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چکیده
زمینۀ مطالعه :پرورش متراکم آبزیان و تولید تجاری نیاز به بهبود شرایط بهداشتی ماهی دارد و پروبیوتیک ها به عنوان گزینه مناسب جهت دستیابی به این هدف
مطرح میباشند.
هدف :در این مطالعه ،الکتوباسیلوس پلنتاروم و الکتوباسیلوس پنتوسوس به عنوان مکملهای غذایی درونزاد برای بررسی بیوشیمیایی در ماهی قزلآالی رنگینکمان
مورد استفاده قرار گرفتند.
روشکار :برای این مطالعه 240 ،قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان جوان با متوسط وزن  15±2گرم به شکل تصادفی به چهار گروه با سه تکرار تقسیم شدند .گروه
 2 ،1و  3به ترتیب با جیره حاوی  108 CFU/gالکتوباسیلوس پلنتاروم ،الکتوباسیلوس پنتوسوس و ترکیب دو پروبیوتیک و گروه شاهد با جیره نرمال به مدت 60
روز تغذیه شدند ( 2درصد وزن بدن ،سه بار در روز) .نمونهها در روز صفر و  60اخذ گردید ،سپس ویژگیهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمهای کبدی مورد بررسی قرار
گرفتند.
نتایج :بیشتر فاکتورهای بیوشیمیایی با تغذیه با پروبیوتیکها به ویژه در گروه الکتوباسیلوس پلنتاروم ،با تغییر مثبت همراه بودند ( .)P>0/05همچنین ،نتایج نشان
دهنده کاهش معنیدار سطح  ALPدر گروههای پروبیوتیک به ویژه در گروه الکتوباسیلوس پنتوسوس بود ( ،)P>0/05اما فعالیت آنزیم  ASTدر گروه
پلنتاروم+پنتوسوس نسبت به سایر گروهها باالتر بود (.)P>0/05
نتیجهگیری نهایی :نتایج حاضر تأثیر غذای حاوی پروبیوتیک را از طریق کارایی پروبیوتیک در جهت بهبود فاکتورهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمهای کبدی در
ماهی قزلآالی رنگینکمان Oncorhynchus mykiss ،نشان داد.
کلمات کلیدی :آبزیپروری ،پروبیوتیک ،فاکتورهای بیوشیمیایی ،آنزیمهای کبدی ،قزلآالی رنگینکمان
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مقدمه
ماهی قزلآالی رنگینکمان جز ماهیهای سردآبی محسوب میشود
و در خانواده آزادماهیان قرار دارد .از خصوصیاتی که این ماهی را
مورد توجه قرار داده ،سازش آن با شرایط پرورش متراکم است .از
طرف دیگر این ماهی در انتخاب غذا زیاد سختگیر نیست و از
سرعت رشد خوبی نیز برخوردار است .همراه با رشد آبزیپروری،
مشکالتی نظیر شیوع بیماری ،اختالالت فیزیولوژیک ،کنترل
بیماریها ،استفاده از آنتیبیوتیکها ،واکسنها و مواد شیمیایی وجود
دارد .مطالعات صورت گرفته در سالهای اخیر نشان داده که
آنتیبیوتیکها ،خود باعث بروز مشکالتی نظیر باال رفتن هزینه تولید،
انباشتگی در بدن آبزی و در نهایت ایجاد سویههای مقاوم در بدن
میزبان میشوند ( .)10،11،19عالوه بر موارد مذکور ،استفاده از
آنتیبیوتیکها ،واکسنها و مواد شیمیایی سبب استرسهای زیاد در
آبزیان میگردد ()23؛ به همین دلیل در دهههای اخیر به جای
استفاده از داروها و آنتیبیوتیکها در آبزیپروری از مکملهای
غذایی از جمله پروبیوتیکها استفاده میشود .تحقیق بر روی کاربرد
پروبیوتیکها با هدف حفاظت از محیط زیست ،در تغذیه حیوانات
