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 برداري و پرورش آبزیان مجله بهره

  1391بهار  ،اول، شماره اولجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

بر برخی پارامترهاي  (تکنوموس) گلوکان 3و1بتا  تأثیر پربیوتیک مانان الیگوساکارید و
  کمان آالي رنگین ماهی قزل و بیوشیمی سرم خون بچه شناسی خون

)Oncorhynchus mykiss(  
  

  4دنجی و کیا امانی 3مجید رازقی منصور، 1شایان قبادي ،2رضا اکرمی، 1اعیراوین شع
دانشگاه شیالت،  ارشد دانشجوي کارشناسی2بابل،  دانشگاه آزاداسالمی، واحدشیالت،  ارشد دانشجوي کارشناسی1

 ،ساريمازندران،  مرکز مطالعات و تحقیقات ماهیان زینتی جهاد دانشگاهیارشد  کارشناس3 آزاداسالمی، واحد آزادشهر،
 ، شهر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، واحد قائمدانشگاه آزاداسالمیاستادیار 4

  20/12/90 ؛ تاریخ پذیرش:14/4/90دریافت:  ختاری
  1چکیده

در  )®TechnoMos( گلوکان 3و1منظور ارزیابی تأثیر پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا  به این تحقیق
ماهی  سرم خون بچهرامترهاي هماتولوژیک و بیوشیمی بر برخی پارم بر کیلوگرم گ 5/4و  3، 5/1سطوح 

در انتهاي دوره روز پرورش انجام گرفت.  55) بعد از Oncorhynchus mykissکمان ( آالي رنگین قزل
 با قطع ساقه دمی گرم) 09/40±32/1ماهی به ظاهر سالم (با میانگین وزنی  قطعه 84 از خونگیريآزمایش 

در تیمارهاي آزمایشی  LDHو  AST، ALTهاي  داري در میزان فعالیت آنزیم تفاوت معنی. ام شدانج
گلوکان در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد  3و1حاوي سطوح مختلف مانان الیگوساکارید و بتا 

)05/0>P.( ن فعالیت میزا جیره گلوکان 3و1گرم بر کیلوگرم مانان الیگوساکارید و بتا  5/4سطح در  ،اما
بیشترین میزان هماتوکریت و  .)P>05/0( در مقایسه با سایر تیمارها داشت داري معنی کاهش ALPآنزیم 

 ).P>05/0گلوکان جیره بدست آمد ( 3و1گرم بر کیلوگرم مانان الیگوساکارید و بتا  3هموگلوبین در سطح 
گرم بر کیلوگرم مانان  5/1طح داري در میزان آلبومین، پروتئین تام و کلسترول در س افزایش معنی

پربیوتیک  رسد نظر می گیري کلی به ). در نتیجهP>05/0گلوکان جیره مشاهده شد ( 3و1الیگوساکارید و بتا 
آالي  ماهی قزل بچهپارامترهاي خونی در  برخی از بر تواند می گلوکان 3و1و بتا  مانان الیگوساکارید

  باشد. تأثیر گذار کمان رنگین

                                                             
 rshoaei@yahoo.comه: مسئول مکاتب*
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  کمان آالي رنگین قزل، شناسی خون، گلوکان 3و1و بتا  مانان الیگوساکارید ،پربیوتیک یدي:هاي کل واژه
  مقدمه

عنوان یک ماده افزودنی به جیره غذایی ماهیان در جهت  ها به بیوتیک رویه از آنتی استفاده بی
چون  در کشورهاي در حال توسعه عوارضی هم خصوص بههاي شایع  کنترل و پیشگیري بیماري

 دست آمده به سمیت انسان، زایی در حساسیت )،2010پورداوود و همکاران، ( ائل زیست محیطیمس
ناصري ( و مهمتر از آن مقاوم شدن عوامل بیماریزا را ایجاد نموده است بیوتیکی آنتی هاي مانده پس از

ن سیستم هاي غذایی که در افزایش رشد و باال برد استفاده از مکملدر نتیجه  .)2008و همکاران، 
باشند که در افزایش سالمت، مقاومت نسبت به استرس و  ایمنی نقش دارند از جمله راهکارهایی می

 ها پربیوتیک توان به هاي غذایی می که از جمله این مکمل توانند مفید واقع شوند عوامل بیماریزا می
ضمی هستند که از طریق ها عناصر غذایی غیرقابل ه پربیوتیک .)2010اکرمی و همکاران، ( اشاره کرد

هاي باکتریایی که در روده وجود دارند، اثرات  تحریک رشد یا فعال کردن یک یا تعداد محدودي از گونه
بیشترین  .)1995گیبسون و روبرفروید، ( بخشند سودمندي بر میزبان داشته و سالمتی آن را بهبود می

