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   بیوشیمیایی پارامترهاي بهبود در) Lactobacillus( الکتوباسیلوس پروبیوتیک کارایی
  نقره نانو کشنده تحت سطوح معرض در )Cyprinus carpio( معمولی کپور ماهی کبد

  
   4باقري دارا و 3فر حسینی حسین سید ،2هدایتی اکبر علی سید* ،1چی سقلمه مرادي مهرداد

 ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،دانشیار2 ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه ارشد، یکارشناس دانشجوي1
  بوشهر فارس خلیج دانشگاه ،استادیار4 ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ،استادیار3

   9/11/1395 پذیرش: تاریخ ؛9/9/1395 دریافت: تاریخ
  

  1چکیده
 فیزیولوژیک وضعیت بر یتانها که شودمی ماهی در استرس پاسخ باعث آب در نانوذرات نوظهور هاي آالینده وجود  

 نظیر ایمنی هايمحرك از استفاده رو این از شود،می ماهیان ایمنی عملکرد کاهش باعث و بوده گذاراثر ماهیان
 ماهیان دسته سه در روز 42 مدت به معمولی کپور ماهی بچه 250 تعداد رسد.می نظربه ضروري بسیار ها پروبیوتیک

 شدند. تقسیم )107( B سطح پروبیوتیک داراي ماهیان و )A )106 سطح پروبیوتیک داراي ماهیان و پروبیوتیک بدون
 اثر تنهایی به پروبیوتیک شد.  اضافه روز ده مدت به نقره نانو کشنده غلظت درصد 50 ها گروه از کدام هر سپس
 افزایش باعث نانونقره اما )،P≤05/0( نداشت پروتئین و کل روبین بیلی دایرکت، روبین بیلی گلوکز، بر داري معنی

 گلوکز، مقدار افزایش باعث نانونقره و پروبیوتیک ترکیبی استفاده )،P>05/0( گردید ها شاخص دیگر کاهش و پروتئین
 وکاهش سرکوب باعث نقره نانو غلظت ).P>05/0( گردید پروتئین کاهش و کل روبین بیلی دایرکت، روبین بیلی

 تیمار در همچنین است، یافته کاهش نقره نانو با مواجهه در ها شاخص این مقدار که شده سرم بیوشیمایی هاي شاخص
 مقدار در افزایشی روندي و کرده کم قبل تیمار در سرکوب از نقره نانو و باسیلوس الکتو پروبیوتیک توام استفاده

 کاهش را شاخص این مقدار استرس شرایط ایجاد با نانونقره که داد نشان نتایج مجموع در است. داده رخ ها شاخص
 يها شاخص مقدار ،نقره نانو مخرب اثر از جلوگیري با باسیلوس الکتو وپروبیوتیک نانونقره ترکیبی استفاده و داده

  .است داده افزایش را کبد بیوشیمایی
  

  معمولی کپور بیوشیمیایی، شاخص پروبیوتیک، فلزي، ذرات نانو مقاومت، بهبود کلیدي: هاي هواژ
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  مقدمه
 و فیزیکی خواص دلیل به عمدتاً، نقره نانوذرات  

 مصارف در دهند می نشان خود از که اي ویژه شیمیایی
 کاتالیتیکی و بهداشتی و دارویی نوري، الکترونیکی،

 به نقره نانو باکتریایی ضد اثر دارند. فراوان کاربرد
 فراون کاربرد مختلف صنایع در امروزه و رسیده اثبات
 بزرگ، ابعاد در نقره ).2007 همکاران، و (گنگ دارد

 کهزمانی ولی باشد، می کم دهی واکنش خاصیت با فلزي
 خاصیت شودمی تبدیل نانومتر حد در کوچک ابعاد به

 یابد،می افزایش درصد 99 از بیش آن کشی میکروب
 و جراحات بهبود جهت آن از توانمی که حدي به

 متابولیسم، بر نانو ابعاد در نقره کرد. استفاده هاعفونت
 (بالیس گذاردمی اثر میکروارگانیسم مثل تولید و تنفس

