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 3131 آذرتاریخ پذیرش:    3132 بهمنتاریخ دریافت: 

  چکيده
بومي و  -در سه قالب تجاري، تجاري B. licheniformisو  Bacillus subtilisهاي حاوي  در مطالعه حاضر تأثير مصرف جيره

و فلور  M (IgM) لينکورتيزول، ايمونوگلوبو، ليزوزيمآلبومين، پروتئين کل،  )گلوکز،هاي ايمني  بومي بر روي برخي شاخص
 06ارزيابي شد. ميگوها در طول دوره آزمايش ) (Litopenaeus vannamei)الرو ميگوي پا سفيد غربي  ميکروبي روده پست

CFU g 5/0×060مکمل شده با  T1روز( با چهار جيره متفاوت تغذيه شدند: شاهد )بدون پروبيوتيک(، جيره 
از پروبيوتيک  1-

CFU g 5/0×060با  T2تجاري، جيره 
CFU g 5/0×060با  T3بومي، جيره  -از پروبيوتيک تجاري 1-

از پروبيوتيک بومي. در  1-
( در ميگوهاي تغذيه شده IgMکورتيزول، ، ليزوزيم، پروتئين کل، گلوکزپايان دوره آزمايش، سطوح پارامترهاي بيوشيميايي )

تغذيه شده با جيره شاهد بيشتر بود. با اين وجود، اختالف داري نسبت به ميگوهاي  هاي حاوي پروبيوتيک بطور معني با جيره
و  T1 ،T2هاي  روز تغذيه با جيره 06ي در غلظت آلبومين بين تيمارهاي آزمايشي و شاهد مشاهده نشد، اما پس از دار معني

T3  شمارش شده در هاي باسيلوس  ( مقدار آن افزايش يافت. همچنين تراکم جمعيت باکتري01/0و  05/0، 01/0)به ترتيب
داري نسبت به شاهد بيشتر بود. نتايج اين مطالعه نشان داد که  دستگاه گوارش ميگوهاي تغذيه شده با پروبيوتيک بطور معني

الرو ميگوي سفيد  تواند موجب بهبود پارامترهاي ايمني و تعديل فلور ميکروبي روده پست هاي باسيلي مي افزودن پروبيوتيک
 غربي گردد.
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 مقدمه
 که را تجربه کرده است يخطرات جد يگوصنعت پرورش م

 يها ياز باکتر يناش يگوم يها يماريب يان،م اين در
و  (Liu et al., 2004) يبريوو همچون يطلب فرصت

 اي مشکالت عمدهاز  (Teng et al., 2006)ها  يروسو
 يبزرگ اقتصاد يانبه ضرر و ز منجر تواند يست که ما

 .شود
 فاقدداران،  بر خالف مهره يگومسازوکار دفاعي در 

 2کامالً به ايمني ذاتي يا طبيعيو است  0يانطباق ايمني
 ي همچونمحصوالت ،بنابراين .خويش وابسته است

موجب  دنتوان که مي ها يوتيکو پروبهاي ايمني  محرک
 ،شوند يماريبمقاومت نسبت به و  يزبانم يمنيا افزايش

 مورد يگوم يها يمارياز ب يشگيريدر پ حاضر در حال
ها نيز در  تمايل به استفاده از آنو گيرد  مياستفاده 

 ;Sakai, 1999) هاي اخير افزايش يافته است سال

Farzanfar, 2006)يضرر يب يها يباکتر ها يوتيک. پروب 
يزبان از طريق م جانورسالمت  تحريکموجب  هستند که

در برابر  يممستق يرغ حفاظت يا و يممستقحضور 
 برخي مثبت استفاده از اثرات .شوند مي مضر يها يباکتر
مستند شده  يبه خوب يپرور يدر آبز يدمف يها يباکتر

و  (Farzanfar, 2006; Decamp et al., 2008)است 
 است. يافته يشبه سرعت افزا ها نيز تيکيودرمان با پروب

 ,.Decamp et al) يپرورش يواناترشد ح در ها يوتيکپروب

 يولوژيکو به عنوان عامل کنترل ب سودمند بوده (2008
 يندآ ي به حساب ميپرورش يواناتح يها يماريب
(Rengpipat et al., 2000). 

گرم  يتساپروف يک باکتري يليسبتاس باسيلوس
به طور معمول در  اسپور آن بوده که زا يماريب يرمثبت، غ

 شود يافت مي رسوبات و هوا، آب، گرد و غبار، خاک
(Gatesoupe, 1999; Green et al., 1999) اثرات .

