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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،تعیین تغییرات فلور طبیعی دستگاه گوارش و توان سامانهی ایمنی خونی ماهی قزلآالی رنگینکمان پس از
مصرف پروبیوتیک ،پادزیست و عصاره گیاه پونه بود .پژوهش در قالب یک طرح کامالً تصادفی شامل  5تیمار و  3تکرار انجام شد که در هر
تکرار  04قطعه بچهماهی  22گرمی قزلآالی رنگینکمان قرار داشت .تیمارهای آزمایش شامل :جیرهی پایه و چهار گروه دیگر به ترتیب با
جیره پایه حاوی پادزیست فلورفنیکل؛  4/5و یا  1درصد عصاره پونه و  4/2درصد پروبیوتیک تغذیه شدند .پس از یک دوره  8هفتهای،
گسترش خونی جهت بررسی ایمنی سلولی ،محتویات دستگاه گوارش جهت بررسی شمار باکتریهای مفید و مضر ،نمونههای بافت کبد و
آبششها جهت بررسی تغییرات هیستومورفولوژیک جمعآوری گردید .نتایج نشان داد که افزودن پادزیست باعث افزایش معنی دار درصد
لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد گردید .همچنین درصد منوسیتها به طور معناداری در تیمارهای حاوی عصاره افزایش یافت .شمار کل
باکتریهای دستگاه گوارش تغییر معنی داری را نشان نداد ،اما شمار باکتریهای الکتوباسیلوس در تمامی گروههای تغذیه شده با جیره حاوی
افزودنی (پادزیست ،عصاره و پروبیوتیک) بیشتر از گروه شاهد بود .در گروه دریافت کننده فلورفنیکل ،هپاتوسیتها واکوئوله شده و میزان
لیپید و گلیکوژن در هپاتوسیتها بیش از حد معمول بود .به نظر میرسد که استفاده از عصاره گیاه پونه ،در تغذیه ماهی نه تنها اثر سوئی بر
بافت کبد نداشته بلکه ممکن است در بهبود عملکرد کبد و نقش سم زدایی آن مفید بوده و شمار لنفوسیتها و منوسیتها و همچنین شمار
باکتریهای الکتوباسیلوس موجود در دستگاه گوارش افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،الکتوباسیلوس ،پونه ،پروبیوتیک ،هیستومورفولوژی ،فلورفنیکل
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 .1مقدمه
امرروزه یرکری از اصرررلیترین دغرردغررههررای
تولیدکنندگان و صرررنعتگران عرصرررهی پرورش دام،
طیور و آبزیان تأمین نیاز انسان به غذا و مواد مغذی با
کیفیت میباشررد .یکی از صررنایع تولیدی مهم در این
زمینه آبزیپروری اسررت .ماهی ارزش غذایی بسرریار
باالیی داشررته و بیشررتر مواد مغذی مفید و ضررروری
برای انسران را دارد .با گسرترش و توسعه آبزیپروری
بره تردریج مشرررکالت و چالشهای ناشررری از آن نیز
گسرترش یافته است .برخی از این مشکالت مربوط به
گسرررترش و انتشرررار بیرویه عوامل بیماریزاسرررت.
هزینههای تامین پادزیسررت مصرررفی در جلوگیری و
درمان بیماریها که برای بهبود رشد استفاده میشوند
بسیار باال است .از طرف دیگر ،افزایش مقاومت دارویی
در باکتریها ،تجمع و بقایای مواد شرریمیایی در محیط
زیسرررت و در برردن آبزیران ،منجر برره ایجراد مقررات
سختگیرانه در جهت محدودیت استفاده از پادزیستها
و مواد شریمیایی در صنعت آبزیپروری شده است .به
همین دلیرل تمرایل به جسرررتجوی گزینههای جدید
افزایش یافته و پژوهشرررهای متعددی در زمینه یافتن
ترکیبات جدید که شررامل افزودنیهای طبیعی و سررالم
میباشند ،صورت میگیرد (.)Aubin, 2005
اسررتفاده از گیاهان دارویی با توجه به مزیتهای
متعدد ،از جمله خطرات زیسررت محیطی حداقل ،عدم
ایجراد مقراومت دارویی ،ارزان ،پایدار و در دسرررترس
بودن ،توجره زیادی را در سرررطا جهان به خود جلب
نموده است .اسانس برگ گیاه پونه خاصیت ضدعفونی
کننردگی داشرررته و یک پادزیسرررت قوی میباشرررد
( .)Douk, 1985این گیاه عالوه بر خاصررریت ضرررد
میکروبی و آنتیاکسرریدانی باال ،دارای خاصرریت ضررد
قارچی ،تحریک کننده اشرررتها ،افزایش دهنده قابلیت
هضرررم مواد مغذی و خوراص مصررررفی ،بهبود دهنده
وضرررعیت محیط دسرررتگاه گوارش میباشرررد .فلور
میکروبی ماهیان شامل مجموعهای از باکتریهای
هوازی ،بیهوازی اختیاری و بیهوازی اجباری
مررررریباشد که نقش مهمی را در هضم غذا و کنترل
بیماریها برعهده دارند .در طی دو دهرره گررذشرررترره
چرنرردیرن پرژوهش در مورد حضرررور برراکتریهررای
اسریدالکتیک در دستگاه گوارش ماهی صورت گرفت.