 باکتري نوع 650 از بیش تاکنون .)2008 همکاران، و
 همکاران، و (بالیس است برده بین از را شده شناخته
 تولید و تنفس متابولیسم، بر نانو ابعاد در نقره ).2008

 بر نانو ابعاد در نقره گذارد.می اثر میکروارگانیسم مثل
 اثر میکروارگانیسم مثل تولید و تنفس متابولیسم،

 خواص دلیل به عمدتاً، نقره نانوذرات گذارد. می
 دهند می خودنشان از که اي ویژه شیمیایی و فیزیکی

 و بهداشتی و دارویی نوري، الکترونیکی، مصارف در
 نانو باکتریایی ضد اثر دارند. فراوان کاربرد کاتالیتیکی

 مختلف صنایع در امروزه و رسیده اثبات به نقره
   ).2007 همکاران، و (گنگ دارد فراون کاربرد

 ترکیبات روي فراوانی تحقیقات اخیر هاي سال در  
 و موجود ایمنی بردن باال در که غذایی هايمکمل و

 افزودن است. گرفته صورت دارند نقش تغذیه کارایی
 فعالیت افزایش باعث ماهی غذاي به ها پروبیوتیک
 وضعیت بهبود سبب نهایت در و شاخصی گوارشی،

 میزبان، روده در میکروبی تعادل ایجاد گردد. می ایمنی
 برخی و ها ویتامین جمله از مفید ترکیبات ساختن

 ایمنی، سیستم کارایی افزایش و تحریک ها، شاخص
 مختلفی عوامل شوند. می موجود بقاي افزایش آخر در
 ثیرگذارأت ماهیان پرورش و تکثیر کارایی بر توانندمی

 و غذایی مکمل عنوان به که ترکیباتی جمله از باشند.
 باشندمی مطرح میکروبیضد ترکیبات براي جایگزین

 هابیوتیکپري نوکلئوتیدها، ها،پروبیوتیک به توانمی
 از استفاده گذشته هايسال طول در کرد. اشاره
 که ها)افزودنی سایر و (پروبیوتیک غذایی هاي مکمل

 اساسی نقش کنندگان مصرف ایمنی بردن باال در
 مثبت اثرات که طوريبه است، یافته افزایش اندداشته

 است. شده ثابت جانداران انواع در مواد این فراوان و
 ارتقاء و تحریک به توانمی هاپروبیوتیک خواص از

 افزایش ،)2007 انصاري، و (خان بدن ایمنی سیستم
 ها، ویتامین تولید طریق از امر این که غذایی کارائی
 و کمیاب عناصر و معدنی مواد جذب قابلیت افزایش

 اشاره گیردمی انجام گوارشی هاي شاخص تولید نیز
 پیشرفت به توجه با ).2007 انصاري، و (خان کرد

 منظور به هاپروبیوتیک از استفاده پروري آبزي صنعت
 تبدیل ضریب کاهش و ایمنی سیستم فعالیت تحریک
 Cyprinus( معمولی کپور .است یافته گسترش غذایی

carpio( به متعلق و استخوانی ماهیان رده از   
 در و است )Cyprinidae( ماهیانکپور خانواده

 از مهم ماهیان ازجمله شیرین آب هاي سازگان بوم
 مورد مردم خوراك جهت به و بوده اقتصادي لحاظ

 گونه ترین تولید پر ماهی این گیرد. می قرار پرورش
 پرورش مزارع از بسیاري و باشد می کشور پرورش

  دارد. اختصاص آن پرورش و تکثیر به کشور شمال
 عمده طور به بیوشیمیایی پارامترهاي گیرياندازه  

 حالت تعیین و ماهی فیزیولوژي وضعیت تشخیص در
 تغییرات .شودمی استفاده ماهی سالمتی عمومی

 بازگوکننده بدن، مختلف هايبافت بیوشیمیایی
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 بیوشیمیایی فرآیندهاي و متابولیسم در تغییرات
 بسیار عوامل ها، آن بروز در که است زنده موجودات

 سمی ترکیبات با ماهی تماس جمله از مختلفی
 هايویژگی که آنجایی از باشد. ثرؤم تواند می