 يمنيا عامل محرکبه عنوان  يليسبتاس درماني باسيلوس
 يطدر شرا حيوانات انسان وي ها يماريدر انواع ب

 در شرايط A وگلوبولينايمون ترشح، تحريک 3يشگاهيآزما

                                                           
1
 Adaptive immunity 

2
 innate immunity 

3
 In vitro 

 يطدر شرا 5ميتوژنيک عامل يکو به عنوان  1ميداني
 .(Green et al., 1999) ستشده امستند  يشگاهيآزما
 يلوساستفاده از باس يددر مورد فوا يقاتيمقاله تحق ينچند

در و فلور ميکروبي روده  فاکتورهاي ايمنيبه منظور بهبود 
( 2661همکاران )و  Tseng منتشر شده است. يپرور يآبز

گزارش کردند که استفاده از پروبيوتيک باسيلوس 
سابتيليس در جيره غذايي ميگوي پا سفيد غربي موجب 

شود. مطالعات  بهبود فاکتورهاي ايمني در اين ميگو مي
هاي باکتريايي در  دهد که تلقيح با سويه اخير نشان مي

( Vپرورش الرو ميگوي پا سفيد غربي )ناپليوس مرحله 
شود زيرا  ميزا  هاي بيماري سويه 0انع از تجمعم

ها با موفقيت در دستگاه گوارش الرو تجمع  پروبيوتيک
 ينهمچن(. Gomez-Gil et al., 2000يافته اند )

مقاومت در  و يمنيپاسخ ا بر ياثرات مثبت S11 يلوسباس
 (Vibrio harveyiهارويي ) ويبريو  فلورسنت يباکتر برابر

را نشان  (Penaeus monodonه )ميگوي ببري سيا در
ثير أدر مورد ت(. Rengpipat et al., 2000داد )
هاي باسيلوس تجاري و بومي به عنوان پروبيوتيک  باکتري

ميگوي پا سفيد غربي در داخل هاي ايمني  شاخصبر روي 
در مطالعه  لذا. محدودي وجود داردکشور گزارشات علمي 

بر  اسيلوسيهاي پروبيوتيک ب باکترياثرات حاضر، 
فلور ميکروبي ميگوي پا سفيد غربي و  يمنيا هاي پاسخ

 قرار گرفت. يمورد بررس
 

 ها مواد و روش
 هاي باسيلوسي مورد استفاده پروبيوتيک

هاي پروبيوتيک تجاري موورد اسوتفاده    اسپور باسيلوس
تهيه گرديد.  7در اين آزمايش از شرکت پروتکسين آکواتک

پانسوويون باکتريووايي ايوون محصووول تجوواري بصووورت سوس
 .B و  Bacillus subtilis)مخلووووو دو بووواکتري  

licheniformis  بود که از سوسپانسيون محصول فوق بوا )
اسووتفاده از دسووتورالعمل شوورکت پروتکسووين، غلظووت     

اسپور در هر ميلي ليتر محيط فعوال سوازي بوه     5/0×060

                                                           
4
 In vivo 

5
 mitogenic 

6
 colonization 

7
 Protexin Aquatech. UK. 
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سوازي و   ساعت فعوال  8همراه محيط کشت در مدت زمان 
8. اسپور بر روي محيط کشوت ژالتينوه   گرديد آماده 

TSA 
 C˚ 36سواعت در دمواي    21کشت داده شود و بوه مودت    

 Gomez- Gil et)ها ظاهر شود شدند تا کلني انکوباسيون 

al., 1998)  . هاي مربوطه به محيط کشت جديود   کلني 

TSAسازي  داده شد و به صورت خطي جهت خالص انتقال
 سازي کشت داده شدند. و رقيق

 .B و  B. subtilisهاي پروبيوتيوک بوومي )   لوسباسي

licheniformis بکار رفته در اين طرح از دستگاه گوارش )
جداسازي  (Huso huso)ماهي  قد فيل بچه ماهيان انگشت

هووا، ابتوودا  سووازي ايوون پروبيوتيووک بووراي آمووادهند کووه شوود
سوسپانسيون هر دو باکتري بر روي محيط کشت ژالتينوه  

TSA سواعت در دمواي    21به مدت  کشت داده شد وC˚ 
هواي کشوت داده    گرديدند. سپس از کلنوي  انکوباسيون  36

فارلنود و دسوتگاه    شده و با استفاده از محلوول نيموه موک   
ميووزان  Biochrom( Libra S22اسوپکتروفتومتر )موودل  

با تعيين جوذب   CFU/mLهاي مورد نظر بر مبناي غلظت
 Zokaeifar et)نانومتر تعيين شد 066نوري در طول موج 

al., 2012) بومي )بوا   -. براي تهيه دوز پروبيوتيک تجاري
نسبت برابر از هر کدام( نيز به همين طريق عمول گرديود.   