ثبات جمعیت باکتریایی روده ماهیان از آن جهت حائز
اهمیرت اسرررت کره روده از نقطه نظر بروز عفونتهای
میکروبی و بیماری ماهیان جایگاه مهمی دارد ،به ویژه
زمانیکه امکان انجام مایهکوبی وجود نداشررته باشررد
(.)Birkbeck, 2005
پروبیوتیکها میکروارگانیسر رمهایی هسرررتند که
برهمنظور پرایداری جمعیت میکروبی مفید و مقابله با
میکروبهرای بیمراریزای دسرررتگراه گوارش در تغذیه
جانوران بهکار میروند .اینها با دگرگونی فلور میکروبی
روده به سرود باکتریها ی سودمند و همزمان با کاهش
براکتریهرای بیمراریزا و زیران برار ،عملکرد رودهها را
بهبود میبخشند (. )Fazlolahzadeh, 2011
با توجه به فراوانی آلودگیهای میکروبی و نیاز به
اسرتفاده از یک جایگزین مناسب به جای پادزیستهای
سررراختگی و همچنین نیاز صرررنعت پرورش ماهی به
معرفی مستمر افزودنیهای خوراکی برای تحریک رشد،
بهبود فعررالیررت سرررامررانرره ایمنی ،بهبود فلور طبیعی
دسرررتگاه گوارش و افزایش کمی و کیفی فرآوردههای
آن ،هرردف از این پژوهش بررسررری سرررطوح مختل
عصرارهی گیاه پونه بر توان سامانه ایمنی ،فلور طبیعی
و بافت کبد و آبشرش ماهی قزل آالی رنگین و سپس
بررسررری مقایسرررهای آن با پروبیوتیک باکتوسرررل و
پادزیست فلورفنیکل کمان بود.

 .2مواد و روشها
این پژوهش در مرکز شررررکرت تعاونی تکویر و
پرورش ماهیان سردابی مارون  808شیراز واقع در 85
کیلومتری شرهرستان اقلید فارس انجام شد .آب مورد
نیاز از طریق چشررمه تغذیه کننده کارگاه تامین شررد.
تعرداد  15تانک فایبرگالس  344لیتری در داخل یک
سالن سر پوشیده (با توزیع کامال تصادفی) مستقر شد.
شرررایط فیزیکوشرریمیایی آب (دما pH ،و اکسرریژن
محلول) برای تمام تانکها یکسران و مشابه بود .کنترل
عوامل فیزیکی و شرریمیایی آب (درجه حرارت pH ،و
اکسریژن محلول) با استفاده از دستگاههای قابل حمل
مردل  WTWدیجیترالی فراهم گردید آب از راه یک
لوله وارد سرالن شده و سپس از طریق انشعابات بعدی
بهطور مسرراوی بین تانکها (با جریان  5لیتر در دقیقه)
تقسریم شد ( .)Merriﬁeld, 2010ورود آب به داخل
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سررالن و سررپس تانکها بوس ریله یک لوله و به صررورت
ثقلی و خروج آب از سرررالن نیز به وسررریله یک کانال
زهکش در ک سریمانی سالن و به صورت ثقلی انجام
گرفت .همچنین نور سرالن برای تمام تانکها به صورت
یکسران بود .با استقرار تانکهای فایبرگالس و آبرسانی
به آنها ،یک دوره آزمایشی  8هفتهای انتخاب شد.
پژوهش در قالب طرح آزمایشرری کامالً تصادفی
شامل  5تیمار و  3تکرار انجام شد که در هر تکرار 04
قرطرعرره برچرره مرراهری  24گرمی از نوع قزلآالی
رنگینکمران 1قرار داده شرررد .هر یرک از تیمرارهای
آزمایشی با یکی از جیرههای زیر تغذیه گردیدند:
تیمرار  : 1جیره پرایره بردون هر گونه افزودنی
(شاهد)
تیمار  : 2جیره پایه بعالوه پادزیست فلورفنیکل
( 5میلیلیتر به ازای هر  144کیلو وزن زنده)
تیمار  : 3جیره پایه بعالوه  4/5درصررد عصرراره
گیاه پونه.
تیمار  : 0جیره پایه بعالوه  1درصد عصاره گیاه
پونه.
تیمررار  : 5جیره پررایرره بعالوه  4/2درصررررد
پروبیوتیک.

