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تأثیر پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر  Saccharomyces cerevisiaبر

مهای کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور
صهای خونشناختی و آنزی 
شاخ 
معمولی ()Cyprinus carpio Linnaeus. 1758
تاهلل جعفریان* ،1محمدرضا بیواره ،2سمیرا جعفریان
حج 

3

 -1دانشیار گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،بخش آبزیپروری ،گنبدکاووس ،ایران
شآموخته کارشناسی ارشد گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد کاووس ،ایران
 -2دان 
 -3دانشجوی دکتری گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گنبد کاووس ،ایران
تاریخ دریافت69/2/1 :
چکیده
ف بررسی تأثثیر س لتخم حوط فف ففف پررریبیوتیک
مطالع ههه حاضر باهدف ف

تاریخ پذیرش97 /2/1 :
یلولس هراوید      مخ رم  Saccharomyces cerevisiaeبررر برخ زا ی

شاخصهای خونشناختی و آنزیمهای کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی ( )Cyprinus carpioانجام شد .بدین منظور تع داد

600

قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی  5/1±0/ 85گرم ته هی و پس از انتقال به آزمایش دنارذگ اب هاگ ن کی   هرود یییی ی ییییییکهفت هههای جهت

یاتیلنی با تراکم  05قطعه بچه ماهی در هر ت می ار توزیع و طی مدت  60روز ،در قالب
سازگاری با شرایط جدید ،بهطور تصادفی در  12مخزن پل 
چهار جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر (شاهد) 0/8 )F2( ،0/4 )F1( ،و ( 1/2 )F3گرم پریبیوتیک

ییاذغ هریج مرگولیک ره رد        ب ههه ططط ور

جداگانه در چهار ت می ار هرکدام با سه تکرار تغذیه شدند .در انتهای دوره ،مقایسه آماری نتایج بهدستآمده از نمونههای خون جمعععآوریشدههه
از  ۱۵عدد ماهی بهظاهر سالم (با میانگین وزنی  ) ۲۵ ±1/3موجود در هر مخزن به روش خونگیری از ساقه دمی نشان داد ،با این هک پریبیوتیک

دیواره سلولی مخمر تأثیری در تعداد مونوسیت ،لنفوسیت و حجم متوسط گلبولی نداشت

( ،)p>0/50اما ا باع فالتخا داجیا ث    

معن ننیدار در

تعداد گلبولهای سفید ،گلبولهای قرمز ،میزان هموگلوبین ،درصد هماتوکریت ،میزان متوسط هموگلوبین گلبولی ،غلظت متوسط هموگل نیبو
گلبولی قرمز و تعداد نوتروف لی در نمونههای خون بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی در ت می اره اب هسیاقم رد یشیامزآ یا دهاش رامیت

      شد

مهای آالنین آمینوترانس سف نیلاکلآ و زارف ف اتا ززز زززز در
یداری در میزان فعالیت آنزی 
مهای کبدی نیز اختالف معن 
()p<0/50؛ همچنین بررسی آنزی 
ت می ارهای حاوی پریبیوتیک در مقایسه با ت می ار شاهد نشان داد ( ،)p<0/50درحالی هک تجزیهو تحل لی های آماری ه هه چی گونه تأثثیر معن ننیداری
یت ینچ نیا ناو ن    
بین مقادیر آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در ت می ارهای آزمایشی و ت می ار شاهد نشان ندادند ( .)p>0/50بر اساس این نتایج م 

بیان نمود هک استفاده از پربیوتیک دیواره سلولی مخمر  S. cerevisiaeدر جیرهه یهام هچب ییاذغ یا ا روپک دق تشگنا ن

      مع وم للی دارای

یباشد.
عملکردهای متفاوتی بر شاخصهای خونشناختی بوده و احتما ًالًال دارای اثرات تقویتکننده سیستم ایمنی غیراختصاصی در اینگونه م 
مهای کبدی ،کپور معمولی.
صهای خونشناختی ،آنزی 
کلمات کلیدی :پریبیوتیک ،مخمر ،شاخ 
* نویسنده مسئول :حجت اهلل جعفریان

آدرس :گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،بخش آبزیپروری ،گنبدکاووس ،ایران .تلفن09111766798 :
پست الکترونیکHojat.Jafaryan@gmail.com :
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مقدمه

کها ب هههعن او ننن یک
استفاده بیرویه از آنتیبیوتیک ک
افزودن زبآ ییاذغ هریج رد ی ی  تهج نا ک و لرتن   

هدام    
       

پیشگیری ب می اریهای ش عیا ب هههخصوصصص در کش یاهرو
درحالتوسعه عوارضی همچ سیز لئاسم نو تتت تتتتمحیطییی
( ،)4حساسی تتت تزای  ی ددد در انس زا یشان تیمس ،نا          
پسماندهای آنتیبیوت کی ی و مهمت ندش مواقم همه زا ر     
عوام رامیب ل ییییییی زا را ایج سا هدومن دا تتتتتتتتت ت ( .)6این    
درحالیس زبآ نوزفازور هعسوت هک ت ییییییییییییییپ ور ر رد ی   
رد         

بس یند قطانم زا یرای اااااا ااا منج قت شیازفا هب ر ا اض

بهکارگیری افزودنیهای غ یاذ ی لمکم یارب فلتخم     
سازی جیرههای غذایی شده است .بهطوری هک در لوط
سالهای اخ و تابیکرت نیا زا هدافتسا ری   

م مک لللها ای

غذایی هک در باال بردن سالمت موجود زن راک و هد ا یی   
تغذیه آنها نقش دارند ،ه قیقد تاعلاطم تحت هراوم    
قرارگرفته تا ازنظر جنبههای مختل و یداصتقا ف

هنماد   

یپروری مورداس دافت ههه ق رار
سالمتی طب هق بندی و در آبز 

گیرند ( 1و  ،) 21ازجمله این تر یک بات میتوانبه پر ییی -
بیوتیک ،پروبیوتیک و سین بیوتیکها اشاره کرد .پری-

بیوتیکها تر یک بات غذایی غیرقابلهضمی ب نابزیم یار   
هستند هک از طریق تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد
مح زا یدود رتکاب ییییییی ه  هدور رد دوجوم یا اااااا اث تار    
س  یدنمدو ب هتشاد نابزیم ر

مالس و ت دوبهب ارنآ               

سرم خ نو

ش وض يع تتت
ب هههعن او ننن شاخص ياپ تهج ی ششش ششش

یتوانند به
سالمت و عملكرد بهینه كبد (  25و  ) 39هک م 
شكل مؤثري تحت تأثير متابولیتهای حاصل از تخمير
کها ازجمله اسیدهای چرب زنجیره كوت یها
پریبیوتی 
هک اززز طر قي وخ نن ننن از روده ب ههه كبددد انت اق للل داده ش نو ددد

