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  1چکیده

شامل ترکیبات ضد میکروبی است که نخستین سطح دفاعی میزبـان را در الیه موکوس سطح بدن ماهی 
دهد. این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیـک برابر عوامل بیماریزا تشکیل می

جـوان  )Huso husoفیـل ماهیـان ( هاي ایمنی موکـوسفعالیت ضد باکتریایی و برخی از شاخص جیره بر
در  گـرم 82/40±8/5گروه از فیل ماهیـان بـا میـانگین وزنـی  4ین منظور اهت گرفت. بپرورشی صور

عـدد مـاهی در هـر حوضـچه) توزیـع و بـا سـطوح مختلـف  20هاي فایبرگالس (با تراکم حوضچه
هفته غذادهی شدند. در انتهـاي دوره، موکـوس از  8درصد غذا) به مدت  2و  1، 5/0، 0گروبیوتیک (

هاي بیمـاریزا شـایع بـا دو و فعالیت ضد باکتریایی آن علیه برخی از باکتري سطح پوست جمع آوري
هاي متوالی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش روش انتشار در دیسک و تهیه رقت

غلظت گروبیوتیک، قطر هاله عدم رشد، میـزان پـروتئین محلـول و فعالیـت آلکـالین فسـفاتاز قلیـائی 
هاي )، نتایج مشابهی نیز در روش رقت>05/0P(فزایش معناداري نسبت به تیمار شاهد یافت موکوس ا

                                                
   miladadel85@yahoo.com  مسئول مکاتبه:*
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هـاي باکتریـایی حداقل غلظت ممانعت کننده رشد موکـوس پوسـت علیـه سـویهدست آمد، متوالی به
ه لیتر بود. با توجه به نتایج حاصله، استفاده از گروبیوتیـک بـمیکروگرم بر میلی 250تا  25منتخب بین 

به منظور افزایش فعالیت ضد باکتریـایی موکـوس، میـزان پـروتئین محلـول و  درصد 2ویژه در سطح 
  شود.فعالیت آلکالین فسفاتاز قلیائی، در جیره غذایی فیل ماهیان توصیه می

  
  موکوس، فعالیت ضد باکتري ،هاي ایمنیگروبیوتیک، فیل ماهی، شاخص کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه

ترین اعضاي خانواده تاس ماهیان می باشد که گوشت و ) یکی از شاخصHuso husoفیل ماهی (
هـاي در سال ).2001(بهمنی و همکاران، باشد خاویار آن داراي ارزش اقتصادي زیادي براي کشور می
هـاي زیسـت محیطـی و از بـین رفـتن آالینـدهاخیر به دالیل متعددي از قبیل صید غیر مجاز، وجـود 

ایـن زنـگ انـد. هاي در خطر انقراض قرار گرفتهر طبیعی، این ماهیان در لیست گونههاي تکثیزیستگاه
پروري کشور خطر و ناتوانی در حل مشکالت به وجود آمده موجب شده که فیل ماهی به صنعت آبزي

معرفی و بیش از دو دهه است که پرورش این ماهی شروع شده و روندي رو بـه رشـد داشـته اسـت 
  ).2001ن، (بهمنی و همکارا

ها مواد غذایی غیر قابل هضمی هستند که به طور انتخابی موجب تحریک رشد و فعال پربیوتیک
اي، بهبود و تعادل میکروفلورهاي روده و افزایش مکانیسم دفاعی میزبان هاي مفید رودهکردن باکتري

ي غیر قابل هضم، هاممکن است کربوهیدراتها پربیوتیک ).1995(گیبسون و روبرفروید،  گرددمی
هاي مورد استفاده در هایی با زنجیره کوتاه باشند. از جمله پربیوتیکالیگوساکاریدها یا کربوهیدرات

هاي فیبري، زایالن، فروکتو الیگو ساکارید، الکتوساکروز، توان به اینولین، صمغصنعت آبزي پروري می
  ).2010و و همکاران، (رینگداشت مالتو دکسترین، ایمونوژن و گروبیوتیک اشاره 