ها  اند، کربوهیدرات ات مورد بررسی قرار گرفتهها و حیوان عنوان پربیوتیک در تغذیه انسان موادي که به
دیواره سلولی د که از نباش می محلول و کربوهیدرات پیچیده بتا گلوکان و الیگوساکاریدمانان .هستند

مانع  که این ترکیبات اند ) مشتق شدهSaccharomyces cerevisiaeمخمر ساکارومایسیس سرویزیا (
هاي میکروفلور را  ستگاه گوارش گردیده و اثرات معکوس متابولیتهاي بیماریزا به د از اتصال باکتري

اثرات سودمندي بر روي سیستم گلوکان  3 و1بتا همچنین . )1997ساواژ و همکاران، (د نده کاهش می
ویروسی و هاي  ها و عفونت ها در برابر باکتري و مقاومت آن پوستان ایمنی پستانداران، ماهیان و سخت

عنوان یک بافت حیاتی سیال و  خون به ).2010سانگ و فوتدار، ( دارد تلفاتپیشگیري یا کاهش 
تأثیر حاالت مختلف  تحتترکیبات آن ترین مایعات بیولوژیک بدن بوده که  الوصول، یکی از مهم سهل

). فاکتورهاي 2002آفونسو و همکاران، ( گردد فیزیولوژیک و پاتولوژیک، دستخوش نوسان و تغییر می
هاي مختلف با هم تفاوت داشته و متغیرهایی نظیر شرایط محیطی،  ی ماهیان در گونهخونی و سرم

، گونه، جنس، درجه حرارت آب، )2007؛ شاهسونی و همکاران، 1999روس و روس، ( اي، سن تغذیه
خواجه و آمیزي ( گیري، شمارش سلولی و رنگ هاي نمونه آب، تکنیک pHترکیبات شیمیایی، سختی و 

توانند سبب تغییر در سطح  زایی مانند صید و دستکاري می ) و عوامل استرس2008همکاران، 
بر روي  گلوکان 3و1بتا  و لیگوساکاریدادر مورد تأثیر پربیوتیک مانان  فاکتورهاي خونی شوند.
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توان به  صورت گرفته است که از آن جمله می پژوهشپارامترهاي خونی ماهیان تعداد محدودي 
و ولکر  )،Oreochromis niloticus) بر روي ماهی تیالپیا (2007اران (و همک هیسانو پژوهش

) بر 2008و همکاران (سادو )، Ictalurus punctatus) بر روي گربه ماهی روگاهی (2007همکاران (
راهو ) بر روي گونه 2009( همکاران و اندروز ،)Oreochromis niloticusروي تیالپیاي نیل جوان (

)Labeo rohita،( همکاران ول ریو زاراگوزا د )بر روي گونه2011 ( Lutjanus guttatus،  رزاقی
و همکاران  یی و) جوان پرورشی Huso huso) بر روي فیل ماهیان (2011و همکاران ( منصور

 پژوهشیکه  از آنجایی .اشاره کرد) Paralichthys olivaceus( ) بر روي کفشک ماهی ژاپنی2011(
بر روي پارامترهاي  گلوکان 3و1بتا  و ایی حاوي پربیوتیک مانان الیگوساکاریددر مورد تأثیر جیره غذ

هدف از  بنابراین ،در شرایط پرورشی انجام نشده استکمان  آالي رنگین اهی قزلم خونی و بیوشیمی
بر روي  گلوکان 3و1بتا  و این پژوهش، بررسی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید

هاي  در حوضچهکمان  آالي رنگین ماهی قزل بچهسرم خون  و بیوشیمی شناسی خون ارامترهايپ
  باشد. فایبرگالس می

  
  ها مواد و روش

در مزرعه ماهیان سردآبی حصار در شهرستان میانه واقع در  1390پژوهش در بهار این  انجام آزمایش:
با وزن کمان  آالي رنگین ماهی قزل بچهقطعه  480ین منظور ه اشرقی انجام پذیرفت. ب استان آذربایجان

روز مورد تغذیه  55مدت  حوضچه فایبرگالس به 12قطعه در  40گرم با تراکم  08/14 ±55/0متوسط 
متر با  سانتی 240×45×40هاي فایبرگالس مورد استفاده در این آزمایش در ابعاد  حوضچه قرار گرفتند.

 3-5/3به میزان  ماهیان غذادهی به بچه ر شده بود.لیتر آب پ 325با  اًلیتر بود که حدود 432حجم کل 
پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی درصد وزن توده زنده که در طول دوره آزمایش متغیر بود، انجام گرفت. 