(  .) 18و نب  تاعالطا دو کا هنیمز رد یف        تأ ثث ثیر پر ییی -
کها ا ب یاهرتماراپ ر    خونننشنا اختی کپ نایهام رو   
بیوتی 
بخصوص در مراحل اول هی زیست

آنها ا مطالعه رضاح   

باهدف بررسی تأثیر پریبیوتیک دی ولس هراو ل خم ی مر    
 S. cerevisiaeب رثا هب هجوت ا ا  دودحم ت ک نن د نیا ه        
پربیوتیک بر عوامل ب می اریزا و اثرات غیرمست یق م آن بر
س قیرط زا نابزیم تمال
م کی رب هدور دیفم ی

       

مک ک تیعمج شیازفا هب        

     ( )2ب پ ر ر و یژولوتامه لیافو        

وضعیت آنزیمهای کبدی بچه ماهیان انگشت ق روپک د   
مع یط رد یلوم یک رپ هرود  ورش        

 60روزه م درو   

مطالعه قرار گرفت.
ش کار
مواد و رو 
انجام آزمایش

مطالعه حاضر طی ماهها ای ت ادرم و ری د لاس     
م تد   

 ، 1395به

 60روز در آزمایش هاگ    آب زز زیپ ور ر هاگشناد ی     

گنبدکاووس انجام شد .بدین منظور ،ب راک عورش یار    
تعداد  600قطعه بچه ماهی کپ معم رو ول یی ییی ()C. carpio
یرس اب ،دندی   
م به ظن رر ررر م مم 
هک ازنظر شرایط ظاهری س لا م م

یهای مختلف
با توجه به مشکالت مربوط به بروز ب می ار 

میانگین وزنی  5/1±0/ 85گرم از مرکز تکثیر و پرورش

و ظهور تلفات عظ ضوح نیا رد یداصتقا می ههههههههه (  ) 17و

جهت آداپتاسیون بچه ماهیان به ش یار ططط جدی هریج و د   

یبخشند ( .) 24
م 
در طول سالهای اخیر در صنعت پرورش کپور ماه نای
اه یم ت بررسی پارامترهاي خونشناختی بهعنوان اب یراز
ارزشمند جهت بررسي وضعيت فيزيولوژيكی ،استرس،
سوختوساز سلولی ،و سالمت گونهها ای آبزززی (  41و
 ) 43و نقش مهم آنزیمهای کبدی و وض تیع

آنها ا در

ماهیان گرمابی شهید چمران (گلستان ،ایران) ته هی و پس
از انتقال به آزمایشگاه باگذشت یک دوره یکککهفت هههای
ت تص یفدا
پایه ،بهص رو ت ت

در  12مخ سنج زا رودم نز    

پلیاتیلن با ظرفیت  20لیتر و حج یریگبآ م   

 16لیت اب ر   

تراکم  05قطعه بچه ماهی در ه ارکت ر ر (( ((( 2-3قطعه رد
ه تیل ر رررررر ر) توزی تسا رکذ هب مزال .دندش ع بآ             

تأثیر پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر111 ...

مورداستفاده ب ورپ یار ر یهام هچب ش ا لوط رد ن
پوررش   

هرود

    

گرفت هک نتایج بهدستآمده در قال قم ب ا رید    م نیگنای

ازنقط ههه نظ کا ر سس سسسیژن محل تیاده تیلباق ،لو       

در جدول 1-ارائ هههشدهه اس نینچمه .ت    در هرود لوط

الکتریکی ،شوری pH ،و کدورت با استفاده از دس هاگت

آزمایش بهمنظور ه و یهداو تأممین ن هچب ینژیسکا زای   

واترچکر  HANNAمدل  ،HI 83200بهصورت روزانه

ماهیان نیز در هریک از مخازن یک عدد سنگ هوا هک

و دمای آب با اس جنسامد زا هدافت    ج وی ههای ب هههص رو ت ت
ت

به منبع هواده الكتریكی (مدل  )Hailaمتصل رارق دوب    

روزانه سه و هبترم زا لبق شیاپ دروم یهداذغ      

داده شد.

ق رار

جدول  -1دامنه تغییرات پارامترهای کیفی آب مخازن پرورش بچه ماهیان کپور معمولی در طول دوره آزمایش
اکسیژن محلول
()mg/L

7/6±0/96

قابلیت هدایت الکتریکی ()mµ/s
841 / 24 ± 78 / 57

کدورت

شوری

()NTU

()mg/L
625± 42 / 36

تیمارهای مورد استفاده

بهمنظور تغذیه بچه ماهیان در ت می ارهای مورد استفاده در
   

تح قیق حاضر از چه کی لماش فلتخم هریج عون را

7/4±0/27

دما

()C°
25 /6±1/ 42

pH
7/6±0/ 14

تهیه و آمادهسازی جیرههای غذایی

بهمنظور آمادهسازی جیرههای غذایی ابتدا مقدار غ یاذ
مورد نیاز ب  شرورپ هرود لک یار ((( ((((  60روز) ب ره یار   

ک و سه رامیت    
ت رپ  ندوزفا نودب دهاش رامی ییییییییییی بیوتیک ک

ت رامی    (غ هرتناتسنک یاذ      تهی ههه ش یدیلوت تکرش زا هد       

ک تحت
آزمایشی به ترتیب حاوی  0/4گرم پریبیوتیک ک

فرادانه (تهران) در س  نیزاغآ زیا شش ش ششششامل  38 - 41درصد

عنوان ت رامی  0/8 ،F1گ رپ مر ییییی بیوتیک

ناونع تحت     

ت می ار  F2و  1/2گرم پریبیوتیک تحت عنوان ت می ار F3

به ازای هر کیلوگرم جیره غذایی با سه تکرار ب ره یار   
ت می ار طی یک دوره پرورش  60روزه مورد استفاده قرار

پروتئین خام 4-8 ،درصد چربی خام 3-6 ،درص ربیف د   
خ ،ما     7-11درص ،رتسکاخ د       5-11درص و تبوطر د   

 1-1/5درصد فسفر) توزین گردید .سپس م رپ رادق ییییی -
بیوتیک محاسبهشده برای هر ت می ار با یک یک لوگرم غذا

گرفت.