 ).2005(لی و گاتلین،  مطرح استگروبیوتیک به عنوان یک پربیوتیک داراي ساختار الیگو پلی ساکاریدي 
هاي رشد و ایمنی ماهی قزل آالي تاکنون مطالعاتی در خصوص تاثیر این پربیوتیک بر شاخص

)، Morone chrysops×M. saxatilis(باس مخطط  )، هیبریدOncorhynchus mykiss(کمان رنگین
گرفته  صورت) Carassius auratusو ماهی حوض ( )Rutilus frisii kutum kamenskyماهی سفید (

  ).2012؛ یوسفیان و همکاران، 2009ساوالنین و گاتلین،  ؛2005لی و گاتلین،  ؛2011(آذري و همکاران، است 
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کننـده شـامل ماکروفاژهـا،  هـاي فاگوسـیتسیستم دفاعی ماهیـان اسـتخوانی عـالی داراي سـلول
باشد. ماهیان استخوانی عـالی می Tو  Bهاي کننده طبیعی مثل لنفوسیتهاي خنثیها و سلولنوتروفیل

(مسیرهاي کالسیک و مسیرهاي فرعی)، لیزوزیم،  همچنین داراي ترکیبات دفاعی از قبیل: عوامل مکمل
  ).1988(آستین و مک اینتوش،  ندباشمیC همولیزین طبیعی، ترانسفرین و پروتئین واکنشی 

دلیل ترشح و جایگزینی مداوم مانع از عنوان نخستین سد دفاعی ماهی، بهموکوس پوست ماهیان به
(اسـتبان، گـردد هاي بیماریزا بر روي سطوح خارجی بـدن مـاهی مـیها و قارچها، باکتريتثبیت انگل

ها، ها، لکتینها، آگلوتینگالیکوپروتئین موکوس اپیدرم حاوي چندین ترکیب ترشحی از جمله ).2012
، لیزوزوم، پروتئین ها، لیزینها، ایمونوگلوبینهاي پروتئولیتیک، فالوآنزیمپپتیدهاي ضد میکروبی، آنزیم

کنـد باشد که نقش دفاعی مهمی را علیـه عوامـل بیمـاریزا ایفـا مـیهاي طبیعی میفاز حاد، آنتی بادي
  .)1988(آستین و مک اینتوش، 

در مطالعـات محـدود صـورت گرفتـه، تـاثیر مثبـت اسـتفاده از پربیوتیـک زایلوالیگوسـاکارید بــر 
)، پربیوتیـک ساکارومایسـز 2014ماهی سفید (حسـینی فـر و همکـاران،  هاي ایمنی موکوسیشاخص

و ) a2012زاده و همکاران، کمان (شیخآالي رنگینماهی قزل هاي ایمنی موکوسیبر شاخصسرویزیه 
 Puntius( هاي ایمنی موکوسی ماهی تـایگر بـارببر شاخصوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس پربی

tetrazona ( به اثبات رسیده است) ،اي در بـا ایـن وجـود، مطالعـهولـی  )2014روستا و همکـاران
فیل ماهیـان جـوان پرورشـی صـورت هاي ایمنی موکوس شاخصبر گروبیوتیک خصوص تاثیر 

فعالیت ضد باکتریایی گروبیوتیک بر در مطالعه حاضر تاثیر سطوح مختلف  ،بنابراین نگرفته است.
  پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. فیل ماهیان جوان هاي ایمنی موکوسو برخی از شاخص

  
  هامواد و روش

در کارگـاه پـرورش ماهیـان خاویـاري  1392اي در مهر ماه سـال هفته 8این تحقیق در یک دوره 
اي سمندك واقع در حومه شهرستان ساري انجام گرفـت. در ابتـداي آزمـایش و بـه برون در روستقره

ماهی جـوان بـا میـانگین وزنـی قطعه فیل 240تعداد منظور سازگاري ماهیان با شرایط جدید پرورشی 
با شرایط عدد ماهی)  20متر (هر وان  2×2×5/0فایبرگالس به ابعاد حوضچه  12در  گرم 8/5±82/40