دمای  0درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
جیره غذایی تجاری از کارخانه  21بیضرررا واقع
در اسررتان فارس خریداری شررد و سررپس بر اسرراس
تیمارهای آزمایشرری میزان الزم از هر یک از افزودنیها
به آن افزوده گردید .نحوه آماده سرررازی جیره به این
صرررورت بود کره میزان عصررراره پونره ،پروبیوتیک و
پادزیسرت مورد نیاز محاسبه گردیده و در روغن مایع
گیرراهی ( 04میلی لیتر در هر کیلوگرم خوراص) برره
صررورت یکنواخت مخلوط و روی جیره اسررپری شررد.
همچنین برای تهیه جیره شررراهد روغن به میزان یاد
شده اما بدون افزودنی اسپری شد.
بچه ماهیهای قزلآالی مورد نیاز با وزن متوسط
 22±4/5گرم بره تعداد  05قطعه به ازای هر تکرار ،با
توزیع کامال تصرررادفی بین تانکای فایبرگالس توزیع
شرردند .پس از یک هفته سررازگاری به محیط جدید،
تعداد  04قطعه ماهی به هر یک از تکرارها اختصررا
داده شررد و ماهیان اضررافی جمع آوری شرردند و دوره
پرورش با هر یک از جیرههای آزمایشررری آغاز گردید.
الزم بره ککر اسرررت که قبل از ورود ماهیان قزلآال به
تانکهای فایبرگالس ،از سیاهرگ ساقه دمی  14ماهی
پس از بیومتری به صرررورت تصرررادفی با اسرررتفاده از
سرنگ غیرهپارینه خونگیری انجام شد .نمونه خون در
شررروع و پایان آزمایش از باله دمی به صررورت منعقد
جمعآوری و در یخچال نگهداری و سپس درون یخ به
آزمایشررگاه میکروبشررناسرری انتقال داده شررد .در
آزمایشررگاه روی الم گسررترش نازکی تهیه و با متانول
توبیت شررد و برای شررمارش سررلولی با رنگ گیمسررا
رنگآمیزی شررردند ( .)Merriﬁeld, 2010همچنین
پس از اتمرام دوره ،از کبرد و آبشرررش مراهیها نمونه
برداری شرررد .نمونرهها از مراحل مختل تهیه مقاطع
برافتی شرررامرل فیکسکردن ،قرالبگیری در پارافین،
برشگیری و رنگ آمیزی با هماتوکسررریلین و ائوزین
عبور داده شدند و در نهایت المهای تهیه شده ،توسط
میکروسکوپ نوری مجهز به لنز  Dino captureمورد
مطالعه قرار گرفتند.
برای تعیین میکروفلور روده ،در روزهرای اول و
پایان دوره پرورش ،سه قطعه ماهی از هر تکرار به طور
تصررادفی انتخاب و پس از کشررتار از روده در شرررایط