آبزی افزایش یافته است .پروبیوتیکها میکروبهای زندهای هستند
که به صورت افزودنی غذایی استفاده میشوند و موجب بهبود
سالمتی انسان و حیوانات اهلی میگردند.
امروزه در زمینه تکثیر و پرورش ماهی قزلآال ،تحقیقات زیادی
صورت گرفته است ،اما متأسفانه در زمینه فیزیولوژی ،بیماریها و
تحقیقات در زمینه پاراکلینیکی ،اطالعات محدودی در مورد این گونه
وجود دارد .یکی از شاخههای مهم پزشکی که نقش آن در تشخیص
اختالالت و بیماریها دارای اهمیت فراوان میباشد ،خونشناسی
است .به طوری که بررسی فاکتورهای خونشناسی و بیوشیمیایی
میتواند در تشخیص بیماریهای عفونی ،خونی و مسمومیتهای
آبزیان نقش مهمی را ایفا کند .فاکتورهای بیوشیمیایی خون ،به
عنوان اولین تغییرات قابل اندازهگیری ،میتوانند اطالعات زیادی در
رابطه با وضعیت سالمت آبزیان ،اثر مواد سمی بر آبزیان ،ارزیابی
اثرات مواد مغذی و مکملهای تغذیهای و دارویی در اختیار ما قرار
دهند و به عنوان بخش اصلی بسیاری از مطالعات علوم شیالتی
محسوب میشوند .بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در
زمینههای مختلف علوم شیالتی ،با استفاده از آنالیز پالسما و یا سرم
خون صورت میگیرد .همچنین میتوان با اندازهگیری میزان برخی
از آنزیمهای کبدی از جمله  ALP ،AST ،ALTو  LDHبه سالمت
کبد و یا آسیبهای کبدی پی برد .میزان این آنزیمها در صورت
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آسیب به کبد و سلولهای آن ممکن است در خون افزایش یابد ،لذا
میتوانند معیار مناسبی برای ارزیابی سالمت ماهی باشند .محققین
متعدد ،مطالعاتی بر روی اثرات مثبت پروبیوتیکها انجام دادهاند که
از جمله میتوان به اثر پروبیوتیک چند سویه (پریماالک) بر عملکرد
رشد ،پارامترهای بیوشیمیایی خون ،بازماندگی و مقاومت در برابر
تنش شوری در بچه ماهیان سفید و اثر پروبیوتیک آلفامیون بر
پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی پرورشی اشاره کرد (.)4،12
با توجه به اهمیت پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان و
همچنین استفاده از محصوالت بومی مانند پروبیوتیکهای درونزاد
و عدم انجام مطالعات بر روی اثر پروبیوتیکها بر فاکتورهای
بیوشیمیایی و آنزیمهای کبدی سرم خون ماهی قزلآال ،اثر
پروبیوتیکهای درونزاد بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و آنزیمهای
ماهی قزلآالی رنگینکمان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش کار
تأمین بچه ماهی و معرفی آنها به مخازن :تعداد 240
قطعه بچه ماهی با وزن ابتدایی حدود  15گرم از مرکز تکثیر
شهرستان دورود برای این آزمایشها تهیه شد و با ماشین مخصوص
حمل ماهی زنده به سالن تکثیر در شرکت آبزی منتقل گردید.
ماهیها به مدت دو هفته به منظور آداپتاسیون با شرایط سالن
نگهداری ،با خوراک معمولی تغذیه شده و سپس برای انجام تحقیق
تیماربندی گردیدند.
ال تصادفی به
تیماربندی ماهیان :بچه ماهیها به صورت کام ا
 4تیمار در سه تکرار تقسیم شده ،به طوری که هر تکرار شامل 20
قطعه بچه ماهی بود.