( را کوه بوراي   5/0×060در نهايت دوز باکتريايي مورد نظر )
آزمايشي يکسان بود از طريق اسپري کوردن بوه     سه تيمار

شاهد هيج نوع  سطح غذاي ميگو اضافه شد. به جيره تيمار
  مکمل پروبيوتيکي اضافه نگرديد.

 

 طرح آزمايش
مرکز تکثير و پرورش آبزيان واقع در در  يشآزمااين 

شهرستان گميشان انجام گرفت. براي انجام اين آزمايش، 
 ميگوي پا سفيد غربي با ميانگين الرو پستقطعه  066

(±SD)  ميلي 56±51/0وزني ( گرمPL15 از ) مرکز همين
سنجي اوليه،  پس از طي دوره آداپتاسيون و زيست تهيه و

مخزن  02آزمايش در  به مخازن رهاسازي گرديدند.
ليتري پر شده با آب دريا که هر کدام به  56فايبرگالس 

گرفت انجام شد و  قطعه ميگو را در بر مي 56طور تصادفي 
 نوساناتدر کل دوره آزمايش، تکرار بود.  3هر تيمار داراي 

                                                           
8
 Trypticase soy agar 

 0/0-7/0اکسيژن محلول ، گراد سانتي 28-32ي آب يدما
 pHقسمت در هزار و  38-12شوري گرم در ليتر،  ميلي
غذاي بکار رفته ساخت  در نوسان بود. 3/8-5/8آب 

 شرکت

درصد چربي  1درصد پروتئين،  38هوورراش و حاوي 
 کالري بر گرم بود. ميگوها با 1523و سطح انرژي برابر با 

 (T3و  T1 ،T2 جيره ،شاهد) جيره غذايي چهاراز  يکي
توده زنده در روز بود  %7يه بر اساس تغذ نرخشدند.  يهتغذ

(Pazir et al., 2008که با ميزان برابر در ساعت )  0هاي ،
قبل از غذادهي هر  تغذيه شدند. روز 06به مدت  22و  01

الروها از  بعد از ظهر؛ مدفوع و پوسته اسکلت خارجي پست
شد. همچنين  فون کردن برداشته ميهر تانک به وسيله سي

سنجي  با زيست بار روز يک 06 هرروزانه  جيرهميزان 
  .نمودن ميگوها محاسبه گرديد

 

 

 شرايط تيمارهاي آزمايشي : 1جدول 
 تغذيه و طرح آزمايش تيمار

 جيره پايه بدون دريافت پروبيوتيک شاهد
T1 هاي پروبيوتيک  وسيله باسيلوس غذاي مکمل شده به

 CFU/g feed 5/0×060در غلظت  تجاري
T2 هاي پروبيوتيک تجاري+  غذاي مکمل شده با باسيلوس

 5/0×060بومي با نسبت برابر از هر يک )غلظت 

CFU/g feed) 
T3 هاي پروبيوتيک بومي در  غذاي مکمل شده با باسيلوس

 CFU/g feed 5/0×060غلظت 

 

 سنجش فاکتورهاي عصاره بدن ميگو

ييرات فاکتورهاي بيوشيميايي به منظور سنجش تغ
الروها، در پايان دوره پرورش به علت  همولنف در پست
دهي به ميزان کافي، از  و عدم همولنف  ها کوچکي اندازه آن

 استفاده شد  ها روش همگن کردن بدن آن

(Postlethwaite & Mcdonald, 1995; Prodocimo 

et al., 20071ه شدهي هر تکرار با هم آميخت ها (. نمونه 
(Gullian et al., 2004 و در دستگاه هموژنايزر له )

                                                           
9
 pooled 
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ي  ها الروها به لوله شدند. سپس بدن له شده پست
انتقال داده شد و پس از آن  C˚ 1اي استريل در  شيشه

در دقيقه قرار  01666درون دستگاه سانتريفيوژ با دور 
 ;Postlethwaite & Mcdonald, 1995گرفتند )

Prodocimo et al., 2007 در مرحله بعد مايع قسمت .)
باشد، براي  که همان عصاره بدن مي  ها فوقاني لوله

به ي بيوشيميايي همولنف گيري برخي از فاکتورها اندازه
 آزمايشگاه منتقل گرديد.