مخلوط و با اض هفا من و دقم ند ا بآ یصخشم ر

پریبیوتیک مورد استفاده

( )04 mLغذا به حال سپس .دش لیدبت یریمخ ت اب   

مقطر

پربیوتیک مورد استفاده در مطالعه حاضر ،دیواره سلولی

خگوش تت ت ب اا ا ان زاد هه ه چش هم
اس هاگتسد زا هدافت      چر خخ 

& Arm

( 0/8)mmخ یم ر آماده شده به رشتههای بلند تبدیلش هد

مخ رم  S. cerevisiaeته هی تکرش زا هدش    

) Hammer Animal Nutrition Co. (USAاست هک
مت یکشت ءازجا نیر للللللللللدهند هه هه آن م یی ییت ب ناو ههههههه
مه مم م
الیگوساکا نام یاهدی ان      ( ،)MOSفروکت زو    ( )FOSو
بتاگلوکان ( )β-Glucanاشاره کرد .این پریبیوتیک

زا 

محتویات مخمر  S. cerevisiaeس هیو  1077 Iو مح طی
کشت حاوی سوکورز ،م  ترذ هراصع و سال ت لیکش   
شده و حاوی  % 23 - 38پروتئین ،ویتامینهای گ هور  Bو
انواع اسیدهای آمینه و مواد معدنی است.

(  ) 16و ب تدم ه       5س رد روتابوکنا نورد تعا
 04Cᵒخشک شده (  ) 20و در اندازه مناسب

   

   دم اا ای
ت
ب هههص رو ت ت

پلت ته هی شدند .در پایان جیرهها در بست هههها ای مناسببب
بستهبندی و تا زمان اس یامد اب رزیرف رد هدافت      - 20 C°
نگهداری ش زاین دروم هنازور یاذغ رادقم .دند هچب       
ماهیان با توجه درصد وزن بدن (ت و هبساحم )هدنز هدو
در سه نوبت صبح ( )8ظهر (  ) 14و شب (  ) 20به میزان 5
درصد وزن بدن و تا حد س یهام هچب رایتخا رد یری ان     
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قرار میگرفت ( 72و  .) 46ع لم

هب زین ندرک نوفیس   

ش لک روزانه انجام و باق می انده غذا و م عوفد

یه زا ا
ماههه 

بیوشیمیایی سرم خون در شرایط فریزر (در دما ییی – 20
یگراد) نگهداری شدند.
درجه سانت 
سنجش پارامترهای خونی

یگردید.
مخازن خارج م 

آزمایشات خونننش ض هدام یواح نوخ یور یتخان د

نگیری
نمونهبرداری و خو 

در پای ،شیامزآ هرود نا      خو نن نگ نایهام هچب زا یری       

   

انع .تفرگ ماجنا نیراپه داق در علاطم نیا  هههههههههههههههههه لک

بهمنظور بررسیهای خونننش ماجنا ییایمیشویب و یتخان    

گلبو لل له اا ای قرم  ز (( ( )RBCو لک

شد .بدین منظور به جهت جلوگیری از بروز اس رد سرت

( )WBCبه روش دستی از طریق الم هموسیتومتر نئوب را

بچه ماهیان 24 ،ساعت قبل از انجام عملیات خونگ یری

 0 40پ ا س ز   

تغذیه بچه ماهیان ب ههه وط ررر کامل هچب سپس .دش عطق

گلبو لل له اا ای س فف فید

و م کی روسک ییامنگرزب اب یرون پو             

   

رق قی سازی خون بهوسیله بافر فسفات ن .دش ماجنا یکم    
( )PCVب شور ه لوادتم         

ماهیان با استفاده از مقدار  200 ppmپودر گل میخک ک
ک

درص تیرکوتامه د         

(  ) 42بهطور کامل بیهوش شدند .در ادامه از  80 1قطعه

م کی روهماتوکری فتسا اب ت ا زا هد        لول ههه ه اا ای م ممم وئین

بچه ماهی بهظاهر سالم (  15عدد از هر تکرار) با میانگین

م کی روهماتوکری نازیم و ،ژویفیرتناس هاگتسد و ت

وزنی  25 ±1/3گرم هک ب ههه وط ررر تص هدش باختنا یفدا    

هموگلوبین ( )Hbبه روش سیانومت هموگل نیعم نیبو   

بودند ،مقدار  2سیسی خون از طریق وری یمد هقاس د    

گرفته شد .الزم به ذکر است قبل از انج ما خونننگ یری

        

شد .میزان حجم متوسط گلبوللی ( ،)MCVهموگل نیبو
متوسط گلبولی ( )MCHو غلظت متوس مه ط و نیبولگ   

بهمنظور جلوگیری از ورود موکوس و آب به نمونههای

گلبو للل له ااا ای قرم  ز ((( ( )MCHCخ قیرط زا زین نو

خون ،سطح بدن بجه ماهیان بهطور کامل خشک شد .از

فرمولهای مربو هط ان زاد هههگ ندش یری د    ( .)11همچن نی

هر نمونه خون جمعآوریشده بهصورت تقریب ًاًا یواسم    

ش یقارتفا شرام      گلبولل لهااای س ،تیسونوم لماش دیف       

   

نوتروف لی (هتروف لی ) و لنفوس ین تی زز ززز با ا تهی ههه گس رت ششش

انعقاد برای جداسازی سرم و سنجش آنزیمه یدبک یا   

خون و طبق روش توص هی شده توسط بورگز و ه کم اران

و مقدار  1سیسی به ض هدام یواح فورظ د داقعنا        

(  ) 2004انجام شد ( .) 14

معادل  1سیسی به لولههای س دض هدام دقاف یژولور

هپارین انتقال یاف سادج یارب .ت ا مرس یز      ت ییی وپها ای
حاوي خون بدون هپارين به مدت  24ساعت در يخچال
با دماي  4درجه س نا تتیگ دار نگ هههداری ش .دند پ زا س
تهنشین شدن لخت ههه  ،نمون هههها ای خ سادج یارب نو ا یز    
پالس لدم ژویفیرتناس هاگتسد نورد ام

     

eppendorf

 5415Dساخت کشور آل ام ننن با س عر تتت  3000دور در
ثان هی ( )rpmبه مدت  5دقي هق سانتريفيوژ شدند .درنهایت
سرم از لخته جدا و به تیوپهای جديد منت لق و تا زم نا
ش شیامزآ عور ا طوبرم ت

یسررب هب یاهرتماراپ     

             

-3

     

6

) MCV= (Hct× 000 1) / RBC (01 mm
-3

6

) / RBC (01 mm

مهای کبدی
سنجش آنزی 

)- 1

MCH= Hb (gdl

MCHC=Hb / Hct

سنجش آنزززیمه اب دبک یمرس یا فتسا ا هاگتسد زا هد       

 Autoanalyserطب اب هدنزاس تکرش لمعلاروتسد ق           
استفاده از کیتهای آزمایشگاهی از نوع Biochemical

شرک ماجنا نومزآ سراپ ت شجنس .دش             

آن زز زیم

آس تاتراپ        آمینوترانس ارف زززززز ز ( )ASTو آالن نی       
آمینوترانسفراز ( )ASTبه روش رنگ سنجی یک نتیک و

تأثیر پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر311 ...