 ترینمهم از یکی عنوانبه خون بیوشیمیایی
 قلمداد ماهی فیزیولوژیکی وضعیت هاي شاخص

 زنده موجود پیکره در هاآالینده ورود شود، می
 در داري معنی و توجه قابل تغییر موجب تواند می

 از بازتابی واقع در که شود خون بیوشیمیایی پروفایل
 ماهی بدن طبیعی متابولیسم پروسه در تغییرات ایجاد
 فرایند طی آالینده متابولیسم نتیجه در که است

 جمله از ).1999 (ادسل، شودمی حاصل زدایی سم
 و روبین بیلی گلوکز، مهم، بیوشیمیایی فاکتورهاي

 یک عنوانبه هاآن سنجش از که هستند پروتئین
 بررسی جهت استاندارد آزمایشگاهی شاخص

 این شود.می استفاده موجودات در کبدي اختالالت
 از بسیاري در و هستند سلولی داخل اساسا ها،شاخص

 با شوند.می یافت نیز ماهی دیگر مختلف هاياندام
 هاشاخص این مقادیر طبیعی حالت در که، این به توجه

 بنابراین است، سلول خارج از بیشتر سلول داخل در
 اعم سلول خارج محیط در هاآن جزئی مقادیر افزایش

 اندیکاتور یک عنوانبه پالسما و سلولی بین مایع از
 انواع با مواجهه در سلولی آسیب وقوع بیانگر حساس،

 عملکرد نحوه ارزیابی در بدن به شده وارد هايآالینده
 زنده موجود هاي تست عنوان  به کبدي هاي سلول

 و دارند بالینی اهمیت ها آنزیم این بنابراین بود. خواهد
 همکاران، و (پارما شود می استفاده ها آن از استاندارد

 کاربرد افزون روز هاي جنبه به توجه با لذا ).2007
 به آن ورود مختلف صنایع در نقره نانوذرات

 تحقیق در نوظهور، آالینده عنوان به آبی هاي اکوسیستم
 نانونقره اثرات بیوشیمایی هاي جنبه بررسی به حاضر

 که فرضیه این و شد پرداخته معمولی کپور ماهی بر

 پروبیوتیک مکمل با نانوذرات اثرات کاهش احتمال
  .گرفت قرار ارزیابی مورد نیز دارد وجود

  
  ها روش و مواد

 از گرم 20 وزنی میانگین با ماهی قطعه 250 تعداد  
 خصوصی بخش پرورش و تکثیر مراکز از مرکز

 که گالس فایبر هاي تانک در هاماهی .شد خریداري
 و پتاسیم پرمنگنات وسیلهبه آزمایش شروع از قبل
 محیط تا شد شسته کامالً درصد 70 غلیظ نمکآب

 ماهیان براي و بیماري و آلودگی گونه هر از عاري
 کلر آب حاوي ظروف .شدند توزیع باشد، مناسب
 که بود گرادسانتی درجه 17 -19 دماي با شده زدایی

 دوره در ماهیان شدند.می هوادهی ساعته 24 صورتبه
 به روشنایی ساعت 12 و تاریکی ساعت 12 نوري
 آزمایشگاه شرایط به تا شدند نگهداري هفته یک مدت

 و صبح نوبت دو در سازگاري دوره در شوند. سازگار
 یهتغذ روز در بدن وزن درصد 5/1 یزانم به بعدازظهر
 هر هایماه ينگهدار هايتانک آب شد انجام غذادهی

 همکاران، و (چاپمن شد یضتعو یکبار ساعت 24
 شرایط با سازگاري دوره گذراندن از پس ).1998

 پروبویتیک (شاهد، تیمار 6 به ماهیان آزمایشگاهی،
 +106 پروبیوتیک نانونقره، ،107 پروبیوتیک ،106

 کرارت 3 با هرکدام نانونقره) +107 پروبیوتیک نانونقره،
 تیمارهاي روز 42 مدت به ماهیان شدند. بندي تقسیم

 روز 42 گذشت از بعد شدند. غذادهی شده مشخص
 معرض در روز 10 مدت به شده مشخص تیمارهاي