 به سرم در گلوکز ميزان گيري اندازه: گلوکز سنجش
 اساس. (Thomas, 1998صورت گرفت ) فتومتريک روش

 از شده آزاد اکسيژنه آب که است قرار اين به آزمايش اين
-1 و فنول با اکسيداز، گلوکز آنزيم مجاورت در گلوکز
 کينونيمين تشکيل پراکسيداز آنزيم پيرين، آنتي آمينو

 صورت به شده تشکيل کينونيمين ميزان. دهد مي
 رابطه گلوکز مقدار با) است گيري اندازه قابل فتومتريک

 در انعقاد ضد محلول حاوي سرم نمونه(. دارد مستقيم
 از پس شد. داشته نگه روز 0 مدت به C˚ 25-26 دماي

 طول با بالنک برابر در فتومتريک روش به ها نمونه آن،
 گرديدند. ثبت و شده داده قرار نانومتر 510 موج

 
از روش بروموکرزل گيري آن  سنجش آلبومين: براي اندازه

 Soltani et)بهره گرفته شد  کالريمتري 06(BCGگرين )

al., 2010 در اين کيت از .)BCG  جهت ايجاد کمپلکس
-016با آلبومين و توليد رنگ قابل سنجش در طول موج 

 .نانومتر استفاده شد 026

 
 00گيري پروتئين کل سنجش پروتئين کل: براي اندازه

باشد از روش  که شاخص تغييرات در سطح پروتئين مي
(. در اين Doumas et al., 1981استفاده شد ) 02بيورت

ها در شرايط قليايي با  هاي پپتيدي پروتئين روش پيوند
هاي مس دو ظرفيتي ايجاد کمپلکس آبي ارغواني  يون
گيري شد.  نانومتر اندازه 510کند که در طول موج  مي

شدت رنگ حاصل متناسب با مقدار پروتئين کل در نمونه 
 باشد. مي
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 Bromocresol Green 
11 Total protein 
12

 Biuret 

 قيطر ليزوزيم: سنجش ليزوزيم سرم خون از سنجش
 .شد گيري  اندازهنانومتر  156و در طول موج  يجذب نور
گيري ميزان کورتيزول  به منظور اندازه: کورتيزول سنجش
 ي تشخيصي شرکت پارس آزمون استفاده شد. ها از کيت

 
 گيري اندازه براي :M (IgM)03 ايمونوگلوبولين سنجش

IgM روش اين در. شد استفاده 01نفلومتري روش از IgM 
 محلول در IgM ضد بادي آنتي با سرم نمونه در موجود
. شود مي محلول شدن کدر باعث و داده کمپلکس تشکيل
- 816 بين هاي موج طول در موازي رنگ تک نور نفلومتر

 به برخورد، از پس که تابيده محلول اين به نانومتر 166
 تفرق ميزان که شده متفرق ژن آنتي و بادي آنتي کمپلکس

 و کاليبراسيون براي .دارد مستقيم بتنس IgM مقدار با
 کشور ساخت Binding site از فوق هاي تست کنترل

 (.Siwicki & Anderson, 1993شد ) استفاده انگليس

 
 روده يها يلوستراکم باس يبررس

 يتو تثب يکلن يلتشک يتقابل يابيمنظور ارز به
 حاوي يها جيره شده با يهتغذ يگويدر روده م ها يلوسباس
 ي، به طور تصادفيشدوره آزما يدر انتها يکيوتپروب

ساعت  18کار ابتدا  ينا يانجام گرفت. برا يبردار نمونه
ادامه از  در قطع شده و يگوهام يهتغذ يبردار قبل از نمونه

به صورت زنده به  انتخاب و يگوعدد م 0 هر تکرار
در  يقهدق يکو سپس به مدت  يدمنتقل گرد يشگاهآزما

بردن  ينده شد. در ادامه به منظور از بقرار دا يلآب استر
در محلول   ها نمونه يگو،سطح بدن م هاي يباکتر

توسط  و مجدداً درصد قرار گرفت 0/6 يدکلرا يومبنزالکون
؛ از جدا نمودن رودهپس شسته شد. در ادامه  استريلآب 

شده  يلاستر ينيون چ ها به يساز هموژننمونه براي 
رابر وزن روده، محلول ب 1 يزانمنتقل شد. سپس به م

( به آن درصد w/v Nacl 85/6) يلنرمال استر ينمک
 ي ها اضافه شد تا هموژن گردد و از محلول فوق رقت

شد که در ادامه  يهته 06-0تا  06-0در دامنه  ياليسر
 0/6معادل  ي، حجميلاستر يطبردار تحت شرا توسط نمونه

                                                           
13

 Immunoglobulin M 
14 Nephelometry 
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 ;Rengpipat et al., 1998) شد برداشته يترل يليم

Mahious et al., 2006) کشت  يطمح يحاو يتو به پل
 يد.آگار منتقل و در سطح آن پخش گردتريپتيک سوي 

 72فوق به مدت  يها يت، پلياييپس از انجام کشت باکتر
 يوندر داخل انکوباتور انکوباس C˚ 37ي در دما ساعت

شده بر اساس  يلتشک ي ها يشمارش کلن يان،شده و در پا
تعداد کلني  × ضريب رقت کس)ع يلنواحد ک يتملگار

 ,Abdollahi Arpanahi)يد انجام گرد (CFU=  حاصله

2013.) 