آلکالین فسفاتاز ( )ALPبه  کیتامیزنآ شور ک کیتنی    
صورت گرفت ( .) 39

برخوردار بوده است ( .)p<0/50همچن ننین ان زاد ه هگ یری

م هچب نوخ تیرکوتامه دصرد و نیبولگومه نازی

تجزیهو تحلیل آماری دادهها

ماهیان انگشت قد کپور معمولی نشان داد هک اس زا هدافت

تح حرط کی بلاق رد رضاح قیق     

    

ماک ًالًالًالًال تص یفدا   

برنامهریزی و اجرا شد .تجزیهو تحل لی آماری دادهها ای
بهدستآمدههه ش لما

یگنایم هبساحم ن ،رایعم فارحنا       ،

آن گر زیلا ر یس وووو ون و ض فتسا اب یگتسبمه بیار ا زا هد         
نرمافزار آماری ) SPSS(v.19انجام شد .بطوری هک ب یار
مقایس نومزآ زا اهرامیت سنایراو ه آ سنایراو زیلان             
یکککطرف  ه (( ( )ANOVA one-wayو ب  یار ب یسرر     
اختالف معنیدار بین میانگینها از آزمون چند دامن هههای

ک باعث
این پریبیوتیک ک

          

هاک ششش معن ننیداری س نیا حط   

شاخصها در ت می ارهای دریافتکننده پر ییی بیوتیککک در
مقایسه ب ش رامیت ا ا تسا هدش ده           

( .)p<0/50با   

اندازهگیری میزان متوسط هموگلوبین گلبوللی ()MCH
خ ذغ هرود نایاپ رد زین نایهام هچب نو ا رد یهد

  

              

  

ت می ارهای ش ،دها  F2 ،F1و  F3س رد صخاش نیا حط
این ت می ارها به ترتیب معادل  71 / 95 ، 73 ، 73 /9و 44 / 35
پ کی وگرم به دست آمد .ب یاتن نیا ساسا ر ججججججججج ب نیرتالا

دانکن ( )Duncans Multiple Range testاستفاده شد

سطح این شاخص در ت می ار ش دقم نیرتمک و دها ا نآ ر   

ب ههه منظو رر ر تع نیب یگتسبمه نیی       ش خا صصص ه اا ای خ ینو   

شاخص در ت می ار  F2نیز در مقایسه با ت می ار شاهد کاهش

یدار تل یدرگ یق د نینچمه        .
و م ریداق     p<0/50معن نن 

در ت می ار  F3مشاهده شد ( .)p<0/50همچنین سطح این

دروم    

یداری نش د نا ا دد ددد ( .)p<0/50بررس جیاتن ی         
معن نننن 

اندازهگیری شده و سطوح مختلف پر ییی بیوتیک

استفاده نیز از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.
نتایج

تأ ثث ثیر پریییبیوتی رمخم یلولس هراوید ک

بهدستآمده بهصورت درونگروه ههی ن  زی نشاننندهندههه

      

 Saccharomyces cerevisiaeب  ر پپپ پارامترهای    
خونشناختی

جدول 2-تأثثیر ج ری ههه کم ییاذغ یا م هدش یزاس ل

    

توسط سطوح مختلف پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر
 S. cerevisiaeرا بر برخی از پارامترهای خونننش یتخان
ان زاد هه هگ هچب رد هدش یری  نایهام ا تشگن            ق وپک د رررر ر
یده جیاتن قباطم .د        ب ههه دس تت تآمد هه ه
مع ناشن یلوم      م مم 
مشخص شد هک افزودن پریبیوتیک تأثیر معنیداری بر
میزان حجم متوسط گلبولی ( )MCVو تعداد مونوس تی
و لنفوسیت در ت می ارهای آزمایش قم رد ی ا رامیت اب هسی     
شاهد نداش هت است

( .)p>0/50ام ادعت ا د    گلبولللها ای

سفید و قرمز خون در ت می ار حاوی  1/2گرم پریبیوتیک
( )F3در مقایس دهاش رامیت اب ه

       از اف شیاز   

یداری
معننن 

کاهش سطح این شاخص همراه با افزایش س رپ حط ییییی -
بیوتیک در جیره غذایی بچه ماه .دوب نای    ان زاد هههگ یری
م بلگ نیبولگومه طسوتم تظلغ نازی و  یل (((((((((( ()MCHC
خون بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی ن رامیت رد زی   
 F3در مقایسه با سایر ت می ارها اف شیاز

معن ننیداری نش نا

داد ( .)p<0/50باالترین سطح این شاخص معادل 33/1
درصد در ت می ار  F3و مک ترین م لداعم نآ رادق   
درص رد د

32 / 70

رامیت         F2ثب یلانآ نینچمه .دش ت زززززززززززز ززز

لکوسیتهای خون بچه ماهیان در انتهای دوره پ شرور
نیز بیشترین تعداد نوتروف لی را در ت می ار حاوی  1/2گرم
پر ییی بیوتی کک ( )F3نش اد نا د رد هک  ریاس اب هسیاقم           
ت می ارهای آزمایشی و ت می ار شاهد از اختالف معن ننیداری
برخوردار بود (.)p<0/50
بررسی نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی نیز نشان
داد هک همبستگی مثبت و معنیداری بین اف حطس شیاز   

 411نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /چهاردهم ،شماره دوم ،7931 ،پیاپی 37

پریبیوتیک جیره و تعداد گلبولهای سفید ( P=0/ 002؛

در مقایسه با سایر ت می ارهای آزمایشی و ت می ار شاهد ب دو

 ،)r=0/ 798تع وبلگ داد لل لللللل له اااا ای قرم  ز (((( (P=0/ 05 0؛

        

 )r=0/ 754و تعداد نوتروف لی

( ،)p<0/50ام رد ا نازیم صوصخ

 اه (( ((( P=0/ 002؛ )r=0/ 796

میزنآ تیلاعف       

آسپارتات آمینوترانس ارف ززز ( )ASTاخ فالت

معن ننیداری

وج  دو د تشا  ، ،،،،ام وصخ رد ا ص نازیم         هموگلو بب بین

بین ت می ارهای حاوی پربیوتیک

( P=0/ 006؛  ،)r= -0/737هماتوکری  ت ((((((( ( P=0/1 00؛

نشد ( .)p>0/50ضمن آن هک بررسی نتایج بهدستآمدههه

 )r= -0/338و هموگلوبین متوسط گلب  یلو (( P=0/1 00؛

بهصورت درونگروهی نشان داد هک  اب ا حطس شیازف     

 )r= -0/ 808همبستگی مشاهدهشده منف نعم و ی یی یییداری

پربیوتیک در جیره غ یاذ ی میزنآ تیلاعف نازیم       ALT

بود.