گرفت  به صورت هفتگی مورد سنجش قرار می pHطور روزانه و اکسیژن و  آب مانند دماي آب به
 5/7 ±5/0گراد، اکسیژن  درجه سانتی 5/16±5/0دماي آب که در کل دوره آزمایش میزان  طوري به

در کل دوره پرورش از غذاي  حاضر در نوسان بود. در آزمایش pH 3/0±3/7گرم در لیتر و  میلی
  .)1(جدول  استفاده شد کنسانتره اکسترود شرکت مکمل اصفهان
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  .ن)تجزیه تقریبی غذاي کنسانتره اکسترود (ساخت شرکت مکمل اصفها -1جدول 

  درصد  نوع ترکیب
  2/43  پروتئین خام
  8/17  چربی خام
  65/15  خاکستر
  رطوبت

  فیبر
  عصاره عاري از ازت

67/4  
09/3  
59/15  

  2/4077  انرژي ناخالص (کیلوکالري در کیلوگرم)
  

گلوکان با نام تجاري  3و1الیگوساکارید و بتا مانان ،در این آزمایش پربیوتیک مورد استفادهنوع 
که از دیواره سلولی  باشد میآلمان کشور  Biochemساخت شرکت  )®TechnoMos( تکنوموس

منظور  به .) مشتق گردیده استSaccharomyces cerevisiae( مخمر ساکارومایسیس سرویزیا
آالي  ماهیان قزل بچه خون سرم و بیوشیمی شناسی خونهاي  بررسی اثر این پربیوتیک بر شاخص

گرم مانان  5/4و  3، 5/1تصادفی متعادل شامل سه سطح  ور کاملط بهکمان طرح آماري  رنگین
و یک گروه شاهد بدون پربیوتیک با  کیلوگرم غذاي خشک گلوکان به ازاي هر 3و1الیگوساکارید و بتا 

  سه تکرار طراحی شد.
میانگین  با کمان آالي رنگین ماهیان قزل بچهگیري از  در پایان دوره آزمایش، خون گیري: گیري و خون نمونه
ین منظور ه ارت گرفت. بو بیوشیمی صو شناسی خونهاي  زمایشگرم به جهت انجام آ 09/40 ±32/1وزنی 

از پودر  چنین هم گیري تغذیه ماهیان قطع گردیده و ساعت قبل از خون 24به جهت جلوگیري از استرس 
استفاده شد. در ادامه براي  عنوان ماده بیهوشی به) 2009قبادي و همکاران، ( ppm200گل میخک به میزان 

قطعه  84خشک گردیده و سپس  طور کامل بهجلوگیري از ورود موکوس و آب به نمونه خون، ماهیان 
طور تصادفی  هاي بیماري بودند به نشانه بدونکه از نظر ظاهر سالم و  )تکرارماهی به ازاي هر  7ماهی (

سی  سی 1دست آمده مقدار  ههاي خون ب د. از نمونهگیري انجام گردی خون با قطع ساقه دمیانتخاب شدند و 
سی در ظروف حاوي ماده ضد  سی 1هاي سرولوژي فاقد ماده ضدانعقاد براي جداسازي سرم و  در لوله
دقیقه سرم جدا  5مدت  دور در دقیقه به 3000سپس با استفاده از سانتریفوژ با  تقسیم گردید. EDTAانعقاد 

 - 20ک تخلیه و در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقال و در شرایط فریزر (دماي هاي کوچ و با سمپلر در لوله
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  گراد) تا زمان انجام آزمایش نگهداري شدند. درجه سانتی
 روي خون حاوي ماده ضدانعقاد شناسی خونهاي  آزمایش :شناسی خونگیري پارامترهاي  هاي اندازه روش

EDTA  هاي سفید ( شامل تعداد گلبولانجام گرفت. فاکتورهاي خونی مورد مطالعهWBC تعداد ،(
)، هموگلوبین متوسط MCV)، حجم متوسط گلبولی (PCV)، هماتوکریت (RBCهاي قرمز ( گلبول

 ) بودHb) و هموگلوبین (MCHCهاي قرمز ( )، غلظت متوسط هموگلوبین گلبولMCHگلبولی (
ید شامل نوتروفیل (هتروفیل)، هاي سف چنین شمارش افتراقی گلبول . هم)2000فلدمان و همکاران، (

. باید خاطر نشان کرد که نوع )2004بورگز و همکاران، (لنفوسیت و مونوسیت نیز انجام شد 
براي رقیق کردن خون  و از محلول ریس ههاي سفید از نوع گیمسا بود آمیزي در شمارش گلبول رنگ

  استفاده شد.
با استفاده از دستگاه  یري پارامترهاي بیوشیمیگ ندازها :گیري پارامترهاي بیوشیمی ندازههاي ا روش

Autoanalyser هاي آزمایشگاهی شرکت پارس  طبق دستورالعمل شرکت سازنده با استفاده از کیت
گلیسرید به  )، تريCholestrol oxidaseآزمون انجام شد. کلسترول به روش کلسترول اکسیداز (

)، Bromocresol Greenروش بروموکرزول ( )، آلبومین بهLipase/GPO-PAPروش آنزیمی لیپاز (
)، Jaffeسنجی ژافه ( )، کراتینین به روش رنگGlucose oxidaseگلوکز به روش گلوکز اکسیداز (