میـانگین . توزیـع شـدندلیتر) و فاکتورهاي کمی و کیفـی آب مشـابه  2000حجم آب ( یکسان از نظر
لیتر)،  گرم درمیلی 7/5±/4پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش شامل: اکسیژن محلول (
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گرم در لیتر) و میلی 4/±76/7( pHگرم در لیتر)،  4/2±/11گراد)، شوري (درجه سانتی 4/20±5/1دما (
  متر) بود.موس در سانتیمیلی 4/5826±2/159هدایت الکتریکی (

هفتـه بـا  8پس از سازگاري فیل ماهیان با شرایط جدید پرورشی، ماهیان به مـدت : سازي جیرهآماده
غذاي دستی تغذیه شدند. مواد اولیه مورد استفاده در جیره شامل پودر ماهی کیلکا، آرد گنـدم، روغـن 

هاي ویتامینی و معدنی، سلولز، بایندر (آمیت بایندر، مهرتابان، یـزد)، نمـک، لماهی، روغن سویا، مکم
پربیوتیک مورد استفاده در ). 1بود (جدول  ، مرك، آلمان)BHTاکسیدان (ضد قارچ (توکسیبان) و آنتی

سـاکاریدي الیگـو پلـیبود کـه داراي سـاختار   GroBiotic®-Aاین مطالعه گروبیوتیکی با نام تجاري
هاي آزمایش سطوح صفر (شاهد)، نیم، یک و دو درصد از گروبیوتیک به به منظور تهیه جیره .شدبامی

جیره پایه فرموله شده افزوده و به صورت یکنواخت و همگن با جیره پایـه مخلـوط گردیـد. در ایـن 
تـا  بـار در روز 4درصد بیوماس بدن و  3هفته به میزان  8آزمایش فیل ماهیان جوان پرورشی به مدت 

هاي تهیه شده تغذیه شدند. این بررسی در قالب یک طرح کامال تصادفی انجام شـد حد سیري با جیره
  تکرار در نظر گرفته شد. 3تیمار  و براي هر

 آوري موکوس، با استفاده از روش توصیه شده توسط روستادر انتهاي دوره جمع: آوري موکوسجمع
سـاعت قبـل از  24دهـی ماهیـان گرفت. بدین منظور غـذا) با اندکی تغییر صورت 2014و همکاران (

عدد ماهی از هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب و پس از بیهوشـی بـا  12برداري قطع گردید. نمونه
هاي پالستیکی زیـپ هاي استریل به درون کیسه، توسط دستکشppm50 اسانس گل میخک با غلظت

دقیقه ماهیان بـه  3موالر منتقل شدند. پس از گذشت لیمی 50لیتر سدیم کلرید میلی 50پالست حاوي 
بـه مـدت  3000هاي مجهز به اکسیژن مناسب منتقل گردید. موکوس جمع آوري شده با دور حوضچه

 4دقیقه سانتریفوژ و مایع رویی به ظروف استریل منتقل و جهت انجام آزمایشات بعدي در دمـاي  15
  گراد نگهداري شد.درجه سانتی
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  ترکیب جیره پایه ساخته شده براي فیل ماهیان جوان پرورشی مورد استفاده در این مطالعه -1جدول 
 میزان (%) نوع ماده

 58 پودر ماهی کیلکا

 19 آرد گندم

 2/6 روغن ماهی

 8/5 روغن سویا

 3 مکمل ویتامیتی
 5/2 مکمل معدنی

 2 سلولز

 بایندر

 نمک

2 

1 

 4/0 ضد قارچ
 25/0 آنتی اکسیدان

  
بـه منظـور بررسـی خـواص ضـد : باکتریایی موکوس به روش انتشار در دیسکبررسی قدرت ضد

یرسینیا راکري ، )PTCC 14520( هاي استرپتوکوکوس اینیاییباکتریایی موکوس فیل ماهیان از باکتري
)KC291153() اشریشیاکالي ،RTCC 2310) و لیستریا مونوسایتوژنز (ATCC 1143 .استفاده شد (