تیمار  :1تغذیه با جیرهای حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس
پلنتاروم به میزان  108 CFU/gغذا
تیمار  :2تغذیه با جیرهای حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس
پنتوسئوس به میزان  108 CFU/gغذا
تیمار  :3تغذیه با جیرهای حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس
پلنتاروم و الکتوباسیلوس پنتوسئوس به میزان  108 CFU/gغذا
تیمار  :4تغذیه با جیره حاوی غذای پایه
طول دوره تحقیق دوازده هفته بوده و در روزهای صفر و 60
ماهیها بیومتری شده و شاخصهای بیوشیمیایی و آنزیمهای کبدی
آنها بررسی شدند.
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جهت آمادهسازی باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم و
الکتوباسیلوس پنتوسئوس (جدا شده از ماهی شیربت و دارای
پتانسیل خوب رشدی در دمای  15درجه سانتیگراد و تعیین هویت
شده به روش مولکولی در مطالعات قبلی نگارنده) و افزودن آنها به
غذای ماهیان از روش توصیه شده توسط  Planasو همکاران در سال
 2004و  Vineو همکاران در سال  2004استفاده شد ( .)20،25به
طور خالصه برای هر تیمار ،باکتری به طور جداگانه در محیط
آبگوشت  MRSدر شرایط بیهوازی کشت داده شد .پس از رشد،
باکتریها با سانتریفوژ جداسازی و شستشو شده و به کمک لولههای
استاندارد مک فارلند غلظت آنها بر روی  3×109 CFU/gتنظیم
گردید .سپس غلظت  108 CFU/gباکتری به هر گرم غذای تیمارها
اسپری شد .جهت اطمینان از تعداد باکتریهای زنده موجود در غذا،
نمونهبرداری و شمارش باکتریایی غذای حاصل صورت پذیرفت .بر
روی غذای گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استریل اسپری گردید.
تغذیه ماهیها با جیرههای آزمایشی :بچه ماهیها در طول
دوره تحقیق روزانه و در سه نوبت با خوراک ماهی با ترکیب غذایی
 40/5درصد پروتئین 6/2 ،درصد چربی 5 ،درصد خاکستر و 12/62
درصد رطوبت تغذیه شدند .میزان غذادهی بر حسب  2درصد وزن
بیوماس تنظیم شد.
نمونهگیری :جهت بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و
آنزیمهای کبدی سرم ماهی ،در انتهای دوره از هر تیمار  15عدد
ماهی انتخاب و پس از بیهوشی با استفاده از دو-فنوکسی اتانول به
میزان  ،100 ppmخونگیری از ساقه دمی انجام گرفت (.)13
مقداری از خون جهت انجام آزمایشات سرمی ،در لولههای بدون
هپارین ریخته شد و پس از سانتریفیوژ ( 3000دور در دقیقه به مدت
 15دقیقه) به دو فاز تقسیم گردید .نمونهها جهت انجام آزمایشهای
بیوشیمیایی به آزمایشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شد.
اندازهگیری فاکتورهای بیوشیمیایی خون :اندازهگیری
فاکتورهای بیوشیمیایی خون با استفاده از کیتهای تهیه شده از
شرکت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتر  UV/VISیونیکو
(ساخت آمریکا) مدل  2100صورت گرفت .گلوکز به روش گلوکز
اکسیداز ،کلسترول به روش کلسترول اکسیداز ،تریگلیسرید به
روش آنزیمی لیپاز ،پروتئین کل به روش بیوره ،آلبومین به روش
بروموکرزول سبز و مقادیر فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،اوره ،اوریک اسید
و آهن با استفاده ازکیتهای تجاری شرکت پارس آزمون اندازهگیری
شد (.)7
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آنزیمهای کبدی :اندازهگیری فعالیت آنزیمی سرم با استفاده
از کیتهای تهیه شده از شرکت پارس آزمون و با دستگاه اتوآناالیزر
صورت گرفت .سطح فعالیت آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز
( )ASTو آالنین آمینوترانسفراز ( )ALTسرم بر اساس مقدار مصرف
 NADPHو تبدیل آن به  NAD+در طول موج  340نانومتر،
الکتات دهیدروژناز ( ،)LDHبراساس تبدیل پیروات به الکتات در
طول موج  340نانومتر و آلکالین فسفاتاز ( )ALPبر اساس تبدیل
نیتروفنیل فسفات به نیتروفنول و فسفات در طول موج  405نانومتر
تعیین و براساس میزان جذب نوری  ODو فرمول ارائه شده در
دستورالعمل کیتها محاسبه گردید (.)18
سنجش کاتاالز ( :)CATسنجش آنزیم کاتاالز در سرم بر
اساس روش  Claiborneدر سال  1985صورت گرفت .در این روش
آمونیوم مولیبدات با پراکسید هیدروژن موجود در محیط کمپلکس
زرد رنگی تشکیل میدهد که در طول موج  410نانومتر قابل
اندازهگیری است .آنزیم کاتاالز موجود در نمونه با تجزیه پراکسید
هیدروژن ،این واکنش را مهار میکند (.)8
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها :برای آنالیز اطالعات
از نرم افزار آماری  SPSSویرایش  19استفاده شد و تأثیر پروبیوتیک
بر شاخصهای بیوشیمیایی و آنزیمهای کبدی بین  4تیمار توسط
آزمون آنالیز واریانس ( )ANOVAیک طرفه و با ضریب اطمینان
 95درصد مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی معنیدار بودن تفاوت
میانگینها از آزمون تکمیلی  Duncanدر سطح معنیداری 0/05
درصد استفاده شد.