گیري گردید.  ) اندازهBiuretبه روش بیوره ( کلسنجی اوره آز و پروتئین  اسیداوریک به روش رنگ
)، الکتات دهیدروژناز ALTین آمینوترانسفراز ()، آالنASTسنجش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (

)LDHسنجی کینتیک و آلکالین فسفاتاز ( ) به روش رنگALP به روش آنزیماتیک کینتیک صورت (
  ).2004بورگز و همکاران، (گرفت 

ریزي و اجرا گردید.  تصادفی برنامه کاملطور  بهدر قالب طرح  پژوهشطرح کلی این  تجزیه و تحلیل آماري:
 SPSS (Ver. 18) افزار انحراف معیار با استفاده از نرمو  محاسبه میانگینو تحلیل آماري شامل  تجزیه

  دار تلقی گردید. معنی) P>05/0(صورت پذیرفت و مقادیر 
  

  نتایج
گلوکان جیره  3و1از تأثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا  دست آمده بهنتایج 

ارائه  2کمان در جدول  آالي رنگین ماهی قزل هاي سرمی خون بچه خی آنزیمغذایی روي میانگین بر
و  AST، ALTهاي سرمی  داري در میزان فعالیت آنزیم گردیده است. بر اساس نتایج تفاوت معنی

LDH  گلوکان در  3و1در ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا
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گرم بر  5/4 در تیمارALP  در میزان فعالیت آنزیم ).P<05/0( هد وجود نداشتمقایسه با تیمار شا
داري در مقایسه با سطوح دیگر  معنی کاهش جیره گلوکان 3و1مانان الیگوساکارید و بتا کیلوگرم 

الیگوساکارید  نتایج حاصل از تأثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان ).P>05/0( پربیوتیک مشاهده گردید
نتایج  آمده است. 3گلوکان جیره غذایی روي برخی فاکتورهاي هماتولوژي در جدول  3و1و بتا 

داري را در برخی فاکتورهاي هماتولوژي از قبیل گلبول قرمز، گلبول سفید،  تفاوت معنی دست آمده به
)، غلظت متوسط هموگلوبین MCH، هموگلوبین متوسط گلبولی ()MCV( حجم متوسط گلبولی

اما در  ).P<05/0( نشان نداد )، نوتروفیل (هتروفیل)، لنفوسیت و مونوسیتMCHC( هاي قرمز گلبول
گلوکان  3و1مانان الیگوساکارید و بتا گرم بر کیلوگرم  3 فاکتورهاي هماتوکریت و هموگلوبین در تیمار

تأثیر جیره غذایی حاوي سطوح متفاوت  4جدول  ).P>05/0( داري مشاهده گردید افزایش معنیجیره 
خون نشان  بر روي برخی فاکتورهاي بیوشیمیرا گلوکان  3و1بیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا پر

داري در میزان گلوکز، کراتینین و اسیداوریک در تیمارهاي  دهد. بر اساس نتایج تفاوت معنی می
ار شاهد در مقایسه با تیمگلوکان  3و1آزمایشی با سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا 

 سطحداري در  کلسترول و آلبومین تفاوت معنی ،کلدر میزان پروتئین ). P<05/0( مشاهده نشده است
 گلوکان جیره نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد 3و1گرم بر کیلوگرم مانان الیگوساکارید و بتا  5/1
)05/0<P .(م بر کیلوگرم در مقایسه گر 5/4گلیسرید در تیمار  میزان تري داري در چنین کاهش معنی هم

  ).P>05/0( مشاهده گردیده استگلوکان  3و1پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا با سطوح دیگر 
  

  
مانان  تغدیه شده با پربیوتیک کمان آالي رنگین ماهی قزل بچههاي سرمی خون  میانگین مقادیر برخی آنزیم  -2 دولج

  .گلوکان 3و1بتا  الیگوساکارید و
  )U/L(  آنزیم  احتماالت تکنوموس g/kg 5/4  تکنوموس g/kg 3 تکنوموسg/kg5/1  دشاه  تیمار

AST    
a 75/94± 00/517  

)584 -450(  
a 42/42± 00/447  

)477 -417(  
a 2/50± 5/431  

)467 -396(  
a 66/46± 00/481  

)514 -448(  578/0 

ALT    
a 12/2± 5/14  

)16 -13(  
a 53/3± 5/16  

)19 -14(  
a 41/1± 00/15  

)16 -14(  
a 41/1± 00/17  

)18 -16(  680/0 

ALP  
ab 66/46± 00/1019  

)1052 -986(  
a81/31± 5/1118  

)1141 -1096( 

a 27/57± 5/1079  
)1120 -1039(  

b 38/18± 00/920  
)933 -907(  031/0 

LDH 
a 12/2± 5/2103  

)2105 -2102(  
a 21/359± 00/1959  

)2213 -1705(  
a 77/7± 5/1826  

)1832 -1821(  
a 5/259± 5/1806  

)1990 -1623(  568/0 

  دارند.  دار هاي در یک ردیف که حروف کناري آنها شبیه هم یا حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی میانگین
 .باشند میها  دهنده دامنه شاخص اعداد داخل پرانتز نشان
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  انحراف معیار بیان شده است. ±ها به صورت میانگین  داده
  گلوکان 3و1بتا  مانان الیگوساکارید وتغدیه شده با سطوح متفاوت پربیوتیک کمان  آالي رنگین قزلماهی  بچهمتغیرهاي خون شناختی  - 3جدول 