 200العه فعالیت ضد میکروبی موکوس از روش انتشار در دیسک استفاده شد. بـدین منظـور براي مط
محـیط بـالد آگـار کشـت داده شـد.  بر روي باکتري) 710ها (حاوي میکرولیتر از سوسپانسیون باکتري

متر) اضافه شد میلی 6هاي بالنک استریل (قطر میکرولیتر از موکوس رقیق نشده به دیسک 100سپس، 
گـراد درجـه سـانتی 25ها کشت داده شدند و سپس در دماي ها بر روي محیط کشت باکتريدیسکو 

. پس از گذشـت ایـن زمـان، قطـر )2013ساعت گرماگذاري شدند (سلطانی و همکاران،  24به مدت 
تکـرار در نظـر  3اکتري گیري شد (براي هر سویه بمتر اندازهبر حسب سانتیها عدم رشد باکتري هاله
  فته شد).گر

براي تعیـین ): Minimum Inhibitory Concentration(تعیین حداقل غلظت بازدارندگی موکوس 
ماکرودایلوشـن) اسـتفاده گردیـد. هاي متـوالی (تهیه رقتاز روش  بازدارندگی موکوس حداقل غلظت

 TSB میلی لیتر محـیط کشـت 5هاي استریل حاوي بدین منظور ابتدا رقت متوالی از موکوس در لوله
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)Tryptic soy broth125، 100، 75، 50، 25، 5/12هاي موکوس تهیه شده شـامل: ) تهیه شد. رقت ،
ها، سوسپانسیون باکتریایی بـا ساعته باکتري 24لیتر بود. از کشت میکرولیتر در میلی 250و  200، 150

سـپس  ؛تلقـیح گردیـدهـا میکرولیتر به هـر یـک از رقـت 10تهیه و به میزان  هر باکتري از 710تراکم 
گذاري شـد. پـس از گذشـت گراد گرمادرجه سانتی 25ساعت در دماي  24هاي کشت به مدت محیط

در نظر گرفتـه  MICساعت، کمترین غلظتی از موکوس که در آن کدورت مشاهده نشد، به عنوان  24
 .)2013شد (سلطانی و همکاران، 

گیـري میـزان انـدازه: ین فسفاتاز قلیائی موکوسمیزان پروتئین محلول و فعالیت آنزیم آلکالسنجش 
) و منحنـی اسـتاندارد 1951پروتئین محلول با استفاده از روش توصیه شده توسط لـري و همکـاران (

آلبومین سرم گاوي تعیین شد. همچنین، سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیائی موکوس با استفاده از کیت 
نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر تعیـین  400ي تولیدي شرکت پارس آزمون و در جذب نور

  .)2012(سنچولی و همکاران،  شد
و با استفاده از تجزیـه SPSS   18افزارها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده: تجزیه و تحلیل آماري

اس هـاي مختلـف بـر اسـبین گـروه صورت گرفت. مقایسه میانگین) ANOVAواریانس یک طرفه (
درصد تعیین شـد  5در سطح احتمال ) Multiple- range test Duncansاي دانکن (آزمون چند دامنه

)05/0P<.(   
  

  نتایج
فعالیت ضد باکتریایی موکوس فیل ماهیان جوان تغذیه شـده بـا سـطوح مختلـف گروبیوتیـک در 

یـه شـده بـا سـطوح دهنده تفاوت معناداري بین تیمارهـاي تغذنشان داده شده است که نشان 2جدول 
) هر چند که تفاوت معناداري بین تیمار شاهد و نیم >05/0P(مختلف گروبیوتیک با تیمار شاهد است 

 2ترین قدرت ضد باکتریایی موکوس فیل ماهیان جوان در تیمـار . بیش)<05/0P( درصد مشاهده نشد
  گروبیوتیک مشاهده شد.   درصد
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وس فیل ماهیـان جـوان تغذیـه شـده بـا سـطوح مختلـف گروبیوتیـک مقایسه قدرت ضد باکتریایی موک -2جدول 
  انحراف معیار) ±(میانگین