سرم خون نیز در ت می ارهای آزمایش یدوعص یدنور ی    

تأ ثث ثیر پریییبیوتی رمخم یلولس هراوید ک

      

داشته است .بطوری هک

مهای کبدی
 Saccharomyces cerevisiaeبر آنزی 

مک ترین میزان فعالیت ای میزنآ ن   

مع  لدا (( ( 18 /5 )IU/Lدر ت رامی     F1و ب نازیم نیرتالا     

مقادیر برخ زا ی آنزززیمه مرس یا یی ییی خ نایهام هچب نو    

فعال  لداعم نآ تی (( ((( 43 )IU/Lدر ت رامی  F3ثب .دش ت   

انگشت قد کپور معمولی تغذیهشده ب فلتخم حوطس ا    

نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی نیز تنها حاکی از

پر ییی بیوتیککک در ج ود لل ل 3-ارائ ههه شد هه ه اس جیاتن .ت     

وج و تبثم یگتسبمه دو

بهدستآمده نشاندهنده افزایش معنیدار م تیلاعف نازی   
آنزززیمهاییی

هدهاشم دهاش رامیت و      

معن نننن 
یدار ( P=0/ 665؛

        

 )r=0/810بین افزایش سطح پریبیوتیک جیره و مقادیر

آالن زارفسنارتونیمآ نی      ( )ALTو آل نیلاک   

آنزیم آلکالین فسفاتاز بود.

فسفاتاز ( )ALPدر ت می ار حاوی  1/2گرم پر ییی بیوتیک ک
ک

جدول  -2تأثیر سطوح مختلف پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر  S. cerevisiaeبر شاخصهای خونشناختی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی
گروه شاهد

صهای خونی
شاخ 

(فاقد پربیوتیک)

یمتر مکعب)
گلبول سفید (هزار در میل 
یمتر مکعب)
گلبول قرمز (میلیون در میل 
هموگلوبین (گرم در دسی لیتر)

5/5±2/0

1/ 21 ±0/ 05 0
۹/۲±۰/۱

هماتوکریت (درصد)

c

a

۲۷ / ۳۵ ±۰/ ۱۵

حجم متوسط گلبولی (فمتولیتر)
متوسط هموگلوبین گلبولی (پ کی وگرم)
غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی قرمز (درصد)

۹۵ /۵±۰/ ۱۵

۷۳ /۹±۰/۵

a

a

a

32 / 90 ±۰/۲

لنفوسیت( .میلیون در میلیمتر مکعب)

4/ 53 ±0/ 21

نوتروف لی (میلیون در میلیمتر مکعب)

1/ 92 ±0/ 02

یمتر مکعب)
مونوسیت (میلیون در میل 

b

0/ 26 ±0/ 02

ab
a

F1
g/Kg0/۴
6/0±1/0

F2
g/Kg 0/8

b

1/ 20 ±0/ 006

۸/۸±۰/۱

۲۶ /۷±۰/۴
۹۵ ±۱

b

a

۳۲ / ۹۵ ±۰/ ۱۵

0/ 29 ±0/50

c

2/ 14

1/ 18 ±0/1 00

ab
a

۹۴ /۵±۰/۵

۷۱ / ۹۵ ±۰/ ۳۵

۳۲ / 70 ±۰/۱

0/72±0/10

b

یدار است
*حروف مشابه در هر ردیف بیانگر نبود اختالف معن 

2±0/ 09

c

c

a

4/ 71 ±0/10

a

d

c

۲۶ / ۱۵ ±0/50

a

۷۳ ±۰/۴

b

۸/۵±0/0۵

b

4/ 76 ±0/11

a

c

5/8±1/0

F3
g/Kg 1/2

b

6/2 ±2/5

1/ 97 ±0/ 002

8/ ۶۵ ±0/50
۲۶ /۴±۰/۱

a

a

b

ab

a

۹۴ / ۷۵ ±۰/ ۲۵
۴۴ / ۳۵ ±۰/ ۱۵

b
a

a

c

33/1 ±۰/ ۲۵

4/ 75 ±0/01

0/82±0/10
3/22±0/11

a

a
a
a

مهای کبدی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی
جدول  -3تأثیر سطوح مختلف پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر  S. cerevisiaeبر آنزی 
ت می ار
پارامتر

)AST (IU/L
)ALT (IU/L
)ALP (IU/L

شاهد
(فاقد پربیوتیک)
۳۸۷ /۵± ۸۲ /۵

۳۱ ±۴

۲۵ ± ۱۸

ab

b

a

F1
g/Kg۰/۴

F2
g/Kg 0/8

۲۴۳ /۵± ۲۸ /۵
۱۸ /۵±0/5

a

b

۱۰۷ /۵± ۴۵ /۵

ab

۲۸۷ /۵± ۶۲ /۵
۲۴ ±۳

F3
g/Kg 1/2

a

b

۸۵ /۵± ۱۵ /۵

ab

یدار است
*حروف مشابه در هر ردیف بیانگر نبود اختالف معن 

۳۵۳ ± ۱۴۰
۴۳ ± ۱۴

a

a

۱۷۸ /۵± ۲۰ /۵

a

تأثیر پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر511 ...

بحث و نتیجهگیری

بررسی شاخصهای خونی همواره بهعنوان ابزاری مفیددد

برای نظارت بر رشد و سالمت آبزیان مطرح بودهاند هک
توسط عوامل خاد لل لللی و خ  یفلتخم یجرا مم مممانن نازیم د   
سوختوساز بدن ،درجه ارح ر ،بآ ت

و هیذغت رگید     

یگیرند (  .) 12امروزه بهمنظوررر
شرایط تحت تأثیر قرار م 
افزایش مقاومت در برابر ابتال به ب می اریه و فلتخم یا
فرصم نازیم شهاک       

که ندوزفا ،ا     
یبیوتیکک 
آنت تت 

محرکهای ایمنی به جیار یرما هب اذغ       تبدددیلش هد
یه ندش لاعف بجوم ا      گلبولللها ای
است .این افزودن نن 
سفید و افزایش سالمت روده در موجود میزبان میشوند
( .) 35
شاخصهای مربوط به بررسیه یا