نتایج
فاکتورهای بیوشیمیایی خون :نتایج به دست آمده از
بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در جدول  1آمده است .در
خصوص میزان گلوکز ،نتایج نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروه
پلنتاروم با سایر گروهها بود ( .)P>0/05کمترین میزان گلوکز در
گروه پنتوسوس مشاهده شد .بیشترین میزان کلسترول در گروه
شاهد بود که این مقدار با سایر تیمارها اختالف معنیداری داشت
( ،)P>0/05ولی با وجود این که کمترین میزان کلسترول مربوط به
گروه پنتوسوس بود ،بین گروه پلنتاروم و پنتوسوس اختالف
معنیداری مشاهده نشد ( .)P<0/05در انتهای آزمایش تیمار
پلنتاروم-پنتسوس با تیمار شاهد اختالف معنیداری از نظر میزان
تریگلیسرید نداشت ( ،)P<0/05اما با سایر تیمارهای آزمایشی
اختالف معنیداری نشان داد (.)P>0/05

سمیه فقانی و همکاران\ الگوهای ضایعات مغز و نخاع در نشخوارکنندگان کوچک

جدول  .1فاکتورهای بیوشیمیایی (میانگین  ±انحراف معیار) در سرم ماهی قزلآالی رنگینکمان بعد از تغذیه با
الکتوباسیلوس پلنتاروم
شاهد

پروبیوتیک.

الکتوباسیلوس پنتوسوس

گلوکز (واحد بر لیتر)
کلسترول (واحد بر لیتر)
تریگلیسرید (واحد بر لیتر)
آلبومین (واحد بر لیتر)
فسفر (واحد بر لیتر)
کلسیم (واحد بر لیتر)
منیزیم (واحد بر لیتر)
آهن (واحد بر لیتر)
اوره (واحد بر لیتر)
اوریک اسید (واحد بر لیتر)
کاتاالز (واحد بر لیتر)

69/74 +4/91b
325/91 +64/67a
179/91 +45/87ab
2/91 +0/07a
5/75 +0/59b
8/63 +1/32a
2/28 +0/09a
88 +29/45b
102 +0/2b
4/63 +0/38a
0/0055 +0/0006b