  احتماالت تکنوموس g/kg 5/4  تکنوموس g/kg 3 تکنوموسg/kg5/1  شاهد  تیمار    شاخص   
WBC 

)mm3( 
 a24/4± 00/28  

)31 -25(  
a 36/6± 5/23 

)28 -19(  
a38/4± 6/18  
)7/21-5/15(  

a 06/1± 75/24  
)5/25-24(  334/0 

RBC 
)mm 106(  

 a55/0± 27/2  
)66/2-88/1(  

a 03/0± 77/1 
)8/1-75/1(  

a 53/0± 27/2  
)65/2-9/1(  

a 62/0± 2/2  
)65/2-76/1(  721/0 

PCV 
(%)  

 ab12/2± 5/43  
)45 -42(  

b 41/1± 00/39 
)40 -38(  

a 82/2± 00/46  
)48 -44(  

ab 7/0± 5/42  
)43 -42(  090/0 

MCV   
)fl(  

  a76/36± 00/213  
)239 -187(  

a 02/12± 5/219 
)228 -211(  

a 35/35± 00/206  
)231 -181(  

a 56/56± 00/198  
)238 -158(  947/0 

MCH   
)pg( 

 a19/19± 2/66  
)78/79-63/52(  

a 8/4± 4/73 
)8/76-70(  

a 61/11± 58/68  
)8/76-37/60(  

a 08/18± 75/66  
)54/79-96/53(  956/0 

MCHC   
 (%)  

 a14/0± 2/33  
)3/33-1/33(  

a 07/0± 15/33 
)2/33-1/33(  

a 77/0± 55/33  
)1/34-33(  

a 84/0± 7/33  
)3/34-1/33(  746/0 

Hb  
)g/dl( 

 ab7/0± 5/14  
)15 -14(  

b 49/0± 95/12 
)3/13-6/12(  

a 98/0± 3/15  
)16 -6/14(  

ab 21/0± 15/14 
)3/14-14(  096/0 

 نوتروفیل (%)
 a26/16± 5/22  

)34 -11(  
a 12/2± 5/29 

)31 -28(  
a 12/2± 5/22  

)24 -21(  
a 94/4± 5/24  

)28 -21(  829/0 

 لنفوسیت (%)
 a14/14± 00/75  

)85 -65(  
a 41/1± 00/69 

)70 -68(  
a 7/0± 5/73  

)74 -73(  
a 24/4± 00/73  

)76 -70(  866/0 

  منوسیت (%)
 a12/2± 5/2  

)4-1(  
a 7/0± 5/1 

)2-1(  
a 41/1± 00/4  

)5-3(  
a 7/0± 5/2  

)3-2(  436/0 

هاي در یک ردیف که حروف کناري آنها شبیه هم یا حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی دارند و آنهایی  میانگین
  ها هستند. دهنده دامنه شاخص باشند. اعداد داخل پرانتز نشان دار می که فاقد حروف مشترك هستند داراي اختالف معنی

  ان شده است.انحراف معیار بی ±ها به صورت میانگین  داده
  

  بحث
منجر به  گلوکان 3و1بتا  مطالعه نشان داد مکمل کردن جیره با مانان الیگوساکارید واین نتایج 

نشده است و تنها در فاکتور  LDHو  AST، ALTهاي  داري در میزان فعالیت آنزیم تفاوت معنی
ALP داري در  جیره کاهش معنی گلوکان 3و1بتا  گرم بر کیلوگرم مانان الیگوساکارید و 5/4 در تیمار

هاي سرمی در حالت طبیعی در  ). آنزیمP>05/0مقایسه با سطوح دیگر پربیوتیک مشاهده گردید (
 AST  ،ALPمیزان). 2007قیاسی و همکاران، ها وجود دارند ( غشاي سلولی سیتوپالسم و میتوکندري

ا اهمیت در بررسی وضعیت هاي ب و جزء آنزیم رود کار می هکبد بفعالیت  شاخصعنوان  هب ALT و
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هاي  اغلب براي ارزیابی وجود آسیب LDH). 1975راسیوکت و همکاران، سالمتی ماهیان هستند (
  ).2006ایلماز و همکاران، شود ( گیري می بافتی کبد اندازه