خونننشنا اختی مانند

شمارش تعداد گلبولهای سفید ،تعداد گلبولهای قرمززز
شها ای اص ینمیا متسیس یل    
و لکوسیتها یکی از بخش ش
غیراختصاصی    س ول لللان دد د  رد ناسون هک تتتت تع اد د    آنه اا ا
میتواند بهمنزله شاخصی مناسب در زمینه پاس نایهام خ   
به عوامل استرسزا مطرح باشد (  ،) 41بن نیاربا

ازجمل ههه

ارزیابیهایی هک بایستی پس از بهکارگیری محرکهای
ایمن د ماجنا ی ا رامش ،د ش دادعت 

ته  ا وو و
یسوکل لک تتتتتتتتتتتت ت

ته نوخ رد ا     
ته و ا یسوفنل زتنس نازیم تتتتتتتت تت
اریتروسی تت 
موجودات مورد آزمایش است ( .)9در این رابطه ،نتایج
آماری بهدستتتآمدههه در خص رب صو ر یس    پارامترها ای
خون ش و یتخان آنزززیمه نایهام هچب نوخ یمرس یا      
انگشت قد کپور معمولی در مطالعه حاضر نشان داد هک
اس زا هدافت    مخم رر ر  S. cerevisiaeب یلد ه ل ندوب اراد        
تر یک ب تا    تحریککککنن بق زا ینمیا هد یییییییی ل بتاگلو ،ناک   
اسیدهای نوکلئیک و همچنین الیگوس یراکا دددهای مان نا
( ،)82باعث افزایش معنیدار تعداد گلبولللها ای س ،دیف
گلبولها ای قرم و لیفورتون ،ز

طسوتم تظلغ دصرد      

هموگل  یلوبلگ نیبو (((( ( )MCHCدر ت می اره یواح یا     

ک بخص رامیت صو     F3در مقایسه رامیت اب    
پریبیوتیک ک
ش یدرگ دها د مزال  .بببب ب بببب ه ذ دادعت هچرگا تسا رک        
گلبولهای قرمز در ت می ار  F3در س حط

 1/2گ رپ مر ییییی -

بیوتیک در مقایسه با ت می ار شاهد از اف شیاز

معن ننیداری

برخوردار بود ،اما سطح این شاخص در ت می ارهای  F1و

 F2هک به ترتیب ح قم یوا ا رید     0/4و  0/8گ رپ مر ییییی -

بیوتیک در هر یک لوگرم جیره غذایی بودند در مقایسه با
یداری را نشان دادند.
ت می ار شاهد کاهش معن 
در توج هی افزایش معنیدار تع داد گلبولللها ای س رد دیف
مطالعه حاضر در ت می ارهای تحت تأثیر پر ییی بیوتیککک در
مقایس دهاش رامیت اب ه

یت هب خساپ رد تفگ ناو        
       م مم 

استرسهای موجـود در محـيط آب يـ  ،كاهش تعداد این
یتواند بي يا متسیس بوكرـس رگناـ م  ين و     
س ول لللها ا ممم 
افزايش تعداد آنها نشاندهنده پاسـخ ب هـ اس اــي سرتــ   
عفون ــ ت باش ــ د ( .)7درواقع تعداد لک گلبولهای سفيد
و نوع آنها از طر قي تأثير در ع لم فاگوسيتوز و ك كم
یتواند نقش ع دم هههای در بهبوددد
یها م 
یباد 
به توليد آنت 
سطححح دفا ععع غيراختصاص ب ي دد دددن داش هت دنشاب    (  .) 36با
توجه به شقن   

گلبولللها ای قرم قتنا رد ز ا زا نژیسکا ل   

طریق هموگلوبین ،مشاهده اف شیاز

معن ننیدار در تع داد

این س ول لللها ا در ت رامی  F3را ن زی م ممیت او ننن پاس هب یخ
تقاض  یا ب ا زاین یالا ک یارب هدنز دوجوم ینژیس              
دس تت تی یی ابی ب رتشیب نژیسکا حطس ه ماجنا تهج     

       

سوختوساز باالتر در بدن (  ) 37 ، 47و همچنین افزایش
ظرفیت ح لم اکسیژن و مک ک به پایداری انتقال گازها
در بافت خون ( )22نسبت داد .ضمن آن هک بررس نیا ی   
ض قرارگ ری ییی م او ددد
سلولها بهعنوان ش خا صصص در معرض ض
یگ  دری ((  13و  .) 26در
سمی ن روم زی دد ددد اس دافت ههه ق ار ررر م مم 
خصوص کاهش معنیدار تع نیا داد    سللولها ا همانند
تع اد د    گلبو لل له اا ای س  دیف د یاهرامیت ر       F1و  F2در
یتواند به دل لی
مقایسه با ت می ار شاهد ،این کاهش م 

تفا   
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سنتز و یا تخریب این سلولها باش  د ((  .) 30ض کنآ نم ههههه

سفید ،گلبولها ای قرم یفورتون و ز للللله نایهام هچب رد ا    

بایستی به ضوم نیا و تشاد هجوت زین ع ک ههههههههههههههه س تعر

یگردد (  .) 38اعتص روپ یما   
انگشت قد کپور معمولی م 

حرکت ماهی ،مرحله رسیدگی جنس و دایز تیلاعف ،ی

و ه کم اران (  ) ۲۰۱۴نیز در مطالعه خ اد شرازگ دو دند دد دددد

ش لک بدن نیز با تعداد گلبولللها ای قرم طابترا نوخ ز    

ک ههه اس رپ فلتخم حوطس زا هدافت یییییییییی بیوتی کک دی راو هه ه

دارد (  .) 37بطوری هک با افزایش سن ،طول ،مرحله جنسی

سوللللی مخ  رم (( ( )S. cerevisiaeدر ج هچب ییاذغ هری     

و تغذیه ماهی تعداد گلبولهای قرمز خ شیازفا زین نو    

ماه ناوج نای      قز لل لآالی رنگ گگ ین امک نن ن اث و تبثم تار   

میابد (  .) 23ب ی هکنیا هب هجوت ا کی ظو زا ا هدمع فی

     

معنیداری در افزایش تعداد گلبولللها ای س زمرق و دیف   

   عفونتتتها ای

خون دارد (  .) 19نتایج بهدستآمده در خصوص کاهش

باکتری ،ییا    پرت زو اا ایی و التها ببب  ،اس  ت (( ( ) 43؛ ب لع ه تتتت ت

درصد هماتوکریت و میزان غلظت هموگلوبین خون در

وجود تر یک بات غیرمغذی مهم ازجمله :مانوپروتئینها،،

بچه ماهیان انگشت قد کپور مع رضاح هعلاطم رد یلوم    

بتاگلوکان ،کیتین (  ) 15و اسیدهای نوکلئیک (  ،) 34در

یتواند نشاندهنده تأثير سوء بهکارگیری پریبیوتیک
م 

ساختار دی راو ههه س لول ییی مخ رم  ،S. cerevisiaeاف شیاز

مورد استفاده در این مطالعه بر روی این پارامترها باش .د

نوتروف لی ها ،افزایش در پاسخ به ،سرتسا

تعداد نوتروف لی ها در مطالعه حاضر متعاقب مصرف این

در توج رتالاب عوضوم نیا هی ب تظلغ نازیم ندو        

محرک پریبیوت کی ی را میت  روضح تلع هب ناو اااا اااااین

هموگلوبین خون بچه رامیت رد یلومعم روپک نایهام      

تر یک ب نیا راتخاس رد تا رپ یییییییییییی بیوتیککک بخص صو   
بتاگلوکان ،به علت توان یا ی د تابیکرت نیا 