52/7 +2/4c
175/85 +23/52c
127/04 +9/72b
2/0+58/19cb
12/7 +5/04a
7/2 +1/23ab
2/18 +0/08ab
405/6 +292/49a
105/77 +5/85ab
3/91 +0/18b
0/0094 +0/0035a

85/21 +7/28a
221/37 +38/8cb
139/32 +18/87b
2/41 +0/34c
5/33 +0/74b
6/87 +1/21b
2/34 +0/21a
54/3 +39/01b
111/44 +4/62a
3/79 +0/27b
0/0083 +0/0018a

پلنتاروم+پنتوسوس
68/5 +8/31b
237/87 +44/41b
207/87 +85/2a
2/68 +0/04ab
6/94 +3/04b
7/27 +1/35ab
2/07 +0/1b
32 +3/2b
105/77 +5/85ab
3/63 +0/14b
0/0096 +0/0017a

•گروههای دارای حروف غیرمشترک از نظر آماری دارای اختالف معنیدار میباشند.

بررسی های صورت گرفته بر روی نمونه ها نشان دهنده
بیشترین میزان اوره در تیمار پل نتاروم بود که با گروه شاهد
اختالف معنی داری داشت ( ،) P>0/05ولی بیشترین میزان
اسید اوریک در گروه شاهد مشاهده شد که این میزان اختالف
قابل توجهی با سایر گروه ها داشت (.)P>0/05
در خصوص کاتاالز ،نتایج به دست آمده نشان دهنده
افزایش فعالیت کاتاالز در گروه های پروبیوتیکی در مقایسه با
گروه ش اهد بود که این اختالف معنی دار بود (.)P>0/05
آنزیم های سرم :بررسی آنزیم های کبدی نشان داد که
تصویر  .1تغییرات سطح آنزیمهای سرمی (میانگین  ±انحراف معیار ،واحد بر
لیتر) ،درسرم ماهی قزلآالی رنگینکمان بعد از تغذیه با پروبیوتیک.

بیشترین میزان آلبومین مربوط به تیمار شاهد بود که با
تیمارهای پلنتارو م و پنتسوس اختالف معنی داری داشت
( ،) P>0/05اما با تیمار پلنتاروم -پنتسوس اختالف معنی داری
نداشت ( .) P<0/05بیشترین سطح فسفر مربوط به تیمار
پنتوسوس بود که با سایر تیمارها اختالف معنی دار نشان داد
( .) P>0/05مطابق نتایج به دست آمده ،اختالف معنی داری در
میزان کلسیم بین تیمارهای شاهد و پلنتارو م مشاهده شد ،به
طوری که کمترین میزان کلسیم مربوط به گروه پلنتاروم و
بیشترین میزان آن مربوط به گروه شاهد بود ( .)P>0/05میزان
منیزیم در تیمار های شاهد و پلنتارو م با تیمار پلنتاروم-
پنتسوس اختالف معنی داری داشت ( ،) P>0/05ولی اختالف
معنی داری با تیمار پنتسوس مشاهده نشد (.)P<0/05

بیشترین میزان فعالیت آنزیم  ASTدر گروه پلنتاروم-پنتسوس
وجود دارد که با سایر تیمارها اختالف معنی داری داشت
( ،) P>0/05اما در سایر گروه ها اختالف معنی داری مشاهده نشد
( .) P<0/05در خصوص آنزیم  ALTو  LDHاختالف
معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد ( ،) P<0/05ولی در بررسی
فعالیت آنزیم  ، ALPبه ترتیب بیشترین میزان و کم ترین میزان
در گروه شاهد و پنتوسوس مشاهده گردید که این دو اختالف
قابل مالحظه ای با هم داشتند ( .)P>0/05نتایج بررسی فعالیت
آنزیم های سرمی در تصویر  1آمده است.