 

 تجزيه و تحليل آماري
ه و دانکن بر اساس آناليز واريانس يک طرفاز آزمون 

هاي مورد بررسي به منظور بررسي اختالف  شاخص
درصد بين تيمارها استفاده  5در سطح خطاي دار  معني

افزار  و نرم ها جهت آناليز داده SPSS-16ار نرم افزشد. از 
Excel 2007 .ينهمچن  جهت رسم نمودارها استفاده شد 

 Shapiro-wilkها با استفاده از آزمون  نرمال بودن داده
 شد. يبررس

 نتايج

هاي حاصل از اين تحقيق نشان داد که افزودن  يافته
پروبيوتيک به جيره غذايي ميگوي پا سفيد غربي باعث 

شود  يير در سطوح فاکتورهاي ايمني در اين ميگو ميتغ
استفاده (. در نتيجه اين آزمايش مشخص شد که 2)جدول 

هاي پروبيوتيکي موجب ايجاد اختالف  از باسيلوس
کورتيزول و پروتئين کل در سطح گلوکز،  داري در معني

ري طو(. ب=P ،8df<65/6شود ) ميمقايسه با گروه شاهد 
( 05/7و کورتيزول )( 00/180گلوکز )ترين سطح  که پايين

 T1 در تيمار( 71/5پروتئين کل )به همراه بيشترين سطح 
در مورد پارامتر آلبومين  بدست آمد. (پروبيوتيک تجاري)

سطح آن در تيمار پروبيوتيک  ينرغم اينکه باالتر علي
 دار نبود ( بود، اما اين اختالف معني01/0) يتجار

(65/6<P ،8df=). 
 

 غربي تغذيه شده با جيره غذايي حاوي الرو ميگوي پا سفيد  فاکتورهاي ايمني حاصل از عصاره بدن پست :2جدول 

 هاي پروبيوتيکي باسيلوس               

 تيمار شاهد (Mean±SD) تيمارهاي آزمايشي
(Mean±SD) 

 پارامترهاي ايمني

3تيمار  2تيمار    1تيمار  

71/30±06/700 a
 61/23±66/056 ab

 01/21±00/180 b
 77/07±66/710 a

 (mg/dlگلوکز ) 

62/6±01/0 a
 60/6±05/0 a

 68/6±01/0 a
 60/6±02/0 a

 (g/dlآلبومين ) 

60/6±18/5 b
 68/6±01/5 a

 60/6±71/5 a
 65/6±00/5 c

 (g/dlپروتئين تام ) 

23/6±56/8 b 13/6±85/7 b
 25/6±05/7 b

 50/6±07/06 a
 (ng/mlکورتيزول ) 

 .(p<65/6)ست  ها دار بين ميانگين داده رديف نشان دهنده اختالف معني حروف التين غير مشترک در هر*

 

فاکتورهاي ليزوزيم و  ايمني، پارامترهاي ترين مهم جمله از
 تيمارهاي در آزمايش اين در باشند که ايمونوگلوبولين مي

تيمار پروبيوتيک تجاري )به ترتيب:  بخصوص و آزمايشي

شاهد )به  گروه به باالتري نسبت سطح ( از051، 71
 .(=P ،8df<65/6) بودند ( برخوردار028، 31ترتيب: 
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هاي باسيلوس در انتهاي دوره پرورش  سطوح باکتري

بر حسب لوگ تعداد کلني در گرم وزن روده محاسبه و در 
ارائه شده است. نتايج نشان داد که اختالف  3شکل 
باسيلوس در بين  يها در تعداد باکتري يدار معني

، P<65/6)تيمارهاي آزمايشي و گروه شاهد وجود دارد 

8df=). ترين تعداد باسيلوس بر روي محيط کشت باال
TSA  و به دنبال آن  اولروز پرورش در تيمار  06پس از

و گروه شاهد ثبت شد. جمعيت  تيمار سوم، دومدر تيمار 

شده با  يهتغذ يها در دستگاه گوارش ميگوها باسيلوس
( در مقايسه با T1جيره حاوي پروبيوتيک تجاري )تيمار 

 log CFU (SD±)با ميانگين شاهد افزايش و به ترتيب 

g
بدست آمد. الزم به ذکر  88/3±60/6و  68/6±63/0 1-

داري در  است که از لحاظ آماري هيچ گونه اختالف معني
هاي باسيلوس در تيمارهاي آزمايشي  تعداد باکتري
ها  اما اختالفات عددي آن .(=P ،8df>65/6)مشاهده نشد 