  
ت پربیوتیک مانان کمان تغدیه شده با سطوح متفاو آالي رنگین ماهی قزل بچهها در  مقادیر برخی از غیرالکترولیت -4 جدول

  گلوکان 3و1بتا  الیگوساکارید و
  احتماالت تکنوموس g/kg 5/4  تکنوموس g/kg 3 تکنوموسg/kg5/1  شاهد  شاخص        تیمار

  کلسترول
)mg/dl( 

 b89/9± 00/451  
)458 -444(  

a 24/4± 00/499 
)502 -496(  

b 14/14± 00/468  
)478 -458(  

b 7/0± 5/464  
)465 -464(  023/0 

  یسریدگل تري
)mg/dl(  

 ab69/29± 00/328  
)349 -307(  

a 92/21± 5/361 
)377 -346(  

a 33/23± 5/366  
)383 -350(  

b 65/5± 00/299  
)303 -295(  103/0 

  آلبومین
)g/dl(  

 b07/0± 45/1  
)5/1-4/1(  

 a00/0± 6/1  
 )6/1 -6/1(  

b 07/0± 45/1  
)5/1-4/1(  

b 00/0± 4/1  
)4/1-4/1(  058/0 

  گلوکز
)mg/dl(  

 a77/7± 5/127  
)133 -122(  

 a7/0± 5/88  
 )89-88(  

a 12/2± 5/92  
)94 -91(  

a 3/40± 5/141  
)170 -113(  144/0 

  کراتینین
)mg/dl(  

 a00/0± 2/0  
)2/0-2/0(  

 a00/0± 2/0  
)2/0-2/0(  

a00/0± 2/0  
)2/0-2/0(  

a07/0± 25/0  
)3/0-2/0(  479/0 

  اسید اوریک
)mg/dl(  

 a07/0± 45/0  
)5/0-4/0(  

 a14/0± 3/0  
 )4/0 -2/0(  

a 07/0± 35/0  
)4/0-3/0(  

a 07/0± 35/0  
)4/0-3/0(  513/0 

  پروتئین تام
)g/dl( 

 b07/0± 55/3  
)6/3-5/3(  

 a07/0± 15/4  
 )2/4 -1/4(  

ab 21/0± 85/3  
)4-7/3(  

b 07/0± 55/3  
)6/3-5/3(  021/0 

ترك هستند فاقد اختالف معنی دارند و آنهایی هاي در یک ردیف که حروف کناري آنها شبیه هم یا حداقل داراي یک حرف مش میانگین
  ها هستند. دهنده دامنه شاخص باشند. اعداد داخل پرانتز نشان دار می که فاقد حروف مشترك هستند داراي اختالف معنی

  انحراف معیار بیان شده است. ±داده ها به صورت میانگین 
  

در  ALPو  LDHجیره، میزان  فزایش سطح پربیوتیک درابا بر اساس نتایج مشخص گردید که 
مطلوب و  تواند ناشی از تأثیر کمان کاهش یافت که این امر می ي رنگینالآ ماهیان قزل سرم خون بچه

گرم  5/4ویژه در سطح  هو بدر جیره  گلوکان 3و1بتا  پربیوتیک مانان الیگوساکارید و مفید سطوح باالتر
چنین روندي مشاهده  ALT و ASTهاي  مورد آنزیم فعالیت کبد باشد. اما درعملکرد بر کیلوگرم بر 

براي مثال نوع  ،گیرند فاکتورهاي فیزیولوژیک و محیطی قرار می تأثیرهاي سرمی تحت  آنزیم نشد.
هاي سرمی و فعالیت آنها مؤثر است  جیره غذایی، دماي آب، سن ماهی و شوري آب در میزان آنزیم

ها و کاهش میزان  یزان مقاومت در برابر ابتال به بیماريبراي افزایش م). 2007قیاسی و همکاران، (
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ها  هاي ایمنی به غذاها رایج شده است که این افزودنی ها، امروزه افزودن محرك بیوتیک مصرف آنتی
و به وفور در پرورش ماکیان و سایر  گردیدهروده موجب فعال شدن گلبول سفید و افزایش سالمت 

 و سفید هاي گلبول تعداد .)2008سادو و همکاران، ( گیرد قرار میهاي پرورشی مورد استفاده  دام
 یکی و ماهی سالمتی مهم هاي از شاخصها  مونوسیت و ها  نوتروفیل ها، لنفوسیت جمله از آن ترکیب

 که )2009فر و همکاران،  احمدي( سلولی هستند غیراختصاصی ایمنی سیستم اصلی هاي بخش از

 و فیزیولوژیک عوامل و دیگر عفونت به بدن واکنش نوع و عفونت دوجو عدم وجود یا دهنده نشان
 از پس باید که هایی جمله ارزیابی از بنابراین،. )2007سراجیان و همکاران، ( باشد می پاتولوژیک