بحث
استفاده از باکتری های پروبیوتیک در آبزیان در حال
افزایش می باشد و با توجه به مطالعات گسترده ای که بر روی
پروبیوتیک ها صورت گرفته است ،نتایج مثبتی از اثر آن ها بر
روی فاکتور های بیوشیمیایی سرم ماهی دیده شد .در خصوص
گلوکز نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از پروبیوتیک
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الکتوباسیلوس پنتوسوس در جیره غذایی ماهیان قزل آال باعث
کاهش معنی دار گلوکز در این تیمار در مقایسه با سایر تیمارهای
آزمایشی و تیمار شاهد می شود و برخالف آن ،باکتری
الکتوباسیلوس پلنتاروم باعث افزایش معنی دار گلوکز نسبت به
سایر تیمارها شد .افزایش گلوکز خون ممکن است نشان دهنده
اختالل متابولیسم کربوهیدرات به واسطه افزایش تجزیه
گلیکوژن کبدی باشد که احتماالا توسط هورمون های
آدرنوکورتیکوتروپیک و گلوکاگون و کاهش فعالیت انسولین
صورت میگیرد ( .) 14با توجه به این تحقیق می توان نتیجه
گرفت که پروبیوتیک الکتوباسیلوس پنتوسوس عملکرد بهتری
در کاهش گلوکز خون نسبت به سایر پروبیوتیک ها داشته است.
پروتئین سرمی نیز ،شاخص بیوشیمیایی به نسبت
ناپایداری است که تحت تأثیر شرایط خارجی و داخلی تغییر
می کند ( .)22افزایش سطح پروتئین های سرم به عنوان شاخص
مناسبی برای بررسی وضعیت سالمت ماهی مطرح است.
فراوان ترین ماده حل شده در پالسما را گروهی از پروتئین های
پالسما شامل آلبومین ها و گلوبولین ها ( )IgMتشکیل می دهند.
استفاده از پروتئین کل ،آلبومین و گلوبولین سرم خون ماهیان
می تواند به عنوان یک شاخص برای ارزیابی پاسخ های ایمنی
مورد استفاده قرار گیرد .شدت این پاسخ در بین گونه های
مختلف و در شرایط مختلف محیطی متفاوت می باشد .یکی از
عوامل مهمی که می تواند بر میزان پروتئین ها تأثیرگذار باشد،
فاکتورهای تغذیه ای است .تغییر در سطوح پروتئین ها سرم خون
در مطالعات بسیاری به دنبال استفاده از محرک های ایمنی،
پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها گزارش شده است .این ترکیب مانند
آلبومین در بیماری های حاد و مزمن کبدی و کلیوی کاهش
می یابد .البته برای درک بهتر از وضعیت این فاکتور ،بررسی آن
حتماا باید در کنار آلبومین باشد ،زیرا ممکن است کاهش
آلبومین با سایر پروتئین ها در سرم جبران شود ( .)24نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که متعاقب مصرف جیره های آزمایشی
کاهش معنی داری در سطح پروتئین تام و آلبومین سرم در
تیمارهای آزمایشی در روز  60نمونه برداری نسبت به تیمار
شاهد دیده شد که احتماالا نشان دهنده افزایش میزان گلوبولین
است.
ریزمغذی هایی نظیر کلسیم ،گلوکز ،منیزیم ،فسفر ،آهن
به عنوان کوفاکتور در ساختار چندین آنزیم و همچنین در
ساختار واحدهای ماکرومولکول ها و ترکیبات موجود در
مایع های بدن استفاده می شوند .بر اساس مطالعه انجام شده