ررر رررر شناس یا ی

      

شاهد میتواند نشاندهنده برتری تنفس رد نایهام هچب ی
مقایسه با ت می ارهای حاوی پریبیوتیک باش الاب اريز .د    

گیرندههای ویژه در سطح گلبولهای سفید خون نسبت

رفتن م مه نازی و زفا ثعاب نیبولگ ا لاقتنا تیفرظ شي       

داد ( .)01بطوری تقو هک یییی ی ای نن ن گیرند هه هه اا ا توس طط ط

یش  دو (( (  .) 30در تائ جیاتن نیا دی       
گازه یسفنت یا      م مم 

یش دنو  ،،فعالیتتت گلبولللها ای س دیف
گلوکانها اشغال م 
خون در احاط ههه ندرک  ،،کشتننن و هض ضضم ب تکا ررریها ییی
ب رامی ییی زا نیززز اف شیاز   

ییابددد ( .)01در تائ جیاتن دی     
ممم 

بهدستآمده در مطالعه حاضر ،امانی دنجی و ه ناراکم

(  ) 1394گ اد شراز دند ک زا هدافتسا ه           1گ رپ مر ییییی -
بیوتیک مانان الیگوساکارید در جیره غذایی بچه ماهیان

  

جواهری بابلی و دائر (  ) 1393نیز ب رپ یریگ راکب ا ییییییییی -
بیوتیک دیواره س مخم یلول رر ررر  S. cerevisiaeدر ج هری
غ نایهام هچب ییاذ        قز لل لآالی رنگ گگ ین نامک    ب جوا و دد د
یدار در م تیرکوتامه نازی     
مش دها ه  مدع  تتتت تف توا    معننن 
خون بچه ماهیان تحت آزمایش ،شاهد کاهش معن ننیدار

غلظ وخ نیبولگومه ت ن امیت رد ر رپ یواح یاه ییییییییییییی -

قز لل لآالی رنگ گگ ین  نامک (( ()Oncorhynchus mykiss

بیوتیک در مقایسه با ت می ار شاهد بودند (.)5

یدار تع اد د    گلبو لل له اا ای س  دیف در   
باع فا ث زززز زایش معن نن 

مها ای  ALT ،AST ،LDHو
منشأ سنتز و فعاليت آنزززی 

مقایسه با ت می ار شاهد میگردد ( .)3همچنین س و جاراول

 ALPكبد است و در مواقع بي رام ييي يرخت اي بب ببب ب تفا ييي

ه راکم ا  ن (( (  ) ۲۰۰۵ن نداد شرازگ زی د هدافتسا هک  از           

ش
مها ا در سرممم اف ياز ش ش
صشده كه سطح اين آنزززی 
مشخ 

گلوکان به دست آمد از مخمر  S. cerevisiaeب هههعن او ننن

مها ای
یتوان گفت سطح آنزی 
ییابد .با اين توصيف م 
م 

یک تحریککننده ایمنی ،اثرات مثبت راپ رب ی ا یاهرتم    

ط ب يعضو ا تت تتت س تمال ييي و
ذكرشدهه در سرممم در ارتباط ط

خونی داشته و باعث افزایش معنیدار تعداد گلبولها ای

یباشددد (  .) 25گزارشاتتت متعدد ییی در
فعاليتتت كبددد م مم 

تأثیر پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر711 ...

مها در سرم ماهياننن در
خصوص افزايش سطح اين آنزی 

با خود به همراه دارند مقدار این آنزیم کاهش م ممییابددد

یها و بی ام ررریها ای مختلففف ارائ هههشدههه
مواجه با آلودگ 

مهای كبدي
( .)04آنزیم  ALPنیز بهعنوان یکی از آنزی 

است .براي مث نایهام رد ،لا    قزلللآالی رنگ گگین امک ننن

شهای چندگان ههه ازجمل ههه
یشود هک دارای نق 
شناخته م 

مواجه تجربي با ا ب يرتكا

ال و در
س هي يفورد ال ال
آئروموناس س

بيماري سپتي س يم هموراژ كي

ويروسي افزایش س حط

ا مي ني است (  .) 45مشاهدهشده كه به دنبال آل گدو ييي با ا
عوامل بیماریزا سطح این آنزیم هاک شششیافت ههه هک نیا   

این آنزیمها ( ) 32 ،33و در مواجهه با سموم و آلودگي

یتواند با س وكر ببب سيستممم ا مي ن ييي در ارتب طا
موضوع م 

باكترياي افزايش سطح  LDHرا در سرم خون اینگونه

باشد    (  .) 45در مطالعه حاض ب ر اااا ا توج جیاتن هب ه       

ب ههه دنب  لا دد داشتههه اس ت (( (  .) 30در ه دوجواب اتسار نیم       

تغذی هههش هد

میزنآ حطس شهاک         ASTدر ت می اره شیامزآ یا ی رد 
مقایس  رضاح هعلاطم جیاتن دهاش رامیت اب ه ا فالتخ

  

              

تآمده مشخص شد هک در ت می اره یا
بهدس 

با سطوح مختلف پریبیوتیک سطح آنزیم  ASTتمایل
به کاهش و س حط

آنزززیمه یا

 ALTو  ALPتمایل هب

معنیداری را در خصوص میزان فعالیت آنزیم  ASTدر

افزایش داشته اس هب هجوت اب هک ت بلاطم       

ت می ارهای آزمایشی در مقایسه با ت اد ناشن دهاش رامی ددددددد؛

یتوان اين موضوع را در ارتباط با عملكرد بهتر بافتتت
م 

ام  ریداقم ا د میزنآ و         ALTو  ALPدر ت  رامی

 F3در

ذکرشدههه

كبد در اثر متابولیتهای حاصل از تخمير پر ییی بیوتیک

س حط     1/2گ رپ مر ییییی بیوتیک رد     ه  ر ککک یل هریج مرگو     

مصرفی مانند اس سسیدهای چر ببب كوتاههه زنجيررر و انت اق للل

غذایی دارای باالترین میزان فعالیت بوده و در مقایسه با

آنها از طریق خون به بافت كبد دانست ( .) 18

س رامیت و یشیامزآ یاهرامیت ریا  دهاش از فالتخا

بهعنوان نتیجهگیری کلی ،نتایج حاصل قیقحت نیا زا   

          