 شاهد %5/0گروبیوتیک  %1روبیوتیک گ %2گروبیوتیک 
 متر)(سانتی تیمار

 باکتري
a2/0±8/7 a4/0±5/8 b2/0±8/5 b4/0±4/5 استرپتوکوکوس اینیایی 
a6/0±3/12 b5/0±8/10 c6/0±9/7 c32/0±1/8  راکريیرسینیا 

a5/0±8/9 a3/0±8/10 b2/0±2/6 b4/0±8/5 اشریشیاکالي 
a9/0±6/10 a2/1±1/11 b2/0±9/5 b3/0±3/6 لیستریا مونوسایتوژنز 

  ).>05/0P(دهنده اختالف معناداري بین تیمارها است حروف متفاوت در هر ردیف نشان
  

ن تغذیـه شـده بـا ) موکوس فیل ماهیـان جـواMICحداقل غلظت بازدارندگی رشد ( 3در جدول 
حداقل غلظت ممانعت کننده هاي شایع بیماریزا آمده است. سطوح مختلف گروبیوتیک در برابر باکتري

لیتـر بـود. میکروگـرم بـر میلـی 250تا  25هاي باکتریایی منتخب بین رشد موکوس پوست علیه سویه
کـري مشـاهده شـد، ایـن در باکتریایی موکوس فیل ماهی علیه باکتري یرسینیا راترین فعالیت ضدبیش

ترین مقاومت را نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد که با حالی است که استرپتوکوکوس اینیایی بیش
  ل ماهیان جوان نیز افزایش یافت.افزایش غلظت گروبیوتیک فعالیت ضدباکتریایی موکوس فی

  
ن تغذیـه شـده بـا سـطوح مختلـف ) موکوس فیـل ماهیـان جـواMICحداقل غلظت بازدارندگی رشد ( -3جدول 

  هاي مورد مطالعهر برابر باکتريگروبیوتیک د

 شاهد %5/0گروبیوتیک  %1گروبیوتیک  %2گروبیوتیک 
 )لیترمیکرولیتر در میلیتیمار (

 باکتري

 استرپتوکوکوس اینیایی 250 250 200 150

 یرسینیا راکري 75 75 50 25

 اشریشیاکالي 100 75 50 75

 لیستریا مونوسایتوژنز 251 100 100 75

  ).>05/0P(دهنده اختالف معناداري بین تیمارها است حروف متفاوت در هر ردیف نشان
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موکوس فیل  آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیایی پروتئین محلول و فعالیتنتایج حاصله از تعیین میزان 
دهنده افزایش معنادار میزان پروتئین محلول ) نشان4ماهیان جوان تغذیه شده با سطوح مختلف (جدول 

آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیایی در تیمارهاي گروبیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد است  و فعالیت
)05/0P<(هاي مورد مطالعه نیز که همزمان با افزایش غلظت پربیوتیک مصرفی میزان شاخصطوري، به

 آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیایی وتئین محلول و فعالیتپر ترین میزانروندي افزایشی داشت و بیش
  موکوس در تیمار دو درصد گروبیوتیک مشاهده شد.
  

موکوس فیل ماهیان جـوان تغذیـه شـده بـا  آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیایی میزان پروتئین محلول و فعالیت -4جدول 
  انحراف معیار) ± سطوح مختلف گروبیوتیک (میانگین

 شاخص شاهد %5/0گروبیوتیک  %1گروبیوتیک  % 2گروبیوتیک 
a11/0±56/1 b09/0±43/1 b07/0±34/1 b06/0±38/1 ) پروتئین محلولmg/l( 

a8/4±3/36 a5/4±8/33 b6/3±9/26 b7/2±1/24 ) آنزیم آلکالین فسفاتاز قلیاییIU/l( 

   .)>05/0P(دهنده اختالف معناداري بین تیمارها است حروف متفاوت در هر ردیف نشان
  

  بحث
گذار بـوده و هاي سیستم ایمنی هستند که بر سیستم ایمنی ماهیان تاثیرها از جمله محركپربیوتیک