 گرم میلی 1 =حاد غلظت درصد 50( حاد تحت غلظت
 آزمایش، دوره طول در گرفتند. قرار نانونقره )لیتر در

 آب فیزیکوشیمیایی شرایط غذادهی، هوادهی، میزان
  شد. کنترل محلول اکسیژن و اچ پی دما، نظیر
 نیز و بیوشیمیایی پارامترهاي گیري اندازه جهت  
 با تصادفی صورتبه ماهیان ابتدا کبد، بافت تهیه

 لیتري 5 پالستیکی تشت داخل در و برداشته ساچوك
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 و (بنایی گرفته قرار یوژینول محلول ppm 220 داراي
 براي خون نمونه ماهیان از سپس و )2014 همکاران،

 پس شد. گرفته بیوشیمیایی پارامترهاي آوردن دست هب
 وسیله به هاماهی بدن سطح از اضافی آب  بیهوشی، از

 باله پایین قسمت از سپس شد. خشک نرم حوله
 به سرم تهیه براي گرفت. صورت گیريخون مخرجی

 سی سی 3 تا 2 کبدي، هاي شاخص گیرياندازه منظور
 در و ریخته انعقاد بدون هايویال داخل به را خون
 قرار دقیقه 10 مدت به دور 4000 سانتریفیوژ، داخل

 در خون سرم سپس شود. تهیه خون سرم تا شد داده
 به انتقال براي یخچال در گراد سانتی درجه -20 دماي

  ).2003 همکاران، و (گودارد شد داده قرار آزمایشگاه
 االیزا دستگاه از استفاده با بیوشیمیایی پارامترهاي  

 هايکیت و ژاپن کشور ساخت سیسمکس دستگاه و
 گیرياندازه من شرکت از شده خریداري مخصوص

 سرم گلوکز و روبین بیلی هاي شاخص سطوح شد.
 مورد آزمون) (پارس تجاري کیت از استفاده با خون

 اب کل ینپروتئ یزانم همچنین گرفت. قرار سنجش
 تجاري کیت از استفاده با و ،Biuret روش استفاده

ELITech براي گردید. انجام فرانسه کشور ساخت 
 تحلیل (آزمون آماري آنالیزهاي محاسبات، انجام

 درصد 5 داري معنی سطح در متغیره تک واریانس
05/0<P( افزارهاي نرم از نمودارها ترسیم و Excel 

  شد. استفاده SPSS 20 و 2003
  

  نتایج
 در که داد نشان تحقیق يها داده از حاصل آنالیز  

 خون گلوکز شاخص بر آزمایشی تیمارهاي مجموع
 که داد نشان نتایج ).>05/0P( داشت داري معنی ثیرأت

 گلوکز شاخص بر داري معنی اثر تنهایی به پروبیوتیک
 شاخص مقدار کاهش باعث نانونقره اما ،نداشت
 و پروبیوتیک ترکیبی استفاده همچنین گردید. گلوکز

 گردید گلوکز شاخص مقدار افزایش باعث نانونقره
)05/0P<( شکل) 1(.    

  

 
 آزمایشی مختلف تیمارهاي در معمولی کپور ماهی خون سرم گلوکز میزان -1 شکل

  
 که داد نشان ها داده آماري تحلیل و تجزیه بررسی  

 روبین بیلی شاخص بر آزمایشی تیمارهاي مجموع در
 پروبیوتیک ).>05/0P( داشت داري معنی ثیرأت خون

 روبین بیلی شاخص مقدار بر داري معنی اثر تنهایی به

 شدت به را شاخص این مقدار نقره نانو اما نداشت
 ترکیبی استفاده همچنین .)>05/0P( داد کاهش

 کاهشی اثر ناچیز افزایش باعث نقره نانو و پروبیوتیک
  .)2 (شکل گردید نقره نانو
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  آزمایشی مختلف تیمارهاي در معمولی کپور ماهی خون سرم روبین بیلی میزان -2 شکل

 
 بیلی شاخص بر داري معنی اثر آزمایشی تیمارهاي  

 به پروبیوتیک ).>05/0P( داشت خون دایرکت روبین
 روبین بیلی شاخص مقدار بر داري معنی اثر تنهایی