 به وضوح نمايان بود.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

CFU gي باسيلوس ) ها تعداد باکتريلوگ  (SD±) ميانگين :3شکل 
  در دستگاه گوارش ميگوي سفيد غربي در  (1-

 هاي پروبيوتيکي. روز پرورش با باسيلوس 06تيمارهاي مختلف و شاهد در طي             

  

)بر عصاره بدن  Mايمونوگلوبولين  (SD±) ميانگين :1شکل 

  در تيمارهاي مختلفليتر(  گرم در دسي حسب ميلي

)بر حسب  عصاره بدنليزوزيم  (SD±)ميانگين : 2کل ش

 اي مختلفتيمارهليتر( در  گرم در دسي ميلي
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 بحث
بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، افزودن پروبيوتيک با 

CFU g 5/0×060غلظت 
به جيره غذايي ميگوي پا  1-

سفيد غربي موجب ارتقاء سطح ايمني در تيمارهاي 
آزمايشي در مقايسه با گروه شاهد گرديد که بهترين نتيجه 

در   ها بدست آمد. استفاده از پروبيوتيک T1در تيمار 
 Lalloo etپروري بيشتر بر روي بهبود کيفيت آب ) آبزي

al., 2007; Zhou et al., 2009( عملکرد رشد ،)Li et 

al., 2009; Chiu et al., 2010; Merrifield et al., 

 ,Wang & Xuي هضمي ) ها ( و فعاليت آنزيم2010

2007; Wang & Gu, 2010 متمرکز شده است، در )
ي ايمني ميگو  ها مورد تأثير باسيلوس بر روي پاسخ

 مطالعات کمي وجود دارد.
پارامترهاي بيوشيميايي  مطالعات صورت گرفته بر روي
نشانگر بروز تغييرات   ها سرم خون در برخي از بيماري

دار در برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون  معني
(. پارامترهاي بيوشيميايي Myner, 1993باشد ) مي

موجود در خون به عنوان شاخص با ارزشي براي نظارت بر 
 Cnaaniد )باش ي فيزيولوژيک تغذيه مي ها سالمت و پاسخ

et al., 2004 از آنجا که پارامترهاي خوني شرايط .)
 دهند  تر از ساير پارامترها نشان مي نامناسب را بسيار سريع

 
به طور وسيعي براي توصيف وضعيت سالمت   ها از آن

ي  ها ي استرس و سازش ها جانور و ارزيابي پاسخ
 (.Blaxhall, 1972شود ) فيزيولوژيک موجود استفاده مي

بر پايه اين موضوع که تنظيم ايمني ميزبان يکي از 
 ,.Medina et alمقاصد سودمند مصرف پروبيوتيک است )

(؛ مطالعه حاضر نشان داد که اختالف معنا داري 2007
بين برخي از فاکتورهاي بيوشيميايي عصاره بدن موجود 

ي پروبيوتيکي با گروه شاهد وجود دارد که در  ها در گروه
 Kamgar et al., 2012)زارشات اخير است موافقت با گ

در همين ارتباو پارامترهاي  (.Weifen et al., 2012؛
ي مناسب فيزيولوژيک جهت  ها گلوکز و کورتيزول شاخص

باشند و به هنگام وقوع  داد استرس مي بررسي رخ
 ;Schreck et al., 2001يابد ) مقدارشان افزايش مي

Kubilay & Vlukay, 2002که با افزايش  طوري ( به
يابد  افزايش مي کورتيزول ميزان گلوکز خون نيز

(Khodadadi et al., 2009بنابراين مناسب .)  ترين
ي انواع استرس، مطالعه توأم اين دو پارامتر در  ها شاخص

 (.Barton et al., 1985باشد ) خون مي
( از باکتري 2603و همکاران ) Kamgar اي در مطالعه

cells g با غلظتباسيلوس سابتيليس 
-1

به عنوان  067 
آال استفاده کردند.  پروبيوتيک در جيره غذايي ماهي قزل

زاي  در معرض باکتري بيماري  ها روز آن 15پس از 
قرار داده  (Streptococcus iniae)استرپتوکوکوس اينيا 

شدند. نتايج نشان داد که باسيلوس سابتيليس موجب 
ين کل و آلبومين سرم در دار در ميزان پروتئ افزايش معني

  ها تيمار حاوي پروبيوتيک در مقايسه با گروه شاهد شد. آن
دليل افزايش اين دو پارامتر در گروه آزمايشي را به تأثير 