شوند که از آن جمله اثرات احتمالی آن افزایش فعالیت هاي موثر در ایمنی میموجب فعال شدن سلول
ها)، افـزایش ا و مونوسـیتههاي فاگوسیتوز کننده (نوتروفیلسلولهاي ماکروفاژي، افزایش تعداد سلول

باشد. استفاده هاي سرم و افزایش فعالیت لیزوزیم سرم و موکوس میها و ایمونوگلبولینتعداد لنفوسیت
هاي رشد، ظرفیت سیستم ایمنی و مقاومت ماهی در از این مواد ابزار مؤثري به منظور افزایش شاخص

هـا رونـدي رو بـه رشـدي دارد ه از ایـن مکمـلهاي شایع بوده و تحقیق در مورد استفادبرابر بیماري
  .)2007فر و ماهیوس، (حسینی

 ماهی اپیتلیال .باشدمی بیماریزا عوامل هجوم مقابل در ماهی دفاعی خطوط پوست جز اولین اپیتلیوم
 موکوسی شود. الیهمی پوشیده شود،می ترشح شکل گالبی هايسلول توسط که موکوسی الیه به وسیله

 و ماهی بدن الیه دفاعی را بین یک باشد کهمی هاپروتئین و هاپروتئوگلیکان ها،یکوپروتئینمتشکل از گل
 از ممانعت موکوس عمل ترینمهم ).1988(آستین و مک اینتوش،  کندایجاد می خارجی محیط

زبان اپیتلیالی ماهی و افزایش قدرت دفاعی می سطوح به هاانگل و هاقارچ ها،باکتري تثبیت و چسبیدن
  ).2012(استبان، باشد در برابر این عوامل مهاجم می
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دهنده افزایش قدرت ضدباکتریایی موکوس فیل ماهیان جوان به دنبال بـه نتایج مطالعه حاضر نشان
به باشد. نتایج مشابهی نیز در جیره غذایی می درصد2کارگیري سطوح مختلف گروبیوتیک به ویژه در سطح 

 )2006(کارناویل و همکاران، هاي مختلف الکتوباسیلوس در ماهی سیم دریایی هنگام استفاده از گونه
) 2014و همکـاران ( روسـتاگزارش شده است. در مطالعات  )2012(لی و همکاران، و هیبرید تیالپیا 

فـر و حسـینیدر ماهی تـایگر بـارب، در بررسـی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس متعاقب افزایش غلظت 
زاده و شـیخو در مطالعـه پربیوتیک زایلوالیگوساکارید در ماهی سـفید نبال تجویز بد )2014همکاران (
کمـان آالي رنگـینماهی قـزلدر پربیوتیک ساکارومایسز سرویزیه ) به دنبال مصرف 2012aهمکاران (

باشـد. در مطالعـه همسـو مـیاین افزایش معناداري در فعالیت موکوس این ماهیان مشاهده شد، که با 
 درصـد2ترین قدرت ضد باکتریایی موکوس فیل ماهیان متعاقـب مصـرف غلظـت حاضر بیشمطالعه 

متر مشاهده شد، این سانتی 3/12±6/0گروبیوتیک بر روي باکتري یرسینیا راکري با قطر هاله مهار رشد 
)، بیشترین هاله عدم رشد بـه دنبـال اسـتفاده از 2014در حالی است که در مطالعه روستا و همکاران (

در ماهی تـایگر بـارب بـر بـاکتري اشریشـیاکالي باکتري الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  3×710ظت غل
وبی وسـیع موکـوس ماهیـانی از رمشاهده شد. در مطالعات متعدد صورت گرفته دیگر، اثرات ضد میک

 )2011ن، (ناوارز و همکـاراماهی آزاد ، )2013و همکاران،  باالسوبرامانیان(قبیل: کپور ماهیان هندي و چینی 
هـاي متـوالی با دو روش انتشار در دیسک و تهیه رقت، )2011(ونیال و همکاران، گرمسیري  انو ماهی

