد که احتماالا توسط هورمون

انسولین آدرنوکورتیکوتروپیک و گلوکاگون و کاهش فعالیت 

توان نتیجه (. با توجه به این تحقیق می14) گیردصورت می

عملکرد بهتری  پنتوسوس الکتوباسیلوسگرفت که پروبیوتیک 

 ها داشته است.در کاهش گلوکز خون نسبت به سایر پروبیوتیک

 نسبت به بیوشیمیایی شاخص سرمی نیز، پروتئین

 تغییر داخلی و خارجی شرایط تأثیر تحت که است ناپایداری

های سرم به عنوان شاخص افزایش سطح پروتئین (.22) کندمی

 مناسبی برای بررسی وضعیت سالمت ماهی مطرح است.

های ترین ماده حل شده در پالسما را گروهی از پروتئینفراوان

دهند. ( تشکیل میIgMها )بولینوها و گلپالسما شامل آلبومین

بولین سرم خون ماهیان ون و گلاستفاده از پروتئین کل، آلبومی

های ایمنی برای ارزیابی پاسخ شاخصتواند به عنوان یک می

های مورد استفاده قرار گیرد. شدت این پاسخ در بین گونه

یکی از  باشد.مختلف و در شرایط مختلف محیطی متفاوت می

ها تأثیرگذار باشد، تواند بر میزان پروتئینعوامل مهمی که می

ها سرم خون ای است. تغییر در سطوح پروتئینتغذیهفاکتورهای 

های ایمنی، استفاده از محرک دنبالدر مطالعات بسیاری به 

مانند  ترکیب ها گزارش شده است. اینها و پربیوتیکپروبیوتیک

 کلیوی کاهش و کبدی مزمن و حاد هایبیماری در آلبومین

 آن بررسی فاکتور،این  وضعیت از بهتر درک برای البته یابد.می

 کاهش است باشد، زیرا ممکن آلبومین کنار در باید حتماا

(. نتایج 24) شود سرم جبران در هاپروتئین سایر با آلبومین

های آزمایشی مطالعه حاضر نشان داد که متعاقب مصرف جیره

داری در سطح پروتئین تام و آلبومین سرم در کاهش معنی

برداری نسبت به تیمار نمونه 60 تیمارهای آزمایشی در روز

گلوبولین افزایش میزان نشان دهنده  دیده شد که احتماالاشاهد 

 است.

هایی نظیر کلسیم، گلوکز، منیزیم، فسفر، آهن ریزمغذی

به عنوان کوفاکتور در ساختار چندین آنزیم و همچنین در 

ها و ترکیبات موجود در ساختار واحدهای ماکرومولکول

شوند. بر اساس مطالعه انجام شده تفاده میهای بدن اسمایع

بر روی جذب  2018و همکاران در سال  Ahireتوسط 

ها استفاده از پروبیوتیک ،ها در ماهی کاراس طالییریزمغذی

شود که با مطالعه حاضر ها در روده میباعث افزایش جذب آن

ها باعث افزایش عمق . همچنین پروبیوتیک(2) تطابق داشت

تر شدن بافت پوششی در روده و همچنین مستحکمها کریپت

ند. گرددر نتیجه باعث افزایش جذب کلسیم می ،شودروده می

های ها باعث افزایش تولید ویتامینپروبیوتیک ،از سوی دیگر

12B، 6B 2 وK شوند و به جذب امالح معدنی مانند آهن و می

 کنند.کلسیم کمک می

دی است که در غشای کلسترول یکی از لیپیدهای استرویی

شود. های بدن و نیز در پالسمای خون یافت میسلولی همه بافت

کلسترول نقش مهمی در ساختار غشای سلولی و نیز بیوسنتز 

کند. بخشی از کلسترول از طریق ها ایفا میبرخی از هورمون

مین أهای کبدی تخوراکی و بخشی نیز از طریق سنتز در سلول

داری بین تیمارهای رکاهش معنیضمطالعه حا در شود.می

اساس مطالعه  بر مشاهده شد. شاهدآزمایشی نسبت به تیمار 

کمان آالی رنگینو بیوشیمیایی سرم قزل شناسیخونفایل وپر

 ،هابیوتیکویند تخمیر پرآتغذیه شده با ایمنوژن به دنبال فر

کوتاه در دستگاه  ههایی مانند اسیدهای چرب زنجیرمتابولیت

ها تولید و از طریق ای مانند ماهیگوارش جانوران تک معده

سنتز کلسترول را کاهش  شوند وخون به کبد منتقل می

 دهند که با مطالعه حاضر مطابقت داشت.می

گلیسرید در تیمار تغذیه شده با در رابطه با تری

 پنتسوس الکتوباسیلوسراه مبه ه موپلنتار الکتوباسیلوس

اما در  ،مشاهده شد شاهدداری نسبت به تیمار افزایش معنی

داری حاصل کاهش معنی شاهدسایر تیمارها نسبت به تیمار 

 شد.