 تکثیر میزان و ها اریتروسیت و ها کل لوکوسیت تعداد شمارش ،انجام داد ایمنی هاي محرك کاربرد

 مطالعه ایندر  .)2009فر و همکاران،  احمدي( باشد می آزمایش مورد اتدر موجود ها لنفوسیت
عنوان سدهاي دفاعی بدن مطرح  و گلبول قرمز که به ، مونوسیتبیشترین میزان گلبول سفید، لنفوسیت

داري  ها اختالف معنیتیمار بین در اگرچه ،نددر تیمار شاهد از میزان باالتري برخوردار بود، باشند می
عنوان یک شاخص مهم و مفید و در عین حال ساده و سریع در ارزیابی  . هماتوکریت بهنشدمشاهده 

چنین در تعیین سالمت و بیماري ماهیان مورد استفاده قرار  هم .)2008خواجه و همکاران، ( خونی کم
 رید وگرم بر کیلوگرم مانان الیگوساکا 3ه حاضر میزان هماتوکریت در تیمار عگیرد. اگرچه در مطال می
و  هیسانو در همین راستاداري با تیمار شاهد نداشت.  اما تفاوت معنی ،جیره بیشتر بود گلوکان 3و1بتا 

درصد مخمر دهیدراته (منبع اصلی مانان  2) گزارش نمودند که مصرف حداقل 2007همکاران (
خون پارامترهاي ) تأثیري بر Oreochromis niloticusالیگوساکارید) در جیره غذایی ماهی تیالپیا (

تأثیر پربیوتیک مانان  )2007و همکاران (ولکر پژوهش مشابهت داشت.  این نداشت که با نتایج شناسی
) مورد ارزیابی قرار دادند و Ictalurus punctatusالیگوساکارید را بر روي گربه ماهی روگاهی (

حاوي پربیوتیک مانان  ماهیان تغذیه شده با جیره شناسی خونعنوان کردند که در پارامترهاي 
در  .مطالعه بوداین الیگوساکارید، اختالفی نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد که منطبق با نتایج 

 Oreochromis) بر روي ماهیان جوان پرورشی تیالپیا (2008و همکاران (سادو آزمایشی که توسط 

niloticus روز  45مدت  لیگوساکارید بهادرصد مانان  1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0) با سطوح مختلف
انجام شد مشخص شد که استفاده از این پربیوتیک در سطوح مورد مطالعه منجر به افزایش سطح 

داري در پارامترهاي هماتولوژیک در مقایسه با گروه شاهد نگردید که  لکوسیت و همچنین تفاوت معنی
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با هم ) 2011و همکاران (قی منصور رزاچنین  هم .مطالعه یکسان بوداین دست آمده از  هبا نتایج ب
گرم در کیلوگرم جیره)  4و  2(هاي حاوي سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید  ارزیابی جیره
جوان پرورشی مشاهده  )Huso husoان (ماهی فیل شناسی خونپارامترهاي  دري ارد تفاوت معنی

این  ها ، لنفوسیت و منوسیتنوتروفیل ایفوظاز جمله . داشتمطابقت  این پژوهشکه با نتایج  نکردند
 یابد نیز افزایش می هاهاي باکتریایی، پروتوزوآیی و التهاب، میزان آن در پاسخ به استرس، عفونت است که

ترتیب در  به لنفوسیت و منوسیت، پژوهش اگرچه میزان نوتروفیل این در .)1997وردجم و همکاران، (
در مقایسه با سایر جیره  گلوکان 3و1بتا  رم مانان الیگوساکارید وگرم بر کیلوگ 3، شاهد و 5/1تیمار 

هایی هستند که  ترین سلول ها از مهم لکوسیت .مشاهده نشدداري  بود اما تفاوت معنی تیمارها باالتر
خواري نقش خود را ایفا نمایند. افزایش در تعداد  توانند به صورت بیگانه بادي کرده و می تولید آنتی
را شناسایی  WBCsهاي مخصوص بر روي  تواند گیرنده علت وجود گلوکان است که می هبلکوسیت 

ها  گیرد، سلول ها قرار می بر روي این گیرنده گلوکان 3و1بتا که  زمانی .)2011تاتی و همکاران، ( نماید
منجر  جدید WBCsنمایند که در نهایت به تشکیل  ها می ها و ترشح سیتوکینین شروع به بلعیدن باکتري

مانان الیگوساکارید با سطوح  ) با افزودن2009( و همکاراناندرز  ).2009اندرز و همکاران، (  شود می
) با میانگین Labeo rohitaدرصد به جیره غذایی ماهیان انگشت قد گونه راهو ( 4و  2، 1مختلف 

گلوبین، پروتئین سرم، داري را در میزان گلبول سفید، گلبول قرمز، همو معنی افزایشگرم،  15/4وزنی 
آلبومین و گلوبولین در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوي پربیوتیک مانان الیگوساکارید در مقایسه با 