هاي گرم مثبت و منفی مختلـف بـه اثبـات رسـیده کـه بـا مطالعـه حاضـر همخـوانی دارد. بر باکتري
هـاي پـروتئین و کهـاي پروتئولیتیـآنـزیم الیزوزیم، آلکالین فسـفاتاز، از قبیل ضدمیکروبی فاکتورهاي

هستند که قدرت ضد باکتریایی موکـوس  موکوس ضدمیکروبی موجود در ترین عواملاز مهم کمپلمان
، دلیـل افـزایش خاصـیت )2010 (وي و همکاران،تر به حضور این عوامل نسبت داده شده است بیش

ن فسـفاتاز قلیـایی توان به افزایش فعالیـت آلکـالیباکتري کشی موکوس فیل ماهیان جوان را بیشتر می
  نسبت داد.

شـود کـه بـا افـزایش فعالیـت عنوان یک عامل ضد باکتریایی محسوب میآنزیم فسفاتاز قلیایی به
 ي مختلـفهیدرولیتیکی منجر به افزایش اثرات ضد باکتریایی و مقاومت ماهی در برابر عوامل بیماریزا

آنـزیم  افزایش معنـادار در میـزان فعالیـت دهندهنشانمطالعه حاضر . )1990(ایگر و ابراهیم، گردد می
، )>05/0P(آلکالین فسفاتاز قلیایی در تیمارهاي مختلف گروبیوتیک در مقایسه با تیمـار شـاهد اسـت 

که همزمان با افزایش غلظت پربیوتیک مصرفی میزان این شاخص نیز روندي افزایشـی داشـته طوريبه
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گرم در هر کیلـوگرم جیـره) در مـاهی  5ن (با غلظت است. نتایج مشابهی نیز به دنبال مصرف ارگوسا
در موکوس مـاهی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ) b2012زاده و همکاران (شیخ آالي رنگین کمانقزل

آنـزیم آلکـالین  فعالیـتتایگر بارب مشاهده شده که متعاقب افزایش غلظـت ایـن پروبیوتیـک میـزان 
  فسفاتاز قلیایی نیز روندي افزایشی داشت.

هاي موکوس و سرم به عنوان شاخص مناسبی براي بررسی وضـعیت ایمنـی افزایش سطح پروتین
باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متعاقـب مصـرف گروبیوتیـک غیر اختصاصی ماهیان مطرح می

درصد، افزایش معناداري در میزان پروتئین موکوس نسبت به تیمـار شـاهد مشـاهده  2بویژه در سطح 
باشد. چنین وضعیتی نیز متعاقب مصرف گروبیوتیـک دهنده بهبود پاسخ دفاعی میزبان مینشانشد، که 

 زاده و همکـاران،شیخپربیوتیک ساکارومایسز سرویزیه ( )،2012یوسفیان و همکاران، (در ماهی سفید 
a2012 و  آالي رنگـین کمـانماهی قزلدر  )2004(پانیگراهی و همکاران، ) و الکتوباسیلوس رامنوس

  ).2014روستا و همکاران، مشاهده شده است (در ماهی تایگر بارب الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 
در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است کـه اسـتفاده از گروبیوتیـک بـه ویـژه در 

فعالیت ضـد باکتریـایی و برخـی از در جیره فیل ماهیان جوان پرورشی منجر به بهبود  درصد 2سطح 
فیل ماهیان جوان پرورشی شـده اسـت، بنـابراین اسـتفاده از ایـن مکمـل هاي ایمنی موکوس شاخص

خوراکی بعنوان محرك ایمنی در جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی به منظـور افـزایش ایمنـی و 
  شود.امل بیماریزا شایع توصیه میمقاومت ماهی در برابر عو

  
  سپاسگزاري

ها و زحمات مسئولین محترم کارگاه پرورشی ماهیـان دانند تا از تالشمی نویسندگان مقاله بر خود
  کار خانم مهندس خطی تشکر نمایند.خاویاري قره برون بویژه جناب آقاي مهندس اسالمی و سر
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