ممکن است باعث ، کوتاهه وجود اسیدهای چرب زنجیر

گلیسرید در تیمارهای آزمایشی شود که این حالت افزایش تری

 موپلنتار وسالکتوباسیلهای در تیمار تغذیه شده با پروبیوتیک
در  Bajelan مشاهده شد. پنتسوس الکتوباسیلوسراه مبه ه

نشان داد که استفاده از سینبیوتیک در جیره غذایی  2017سال 

دار های متفاوت منجر به کاهش معنیماهی بنی با غلظت

 شاهد گلیسرید در مقایسه با گروهکلسترول با چگالی کم و تری

ق داشت که بگردید که با سایر تیمارهای مطالعه حاضر تطا

و  موپلنتار الکتوباسیلوستوان نتیجه گرفت که ترکیب می

ها پروبیوتیک عملکرد بهتری درتخمیر پنتسوس الکتوباسیلوس

 .(6) کوتاه دارندزنجیره و تولید اسیدهای چرب 
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های مهم در تعیین آنزیم زا ALT ،AST ،ALPهایآنزیم

های کبدی غنی آیند. سلولت سالمت ماهیان به شمار میوضعی

ها بوده و الکتات دهیدروژناز نیز جهت بررسی از آنزیم

گیرند. تغییرات های بافتی کبد مورد استفاده قرار میآسیب

های انگلی و ها، آلودگیهای سرمی در انواعی از بیماریآنزیم

(. نتایج این تحقیق نشان داد 3)است ها گزارش شده مسمومیت

نتوسوس اختالف پم+ودر تیمار پلنتار ASTکه میزان 

داری با سایر تیمارها دارد و دارای بیشترین میزان است. معنی

داری بین تیمارها مشاهده نشد اختالف معنی ALTدر رابطه با 

شاهد  افزایش جزئی نسبت به تیمار و فقط تیمار پنتوسوس

 Alizadehایج مطالعه حاضر، در بررسی سو با نتداشت. هم

Rudposhti با افزودن باکتری  ،2017در سال  و همکاران

ماهی ایرانی افزایش در جیره تاس انتروکوکوس فکالیس

سرمی نسبت به گروه کنترل  ASTو  ASTدار مقادیر معنی

 در سال و همکاران Seyedi. نتایج مطالعه (5) مشاهده شد

الکتوباسیلوس های نیز نشان داد که با مصرف پروبیوتیک 2013
مقادیر  ،در مدل حیوانی موش الکتوباسیلوس پاراکازئیو  کازئی