 را شاخص این مقدار نانونقره اما ،نداشت دایرکت

 استفاده همچنین .)>05/0P( داد کاهش شدت به
 اثر ناچیز افزایش باعث نانونقره و پروبیوتیک ترکیبی
    .)3 (شکل گردید نانونقره کاهشی

  

 
  آزمایشی مختلف تیمارهاي در معمولی کپور ماهی خون سرم کلسترول دایرکت روبین بیلی میزان -3 شکل

  

 روبین بیلی شاخص بر تحقیق مختلف تیمارهاي  
 پروبیوتیک ).>05/0P( داشت داري معنی ثیرأت خون

 اما ،است داده کاهش را پروتئین مقدار اندك مقدار به
 در داد. افزایش شدت به را شاخص این مقدار نانونقره

 و کاهش نانونقره و پروبیوتیک ترکیبی استفاده که حالی
 )>05/0P( شد پروتئین شاخص مقدار شدن تعدیل
    .)4 (شکل
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  بحث

 تحرك پذیري، انحالل مانند ذرات نانو هايویژگی  
 سلولی غشا به نفوذ توانایی و انسان بدن در زیاد بسیار
 مورد دیگر هايمقیاس از بیش نانو مقیاس شده سبب
 فرد به منحصر خصوصیات به توجه با گیرد قرار توجه

 سمیت نوع است ممکن نانوذرات فیزیکوشیمیایی
 هاآن با شیمیایی ساختمان نظر از که موادي با ها آن

 حتی .باشد داشته فرق دارند، متفاوت اندازه اما یکسان
 مقایسه در بیشتري سمیت هاذره نانو که دارد امکان

 فلزي اکسید نانوذرات کنند ایجاد بزرگتر ذرات با
 این از و شوند مغز هايبافت و هارگ وارد توانند می

 افزایش را زیستی دسترسی قابلیت توانندمی طریق
 و سمی تأثیرات به منجر است ممکن مسئله این .دهند
 عصبی سیستم تخریب و مغز در التهابی هايپاسخ

   ).2012 همکاران، و (چانگ شود مرکزي
 شاخص ماهی در بیوشیمیایی يهاشاخص سطح  

 اختالل از اطالعاتی و است شدید استرس از خوبی
 اختالل باعث سموم دهد. می ارائه را ها اندام عملکرد

 سطح روي و شوند می ماهیان فیزیولوژیکی حالت در
 تخریب موجب و گذارند می ثیرأت ها شاخص

 یا افزایش است ممکن که میشوند، سلولی هاي اندامک
 سطح .شوند باعث را ها شاخص تولید در مهار

 ها شاخص این شدن آزاد میزان به بافت، هاي شاخص
 میزان به خود نوبه به که دیده، آسیب هاي سلول از

 است، افتاده اتفاق سلولی هاي آسیب حد در که آسیبی
 پارامترهاي ).1391 همکاران، و (بنایی باشد می وابسته

 براي را دسترسی قابل اطالعات توانتد می بیوشیمیایی
   .کنند فراهم ماهی شرایط و سالمتی بررسی

 بیوشیمیایی فاکتورهاي آنالیز پیشرفت با امروزه  
 و فیزیولوژیک وضعیت از بهتري درك خون، سرم

 برخالف لیو است آمده دست به آبزیان سالمتی
 و پارامترها این بودن متغیر دلیل به خشکیزي، حیوانات

 فیزیولوژیک اثرات آبزیان، هاي گونه باالي تنوع
 شناخته چندان آبزیان در خون بیوشیمیایی فاکتورهاي

 پروتئین، میزان .)2014 (کامپل، باشد نمی شده
 ماهیان سالمت وضعیت از مهمی هاي شاخص

 اي تغذیه وضعیت از شاخصی عنوان به نیز و استخوانی
 منابع از یکی گلوکز همچنین شود. می گرفته نظر در

 براي که است ماهی توسط شده استفاده مهم انرژي
 و ودنش می استفاده فیزیولوژیکی استرس با مقابله
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 به پاسخ شاخص عنوان هب خون گلوکز میزان بنابراین
  .)2010 همکاران، و (یوسفیان شود می استفاده استرس

 اثر تنهایی به پروبیوتیک که داد نشان حاضر نتایج  
 و تام روبین وبیلی گلوکز شاخص بر داري معنی

 این مقدار کاهش باعث نانونقره اما نداشت دایرکت
 پروبیوتیک ترکیبی استفاده همچنین گردید. ها شاخص

 شده ذکر هاي شاخص مقدار افزایش باعث نانونقره و
 ایجاد استرسی اثرات کاهش دهنده نشان که گردید.