معنیداری برخوردار بودند .بر اساس نتایج بهدستآمده

نشان داد هک استفاده از پریبیوتیک دیواره سلولی مخمر

م میزنآ تیلاعف نازی         ALTدر دو ت رامی     F1و  F2در

 S. cerevisiaeدارای اث یاهرتماراپ رب یتوافتم تار         

مقایسه با ت می ار شاهد به ش لک معنیداری کاهش و میزان

آنزززیمه مرس یدبک یا    

فعال میزنآ تی       ALPدر ای رد یشیامزآ رامیت ود ن    

  

خونشناختی و م تیلاعف نازی   

خون بچه ماهیان انگش یلومعم روپک دق ت      م ممیباشددد.

مقایسه با ت می ار شاهد به شکل معن ننیداری افزاایشیافته

ک در ج هری
بطوری هک با اف رپ نیا حطس شیاز ییییییییی بیوتیک ک

بود .در بین آنزیمهای کبدی مختلف دو آن میز  ASTو

غذایی سطح برخی از این شاخصها تمایل به افزایش و

یو
یسازی عوامل سمی ی
 ALTنقش بسیار مهمی در خنث 

برخی تمایل به کاهش داشتند .ضمن آن هک سطح برخی

تها ای مت یلوبا ککک ی کبددد داشت ههه و ب هههعن او ننن
نیززز فعال ییی 

از این شاخصها نیز بدون ت ییغ ر ب هب هجوت اب .دنام یقا   

آنزیمهای کل دی ييي ب ار ييي تع رکلمع نیی دد ددد کبددد ش هتخان

مح ود د و عبانم تی   

یشوند .اصو ًالًال کاهش این عوامل نشاندهنده ضایعات
م 

کها ب یاهرتماراپ ر   
شناخت مکانیسم ع لم پر ییی بیوتیک ک

وو ووو مهم م
م

خونشناختی و آنزیمهای کب تمالس تیعضو رب ید     

مها خصوص  ًاًا
یگردد .افزایش سطح این آنزی 
محسوب م 

گونهها ای مختل وصخب نایهام ف ص رد 

مر هیلوا لحا     

یها ای
م در بررس سس 
 ASTن کی زی یی ییی از فاکتورها ييي مهم م

زیست    آنه اا ا و همچن شرتسگ نی     

ی آن را نشاننن
پاراکلین کی ی کبد است ک ههه سطححح یاراک ی ی

آبزیپروری به نظر میرسد بایستی مطالعات بیشتری در

یدهد .بطوری هک در عفونتهایی هک آسیب کبد ييي را
م 

ارتباط ب رب ا ر راپ یس ا  ینوخ یاهرتم و شقن و یمرس      

کبد ييي و ب ور ززز اخ الت للل در عمل رک ددد ای ضع ن

اطالعا تت ت نس تب ًاًاًاًا اندک   

در زمینه

روزاف وز نن ن ص تعن   
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    یکیژولوتاپ

 آنها در ش ار ییط مختل کیژولویزیف ف ی و

     ت گس ب تعنص نیا شرت ت ناو
صورت گیرد تا بهم ازاو ت ت
 تش صیخ،پاسخگوی نیازهای علمی در زمینه پیشگیری
.)8( و درمان ب می اریهای آن نیز بود
:منابع
      ت کیتویبرپ ریثأ.) 1389 ( ((((((
     

یدمح، ا.  ، ی، ر.، یچیلق، ا.  اکرم-1

این اپ رب نیلو ر تما ر  یاه ه  و یژولوتام بببب ب ببب بیوش نوخ مرس یمی

   ی مجله قیقحت ات. ) جوان پرورشHuso huso( ف لی ماهیان
. ۱۳۱ - ۱۳۶ ،۲  شماره، ۶۶  دوره،دامپزشکی

      رو، م.،  رزاق قق ی منص روپ مساق،. ح، ،، تس زا
  چی تت،. ر، اکرم مم ی-2
( برA-Max)  تأثیر پربیوتیککک ای کم سسس.) 1392 ( . ا،علمدار

د گگگگ گی و ترکی بب ب ب زق ند لللل لآالی، ش خا صصص ه اا ای رش دنامزاب

( فصلنامه عل موOncorhynchus mykiss). ن مک ان
 رنگی

 ص تاحف، پ پپیشش رام هه اول، س وا لا للل، تکثیر و آبزیپ رور ییی
.9- 20
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of different levels of the cell wall of yeast
Saccharomyces cerevisiae as a supplementary prebiotic in experimental diets on some of the blood
indices and liver enzymes of Cyprinus carpio fingerlings. For this purpose, a number of 600 fish fry
with an average mean (±SD) weight of 5.1±0.85 g were obtained and transferred to the laboratory.
After 7 days adaptation to the new conditions the fish fry were randomly divided into 12 polyethylene
tanks and kept at a density of 50 fish fry in per tank for 60 days. Four levels of cell wall of yeast S.
cerevisiae as 0 (Control), 0.4 (F1), 0.8 (F2) and 1.2 (F3) g.kg-1 were used with triplicates. At the end
of the experiment, blood samples were collected from the caudal vein of 15 fish (with average mean
weight of 25±1.3 g) of every tank apparently healthy fish to determine some of hematologic
parameters and serum enzymes (alkaline phosphatase, alanine aminotransferase and aspartate
aminotransferase) in different groups and compared to one another. Our results showed that the cell
wall of yeast S. cerevisiae had no significant discrepancy was observed in monocyte, lymphocyte
counts and MCV value between the prebiotic treatment and control group (p>0.05). Nevertheless,
leucocyte counts (WBC), red blood cell counts (RBC), hemoglobin (Hb), hematocrit (HCT), MCH,
MCHC values and neutrophil counts, in fish fry fed cell wall of yeast S. cerevisiae as a prebiotic were
significantly compared with the control group (p<0.05). Also, the result showed that the cell wall of
yeast S. cerevisiae had significant effects on serum alanine aminotransferase and alkaline
phosphatase compared with the control group (p<0.05). While, analyses of the results did not show
any significant differences in the amount of aspartate aminotransferase enzyme in experimental
treatments and control group (p>0.05). Based on these results, we could claim that the use of the cell
wall of yeast S. cerevisiae in experimental diets of fingerlings carps have different performance on
hematology parameters and may enhance the non-specific immune system of the immunomodulatory
effect on fingerlings carp.
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