ي  ها باسيلوس سابتيليس بر سلول 05تعديل کننده ايمني
 آنابوليک هاي ظرفيتاند که  کبدي مربوو دانسته

را فعال  خون ي ها نپروتئي در توليدي کبدي  ها سلول
کند. در همين راستا نيز استفاده از باکتري باسيلوس  مي

دار پروتئين کل در ماهي  سابتيليس سبب افزايش معني
نسبت به گروه  (Ctenopharyngodon idella)آمور 

شاهد شد ولي از لحاظ فاکتور ايمني آلبومين اختالف 
 Weifen etداري بين اين دو گروه مشاهده نشد ) معني

al., 2012.) 
و همکاران  Olmosدر مغايرت با نتايج اين تحقيق 

( گزارش دادند که سطح گلوکز سرم در ميگوهايي 2600)
مکمل شده با باسيلوس سابتيليس  00که از خوراک سوياي

تغذيه شده بودند نسبت به ساير تيمارها افزايش 
داري پيدا کرد. در حالي که در آزمايش حاضر،  معني

باسيلي موجب کاهش سطح  يها بکارگيري پروبيوتيک
همچنين در  گلوکز نسبت به تيمار شاهد شده است.

کارنيتين بر  استفاده از مکمل غذايي ال يا مطالعه
کمان موجب  رنگين يآال خوني ماهي قزل يپارامترها

و آلبومين سرم خون پروتئين تام  يدر پارامترها يشافزا
ميزان گلوکز خون ماهي نسبت به گروه شاهد شد ولي 

 Jalali Hajiabadi et) قرار نگرفتاين مکمل تحت تأثير 

al., 2009.) 

                                                           
15 immuno- modulatory 
16 soybeanmeal 
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اين موضوع که مقادير آنزيم ليزوزيم به  با توجه به
،  ها منعکس کننده فعاليت منوسيت ويژه، در سرم خون

 باشند کننده مي زفاگوسيتو ي ها و سلول  ها نوتروفيل
(Pirarat et al., 2006 .)توان  بنابراين به طور مستقيم مي

را در نتيجه  ميگو يالروها پست در تقويت سيستم ايمني
 پروبيوتيکتيمارهاي مربوو به  افزايش اين آنزيم در

 دانست.
و همکاران Jorgensen محققان ديگري از جمله 

نمودند که  ( بيان0112و همکاران )Engstad ( و 0113)
در جيره  Cهاي ايمني از جمله ويتامين  استفاده از محرک

شود.  غذايي ماهيان باعث افزايش فعاليت ليزوزيم سرم مي
در مجموع پارامترهاي سرمي تحت تأثير تعداد زيادي از 
عوامل دروني و بيروني مانند گونه و نژاد، درجه حرارت 

سترس، آب، چرخه توليد مثلي، نرخ متابوليک، سن، ا
ي نوري، وضعيت تغذيه و روش استفاده در تعيين  ها دوره

 .(Abdollahi & Imanpoor, 2011قرار دارد )  ها آن

 هاي يباکتر آيد، يبر م يشآزما ينا يجآنچنان که از نتا
فلور  ياند به خوب توانسته يشآزما ينموجود در ا يلوسباس

. در دهند يلرا تشک يگوهالوله گوارش م هاي يغالب باکتر
بتواند اثرات  يوتيکپروب يک ينکها يواقع شرو الزم برا

 ياو  يطاستقرار در مح ينهم يزخود را اعمال کند ن
 يان( با ب0112) Fuller .(3)شکل گوارش است ستگاهد
هنوز  يمطلب که فلور دستگاه گوارش در مرحله نوزاد ينا

 ياصل کل يناست ذکر نموده است که ا ييردر حال تغ
بر فلور دستگاه گوارش  يگذار يرکم است که تأثهمواره حا
 يزندگ يبا مراحل بعد يسهدوره در مقا يندر طول ا

در  يثابت بتاًکه بعدها فلور نس يلدل ينتر است. به ا آسان
نمود  يهتوص توان يم ين. بنابراگردد يم يجادلوله گوارش ا

 يتا حد ممکن مدت کوتاه يدبا ها يوتيککه مصرف پروب
 Gomez-Gil آغاز شود. يهو شروع تغذ ييگشا پس از تخم

جهت  ياآرتم يت( با اشاره به قابل0118و همکاران )
عنوان نمودند  يبريوو هاي يبا دو گونه از باکتر يساز يغن

مورد استفاده، زمان در  يامر به شدت به نوع باکتر ينکه ا
)زنده  يباکتر يتو وضع يبا باکتر يامعرض قرار دادن آرتم