 نشان محققین مطالعات باشد. می نقره نانو توسط شده
 داراي ماهیان خون روبین بیلی و گلوکز که است داده

 بین حتی و مختلف هاي گونه بین زیادي هاي تفاوت
 .)1995 گوتیرز، و (ناوارو است گونه یک افراد

 بر پروبیوتیک بررسی در )2015( همکاران مرشدي
 نشان) Lates calcarifer( آسیایی باس سی ماهی

 گلوکز میزان بر پروبیوتیک مختلف سطوح که داد
 و پور ولی دیگر اي مطالعه در .است بوده تأثیر بی

 و کلسترول میزان که دادند نشان )2013( همکاران
 باپروبیوتیک شده تغذیه سفید ماهیان بچه در گلوکز

 چرا دارد حاضرمطابقت تحقیق با که .داشت افزایش
 نانونقره، و پروبیوتیک از ترکیبی استفاده حالت در که

 معرض در گلوکز شاخص کاهشی روند از پروبیوتیک
 را شاخص این مقدار حتی و کرده جلوگیري نانونقره

 شاخص مقدار بررسی در است. داده افزایش هم
 مقدار به پروبیوتیک که داد نشان حاضر نتایج پروتئین

 نانونقره اما است. داده کاهش را پروتئین مقدار اندك
 که حالی در داد. افزایش شدت به را شاخص این مقدار

 کاهش موجب نانونقره و پروبیوتیک از ترکیبی استفاده
 پیشین مطالعات برخی شد. پروتئین مقدار تعدیل و

 شده نغذیه ماهیان در پروتئین میزان که دادند نشان
 جمله از ایمنی هاي محرك مختلف باسطوح

 است باالتر شاهد گروه با مقایسه در پروبیوتیک
 .)2005 چودهاري، ،2006 میرسا، ،2010 (نایاك،

 همکاران و پور ولی و )2012( همکاران و سینیواسام
 در خون پروتیئن میزان که کردند مشاهده )2013(

   .یافت افزایش پروبیوتیک با شده تغذیه تیمارهاي
 و برونت جمله از محققین دیگر نتایج همچنین  

 و پارتا )،2007( همکاران و نواج )،2007( همکاران
 )1388( همکاران و فرزانفر و )2009( همکاران

 ندارد. مطابقت حاضر تحقیق با که آوردند دست به
 در تفاوت علت به تواند می نتایج این در تفاوت دلیل
 میزان و مصرفی پروبیوتیک نوع پرورشی، گونه نوع

 مطالعات ساسا بر باشد. جیره در آن استفاده مورد
 حرارت، درجه شوري، (فصل، محیطی عوامل محققین
 جنس، سن، ماهی، (گونه فیزیولوژیکی عوامل ،تراکم)

 تهیه چگونگی برداري، نمونه زمان اي)، تغذیه وضعیت
 گیري اندازه هاي روش حساسیت و دقت نمونه،

 خون بیوشیمیایی هاي پارامتر برفعالیت توانند می
 صورت تحقیقات نتایج در تفاوت و باشند گذار ثیرأت

  ).1997 (وردگرم، شود سبب را گرفته
 که داد نشان مطالعه این از آمده دست هب نتایج  

 را غیراختصاصی ایمنی خوراکی، روش در پروبیوتیک
 است قادر و نموده تحریک معمولی کپور ماهی در

 و گردد سرم بیوشیمیایی هايشاخص بهبود باعث
 خون بیوشیمیایی بر نقره نانو از ناشی تخریبی اثرات

  دهد. کاهش نیز را
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