 بدن ایمنی سیستم برروي توانند می که تأثیري با ایمنی هاي محرك بنابراین .تیمار شاهد مشاهده نمودند
 با ممکن است که محیطی نامناسب رایطش تحت و شده بیشتر آبزیان مقاومت باعث کنند ایجاد

 در و شده واقع مؤثر باشد همراه عفونی و شیمیایی، فیزیکی هاي تنش همچون خاصی هاي استرس
و دل ریوزاراگوزا  .)2009فر و همکاران،  احمدي( باشند داشته پی در را تولید بازده نهایت افزایش

درصد به جیره  5/0و  1/0، 05/0سطوح متفاوت  با گلوکان 6و1/  3و1بتا ) با افزودن 2011همکاران (
هفته گزارش نمودند که در هفته دوم و چهارم  5طی مدت  )Lutjanus guttatus( سرخو غذایی گونه
داري در میزان مونوسیت و نوتروفیل نسبت به سایر تیمارها  افزایش معنی 1/0و  05/0در سطوح 

میزان گلبول سفید، لنفوسیت، نوتروفیل و  05/0ر مشاهده گردید اما در پایان هفته پنجم در تیما
ولی میزان گلبول سفید و ترومبوسیت در تیمار شاهد  یافت.داري کاهش  طور معنی ائوزینوفیل به
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هاي فروکتو  ) اثرات سطوح مختلف پربیوتیک2011و همکاران ( یی در پژوهشی دیگر .افزایش یافت
فاکتورهاي کلسترول و را بر روي  Bacillus clausiiالیگوساکارید، مانان الیگوساکارید و 

 56مدت  گرم به 21 ) با میانگین وزنیParalichthys olivaceusکفشک ماهی ژاپنی (گلیسرید  تري
داري در بین تیمارها در مقایسه با تیمار  روز مورد بررسی قرار دادند و عنوان نمودند که تفاوت معنی

هاي موجود در این بررسی  بر اساس یافته .داشت مغایرتمطالعه  اینشاهد مشاهده نگردید که با نتایج 
شود که فاکتورهایی مانند عوامل محیطی (فصول سال،  هاي دیگر پژوهشگران مشاهده می و یافته

شوري، دوره نوري، درجه حرارت و تراکم)، عوامل فیزیولوژیکی (گونه آبزي، سیکل تولید مثلی و 
گیري، چگونگی تهیه نمونه، دقت و  اي)، زمان نمونه تغذیهوضعیت بلوغ، سن، جنس و شرایط 

خون تأثیر بگذارند و باعث  بر فعالیت پارامترهاي بیوشیمی توانند گیري می هاي اندازه حساسیت روش
هاي غذایی، نوع  چنین فرموالسیون جیره هم .)1976ویلیام و وارنر، (اختالف در تفسیر نتایج شوند 

هاي  لوص پربیوتیک مصرفی و میزان مورد استفاده آن در جیره، روشپربیوتیک مصرفی، درجه خ
اي که قادر به  فلور میکروبی ویژه احتماالًکردن پربیوتیک مانان الیگوساکارید به جیره و مختلف اضافه 

اي بر خصوصیات  طور قابل مالحظه هب .عنوان سوبسترا هستند استفاده از پربیوتیک مانان الیگوساکارید به
  گذارند. خون اثر میشناسی  ریخت
  

  سپاسگزاري
مزرعه ماهیان سردآبی حصار جناب آقاي مهندس شکري و کارکنان از مدیریت محترم بدینوسیله 

هاي  ها و مساعدت پروژه از راهنماییاین محترم و زحمتکش این مجموعه و همه دوستانی که در طول 
  گردد. مند بودیم سپاسگزاري می آنها بهره
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effect of mannan oligosaccharide and 

β-1,3 glucan (TechnoMos®) on hematological and biochemical parameters of 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) juveniles.The fish fed during 55 days with a 
basal diet supplemented with 1.5, 3 and 4.5 g/kg TechnoMos®. Blood samples 
were collected from caudal vein of 84 apparently healthy fish (average weight 
40.09±1.32 g) at the end of trial. There were no significant differences in serum 
enzymes activity like ALT, AST and LDH levels among treatments (P>0.05). 
While ALP was decreased significantly at 4.5 g/kg TechnoMos® supplementation 
(P<0.05). The result showed that haematocrit and haemaglobin levels were 
elevated significantly in 3 g/kg TechnoMos® (P<0.05). The levels of albumin, total 
protein and cholesterol were significantly higher in the group fed 1.5 g/kg 
TechnoMos® than other groups (P<0.05). The results indicated that the prebiotic 
mannan oligosaccharide and β-1, 3 glucan could influence some blood parameters 
in rainbow trout juveniles. 
 
Keywords:Prebiotic; Mannan oligosaccharide and β-1, 3 glucan; Hematology; 
Rainbow trout 
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