توسط  Ahireو همکاران در سال  2018بر روی جذب
ریزمغذی ها در ماهی کاراس طالیی ،استفاده از پروبیوتیک ها
باعث افزایش جذب آن ها در روده می شود که با مطالعه حاضر
تطابق داشت ( . )2همچنین پروبیوتیک ها باعث افزایش عمق
کریپت ها در روده و همچنین مستحکم تر شدن بافت پوششی
روده می شود ،در نتیجه باعث افزایش جذب کلسیم میگردند.
از سوی دیگر ،پروبیوتیک ها باعث افزایش تولید ویتامین های
 B6 ،B12و  K2می شوند و به جذب امالح معدنی مانند آهن و
کلسیم کمک می کنند.
کلسترول یکی از لیپیدهای استرویی دی است که در غشای
سلولی همه بافت های بدن و نیز در پالسمای خون یافت می شود.
کلسترول نقش مهمی در ساختار غشای سلولی و نیز بیوسنتز
برخی از هورمون ها ایفا می کند .بخشی از کلسترول از طریق
خوراکی و بخشی نیز از طریق سنتز در سلول های کبدی تأمین
می شود .در مطالعه حاض رکاهش معنی داری بین تیمارهای
آزمایشی نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد .بر اساس مطالعه
پروفایل خون شناسی و بیوشیمیایی سرم قزل آالی رنگین کمان
تغذیه شده با ایمنوژن به دنبال فرآیند تخمیر پروبیوتیک ها،
متابولیت هایی مانند اسیدهای چرب زنجیره کوتاه در دستگاه
گوارش جانوران تک معده ای مانند ماهی ها تولید و از طریق
خون به کبد منتقل می شوند و سنتز کلسترول را کاهش
می دهند که با مطالعه حاضر مطابقت داشت.
در رابطه با تری گلیسرید در تیمار تغذیه شده با
الکتوباسیلوس پلنتاروم به همراه الکتوباسیلوس پنتسوس
افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد ،اما در
سایر تیمارها نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری حاصل
شد.
وجود اسیدهای چرب زنجیره کوتاه ،ممکن است باعث
افزایش تری گلیسرید در تیمارهای آزمایشی شود که این حالت
در تیمار تغذیه شده با پروبیوتیک های الکتوباسیلوس پلنتاروم
به همراه الکتوباسیلوس پنتسوس مشاهده شد Bajelan .در
سال  2017نشان داد که استفاده از سینبیوتیک در جیره غذایی
ماهی بنی با غلظت های متفاوت منجر به کاهش معنی دار
کلسترول با چگالی کم و تری گلیسرید در مقایسه با گروه شاهد
گردید که با سایر تیمارهای مطالعه حاضر تطاب ق داشت که
می توان نتیجه گرفت که ترکیب الکتوباسیلوس پلنتاروم و
الکتوباسیلوس پنتسوس عملکرد بهتری درتخمیر پروبیوتیک ها
و تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه دارند (.)6
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آنزیم های ALP ،AST ،ALTاز آنزیم های مهم در تعیین
وضعی ت سالمت ماهیان به شمار می آیند .سلول های کبدی غنی
از آنزیم ها بوده و الکتات دهیدروژناز نیز جهت بررسی
آسیب های بافتی کبد مورد استفاده قرار می گیرند .تغییرات
آنزیم های سرمی در انواعی از بیماری ها ،آلودگی های انگلی و
مسمومیت ها گزارش شده است ( .) 3نتایج این تحقیق نشان داد
که میزان  ASTدر تیمار پلنتاروم+پنتوسوس اختالف
معنی داری با سایر تیمارها دارد و دارای بیشترین میزان است.
در رابطه با  ALTاختالف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد
و فقط تیمار پنتوسوس افزایش جزئی نسبت به تیمار شاهد
داشت .هم سو با نت ایج مطالعه حاضر ،در بررسی Alizadeh
 Rudposhtiو همکاران در سال  ،2017با افزودن باکتری
انتروکوکوس فکالیس در جیره تاس ماهی ایرانی افزایش
معنی دار مقادیر  ASTو  ASTسرمی نسبت به گروه کنترل
مشاهده شد ( .)5نتایج مطالعه  Seyediو همکاران در سال
 2013نیز نشان داد که با مصرف پروبیوتیک های الکتوباسیلوس
کازئی و الکتوباسیلوس پاراکازئی در مدل حیوانی موش ،مقادیر