ALT دار و مقادیر طور معنیه سرم بAST طور غیر ه سرم ب

که مشابه نتایج یافته داری نسبت به گروه شاهد افزایش معنی

و همکاران  Adorianای که در مطالعه .(21) مطالعه حاضر است

در خصوص اثر دو گونه از باکتری باسیلوس بر  2018در سال 

شیمیایی ماهی باس دریایی انجام دادند، نتایج فاکتورهای بیو

نشان داد که استفاده از پروبیوتیک موجب تغییر وابسته به دوز 

مطالعه (. 1شود )های کبدی در این ماهی میفعالیت آنزیم

Mirmazloumi های میزان آنزیم 2015 در سال و همکاران

ALP  وAST، 5دنبال مواجهه با استات سرب به مقدار ه ب 

داری در بافت روز افزایش معنی 15گرم در لیتر به مدت میلی

 در سال و همکاران Dai. از طرفی مطالعه (16) کبدی داشت

نشان داد که مواجهه ماهی تیالپیا با فلز سرب در رژیم  2009

موجب کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز کبدی و  ،غذایی

 .(9) شودکلیوی می

ها و قدار انواع اکسیدانروی سنجش م مطالعات بر

دلیل پتانسیل باالی  به ،های مختلفهای اکسیداز در اندامآنزیم

عنوان بخشی از سیستم دفاعی  ها بهاکسیداندهی آنتیواکنش

 باشد.ها و سموم میبدن در برابر انواع آالینده

 اکسیدانینتیآهای نزیمآهای ماهی شامل اکسیداننتیآ

 و گلوتاتیون پراکسیداز دیسموتاز، زسوپراکسیدا )کاتاالز،

 Cن نزیمی )ویتامیآهای غیراکسیداننتیآ کتاز( ودوگلوتاتیون ر

های واکنش ،به واسطه اکسیژن فعال اسیداوریک( و E ویتامین و

سنجش فعالیت  (.15) نمایندمی کاتالیز مختلف شیمیایی را

اکسیدانی نتیآاکسیدانی ابزار مفیدی برای تعیین وضعیت نتیآ

بافت بدن ماهی  در مایعات و تشخیص استرس اکسیداتیو و

 .(26باشد )می

در مطالعه حاضر مشاهده شد که تمامی تیمارهای مورد 

مطالعه در رابطه با میزان کاتاالز موجود در سرم ماهی نسبت به 

 توان ایندلیل آن را می داری داشتند.افزایش معنی شاهدتیمار 

وضعیت استرس اکسیداتیو را  ،هاپروبیوتیکگونه بیان کرد که 

اکسیدانی  بخشند و با افزایش فعالیت ضددر موجودات بهبود می

خطر عفونی شدن در موجودات ، باعث کاهش و ضد میکروبی

باعث کاهش  ،افزایش پروبیوتیک ،از سوی دیگر .ندشومی

ه عشود، همچنین در مطالهای استرس در خون میشاخص

Weifan  و  2013و همکاران در سالZhang  و همکاران در

ژن نشان داده شد که پروبیوتیک به عنوان یک آنتی ،2012سال 

شود و در نتیجه باعث افزایش ها تلقی میاکسیدانبرای آنتی

های آزاد اضافی تولید حذف رادیکال ها واکسیدانترشح آنتی

ب زیست شده توسط سوخت و ساز باالی بدن و استرس نامطلو

های بدن، بافت و گردد و با تنظیم تعادل رادیکالمحیطی می

 .(26،27) شوندبدن ترمیم می دیدههای آسیباندام

دهنده بررسی نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان

های مورد بررسی بود که تأثیر مثبت پروبیوتیک در اکثر شاخص

یشترین نتیجه را به از بین تیمارها، تیمار پلنتاروم بهترین و ب

دنبال داشت. این نتیجه حاکی از اثر مثبت این گونه پروبیوتیک 

 باشد.کمان میآالی رنگینبر فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی قزل

 یسپاسگزار

نویسندگان این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از 

های مالی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده حمایت

 دارند.ابراز میدامپزشکی 

 تعارض منافع

 .تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Intensive aquaculture and commercialization production are believed to be needed for improving fish 

health status and probiotics are candidates to achieve this goal. 

OBJECTIVES: In this study, we utilized Lactobacillus plantarum and Lactobacillus pentosus as autochthonous food 

supplementation for biochemical investigation in rainbow trout. 

METHODS: In the current study, 240 juvenile rainbow trout with an average weight of 15 ± 2 g were randomly divided 

into four groups with three replications. Group 1, 2, and 3 were fed with 108 CFU/g of L. plantarum, L. pentosus, and 

the combination of these two probiotics, respectively. The control group was fed with the normal diet, for 60 days (2 

% of body weight, 3times per day). Samples were taken at days 0 and 60 and biochemical parameters and hepatic 

enzymes activity were then investigated. 

RESULTS: Most biochemical factors had positive changes in the fish fed with probiotics, particularly in L. plantarum 

group (P<0.05). Furthermore, the results exhibited a significant decrease in ALP level in the probiotic groups, 

particularly in L. pentosus group (P<0.05). Meanwhile, AST enzyme activity in plantarum+pentosus group was higher 

than that in the other groups (P<0.05). 
CONCLUSIONS: The present results indicated the effectiveness of food supplementation with probiotics in fish diet 

with the preference of probiotic to improve the biochemical factors and hepatic enzymes activity of rainbow trout, 

Oncorhynchus mykiss. 
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Table 1. Biochemical parameters (Average ± Standard deviation) in rainbow trout serum post probiotics feeding. 

Figure 1. Changes in serum enzymatic level (Average ± Standard deviation, unit per liter) in rainbow trout serum post probiotics feeding. 
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