 يناز ا گذشتهدارد. به هر حال  يودن آن( بستگمرده ب يا
جلب  يشآزما يناز همه در ا يشکه ب يا موضوع نکته

در  يوتيکيپروب هاي يباکتر يشترتعداد ب نمود، يتوجه م

نسبت به گروه  يشيآزما يمارهايدر ت يگولوله گوارش م
 يگوهام يممستق يهتغذ يلامر به دل ينکه ا باشد؛ يشاهد م

 است. يوتيکپروبده با جيره مکمل شبا 
با توجه به مشکالت پرورش ميگو در ايران، استفاده از 

تواند موجبات تقويت  هاي حاوي پروبيوتيک مي جيره
عدم سيستم ايمني ميگو را فراهم آورد. با اين وجود 

در  مختلف ينگزارش شده توسط محقق يجدر نتا يتقطع
 احتماالًرا  پروري ها در آبزي زمينه بکارگيري پروبيوتيک

 ي،اندازه، سن گونه پرورش ي،توان به نوع گونه پرورش يم
 يدار هنگ يو بهداشت يطيمح يططول دوره پرورش، شرا

 يزيولوژيکف ياتخصوص ي،ا يهتغذ يموجود، رفتارها
 يتو کم يرهج يهبه کار رفته در ته يهموجود، نوع مواد اول

 کيوتيبونوع پر يي،غذا يرهج يونآنها، فرموالس کيفيتو 
نحوه اضافه  يره ومورد استفاده آن در ج غلظت ي،انتخاب

نسبت داد که ممکن است بر  يرهبه ج يوتيکبوکردن پر
و  يبازماندگ ،رشد يرو يکوتيبومتفاوت پر يراتثأت

 .ثر باشدؤمفاکتورهاي ايمني 
بررسي حاضر نشان داد که تيمار پروبيوتيک تجاري 

(T1نتايج بهتري را نسبت به ساير تيمار ) ها ارائه نموده
توان گفت که بکارگيري و حضور  است. اما با اين حال مي

ي بومي در تيمارهاي پروبيوتيک تجاري+  ها پروبيوتيک
( اثرات مثبتي را بر جاي گذاشت T3( و بومي )T2بومي )

ولي در مقايسه با پروبيوتيک تجاري ميزان اين اثر گذاري 
شايد بتوان به  تر بود. دليل حصول چنين نتايجي را پايين

تفاوت در شرايط محيط گوارشي ماهي )محل جداسازي 
ي پروبيوتيک بومي( و ميگو، و يا استفاده از  ها باکتري

ي برتر در پروبيوتيک تجاري مربوو دانست. اين  ها سويه
ي افزوده شده به جيره را  ها نتايج تأثيرات مثبت پروبيوتيک

شده فوق در کاهش استرس با توجه به نظريات مطرح 
 کند. اثبات مي

 
 تشکر و قدرداني

وسيله از مجموعه دانشگاه گنبد کاووس  بدين
و همچنين مرکز پروري  آبزيالخصوص آزمايشگاه  علي

تکثير و پرورش آبزيان گميشان به جهت فراهم آوردن 
 شود. تسهيالت الزم براي انجام پروژه صميمانه قدرداني مي
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Abstract 

The effect of dietary containing of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis in three groups 

including commercial, commercial-indigenous and indigenous was investigated on the 

immune parameters (glucose, albumin, total protein, lysozyme, cortisol, immunoglobulin M 

(IgM)) and the intestinal flora of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) post larvae. The 

shrimp were fed for 60 days with four different diets: control (without probiotics), diet T1 

supplemented with 1.5×10
6
 CFU g

-1
 commercial probiotic, diet T2 with 1.5×10

6
 CFU g

-1
 

commercial-indigenous probiotic, diet T3 with 1.5×10
6
 CFU g

-1
 indigenous probiotic. At the 

end of experimental period, the levels of biochemical parameters (glucose, total protein, 

lysozyme, cortisol, IgM) of shrimp fed probiotic diets were significantly higher than in those 

shrimps fed the control diet for 60 days. However, albumin concentrations showed no 

significant difference between the experimental treatments and the control, but increased by 

1.19, 1.15 and 1.14 after 60 days of feeding with diets T1, T2 and T3, respectively. Likewise, 

population density of Bacillus bacteria counted in digestive tract of shrimps treated with 

probiotic were significantly higher than the control group. Results of this study indicated that 

the addition of probiotic bacili can improve immune parameters and modulates intestinal 

microbiota of shrimp (L. vannamei) post larvae. 

 
*
Corresponding author 

 

mailto:*acipencer@gmail.com
mailto:*acipencer@gmail.com