 ALTسرم به طور معنی دار و مقادیر  ASTسرم به طور غیر
معنی داری نسبت به گروه شاهد افزایش یافته که مشابه نتایج
مطالعه حاضر است ( .)21در مطالعهای که  Adorianو همکاران
در سال  2018در خصوص اثر دو گونه از باکتری باسیلوس بر
فاکتورهای بیو شیمیایی ماهی باس دریایی انجام دادند ،نتایج
نشان داد که استفاده از پروبیوتیک موجب تغییر وابسته به دوز
فعالیت آنزیم های کبدی در این ماهی می شود ( .)1مطالعه
 Mirmazloumiو همکاران در سال  2015میزان آنزیم های
 ALPو  ،ASTبه دنبال مواجهه با استات سرب به مقدار 5
میلی گرم در لیتر به مدت  15روز افزایش معنی داری در بافت
کبدی داشت ( . )16از طرفی مطالعه  Daiو همکاران در سال
 2009نشان داد که مواجهه ماهی تیالپیا با فلز سرب در رژیم
غذایی ،موجب کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز کبدی و
کلیوی میشود (.)9
مطالعات بر روی سنجش مقدار انواع اکسیدان ها و
آنزیم های اکسیداز در اندام های مختلف ،به دلیل پتانسیل باالی
واکنش دهی آنتی اکسیدان ها به عنوان بخشی از سیستم دفاعی
بدن در برابر انواع آالینده ها و سموم می باشد.
آنتی اکسیدان های ماهی شامل آنزیم های آنتی اکسیدانی
(کاتاالز ،سوپراکسیداز دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و
گلوتاتیون ردوکتاز) و آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی (ویتامین C
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و ویتامین  Eو اسیداوریک) به واسطه اکسیژن فعال ،واکنش های
مختلف شیمیایی را کاتالیز می نمایند ( .)15سنجش فعالیت
آنتی اکسیدانی ابزار مفیدی برای تعیین وضعیت آنتی اکسیدانی
و تشخیص استرس اکسیداتیو در مایعات و بافت بدن ماهی
می باشد (.)26
در مطالعه حاضر مشاهده شد که تمامی تیمارهای مورد
مطالعه در رابطه با میزان کاتاالز موجود در سرم ماهی نسبت به
تیمار شاهد افزایش معنی داری داشتند .دلیل آن را می توان این
گونه بیان کرد که پروبیوتیک ها ،وضعیت استرس اکسیداتیو را
در موجودات بهبود می بخشند و با افزایش فعالیت ضد اکسیدانی
و ضد میکروبی ،باعث کاهش خطر عفونی شدن در موجودات
می شوند .از سوی دیگر ،افزایش پروبیوتیک ،باعث کاهش
شاخص های استرس در خون می شود ،همچنین در مطالعه
 Weifanو همکاران در سال  2013و  Zhangو همکاران در
سال  ،2012نشان داده شد که پروبیوتیک به عنوان یک آنتیژن
برای آنتی اکسیدان ها تلقی می شود و در نتیجه باعث افزایش
ترشح آنتی اکسیدان ها و حذف رادیکال های آزاد اضافی تولید
شده توسط سوخت و ساز باالی بدن و استرس نامطلو ب زیست
محیطی می گردد و با تنظیم تعادل رادیکال های بدن ،بافت و
اندام های آسیب دیده بدن ترمیم می شوند (.)26،27
بررسی نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان دهنده
تأثیر مثبت پروبیوتیک در اکثر شاخص های مورد بررسی بود که
از بین تیمارها ،تیمار پلنتاروم بهترین و ب یشترین نتیجه را به
دنبال داشت .این نتیجه حاکی از اثر مثبت این گونه پروبیوتیک
بر فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی قزل آالی رنگین کمان می باشد.
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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 10 8 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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Figure Legends and Table Captions
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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