1

3

پروبیوتیررک مورد اسرررتفرراده از نوع تجرراری
برراکررترروسررررل 2حرراوی برراکررتررری پرردیرروکوکوس
اسررریدیالکتیسررری 3به میزان  1×1414CFU/gاز
کمپانی اللمند 0فرانسه تهیه شد.
گیاه پونه در فصررل تابسررتان از منطقه اقلید
واقع در اسررتان فارس جمع آوری و سررپس در سررایه
کامالً خشررک گردید .برای ش ریرابهگیری 344 ،گرم از
پودر خشررک گیاه پونه در  2بشررر  2444میلیلیتری
که هر کدام دارای یک لیتر اتانول  144درصد (مرص،
آلمران) بود آمیختره گردیرد و دهانهی بشرررر با کاغذ
آلومینیومی پوشررانیده شررد و برای  08سرراعت روی
دسرررتگاه تکان دهنده (فناوران ،ایران) در دمای اتاق
نگهداری شد .سوسپانسیون با کاغذ صافی پاالیش و با
دسرررتگاه روتاری (دسرررتگاه تبخیرگر چرخان خالدار)
حالل زدایی شرده و شیرابه گیاه گرفته شد ( Parlat,
 .)2005عصرارههای به دست آمده تا زمان استفاده در
Oncorhynchus mykiss
Bactocell

2

Pediococus asidilactici
Lallemand

4
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سرررترون نمونرره گیری و جهررت انجررام آزمررایشرررات
میکروبشرناسری به آزمایشرگاه ارجاع داده شد .برای
تعیین واحد تشررکیل دهنده پرگنه ،به ازای هر گرم از
روده ،رقتهای سریالی با ضریبی از  14-1تهیه گردید.
برای شمارش باکتریهای مفید از محیط کشت MRS
آگرار (مرص ،آلمران) (الکتوباسررریلوس) و شرررمارش
براکتریهرای کل از محیط کشرررت  TSAآگار (مرص،
آلمان) اسررتفاده شررد .محیط کشررت  MRSآگار در
شرررایط بیهوازی و  TSAآگار در شرررایط هوازی به
مردت  20سررراعت در دمای  33درجه سرررانتیگراد
گرمخانهگذاری شررد و سررپس با اسررتفاده از دسررتگاه
شرررمارنده کلونی (فنآزما ،ایران) ،شرررمارش باکتریها
انجام شرد .دادههای به دسرت آمده به صورت لگاریتم
بر پایهی  14محاسربه گردید و در نهایت با استفاده از

نرم افزار آماری  SASتجزیه آماری شرررد ( Ringo,
.)1994

 .9نتایج
اثر تیمارهای آزمایشرری بر توان سررامانه ایمنی
سلولی در پایان دوره آزمایشی در جدول  1نشان داده
شرده اسرت .درصرد لنفوسریت در گروه تغذیه شده با
پادزیسرت در مقایسره با گروه شاهد و همچنین گروه
تغذیه شرده با نیم درصد عصاره افزایش معنی داری را
نشران داد .بیشرترین درصد نوتروفیل مربوط به تیمار
شراهد بود .همچنین درصد مونوسیتها نسبت به تیمار
شررراهد در تیمارهای حاوی عصررراره به طور معناداری
افزایش یافت.

جدول -3اثر تيمارها بر سامانه ایمنی سلولی
*

تيمار
شاهد
پادزیست
 1درصد عصاره
 4/5درصدعصاره
پروبیوتیک
SEM

لنفوسيت ()%
83/8b
40/88a
44/33ab
83/83b
41/8ab
1/04

مونوسيت ()%
2b
0/88ab
5/13a
8/88a
0ab
4/88

نوتروفيل ()%
14/2a
4/83c
0/5b
5/5b
0/0 b
1/40

* شاهد :جيره شاهد (بدون ماده افزودنی)
پادزیست :جیره پایه بههمراه  5میلیگرم پادزیست فلورفنیکل  14درصد به ازاء هر  144کیلوگرم وزن زنده.
عصاره :جیره پایه بههمراه  1و  4/5درصد عصاره الکلی گیاه پونه.
پروبیوتیک :جیره پایه به همراه  2گرم پروبیوتیک باکتوسل به ازاء هر  144کیلوگرم جیره.
در هر ستون میانگینهای با حروف ناهمسان ،اختالف معنیدار دارند (.)P <4/45

بر اساس یافتههای پژوهش شمار کل باکتریهای
موجود در دسرررتگرراه گوارش تحررت ترراثیر معنی دار
تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند .نکتهی مهم این است
که شمار باکتریهای الکتوباسیلوس موجود در دستگاه
گوارش مراهی نسررربت به گروه شررراهد تغیرات قابل
توجهی داشررته اسررت .در دو تیمار نیم و یک در صررد
عصررراره ،پادزیسرررت و پروبیوتیک شرررمار باکتریهای
الکتوباسررریلوس بیشرررتر از گروه شررراهد میباشرررد.

همچنین شرررمرار این باکتریها در دو گروه نیم و یک
درصرد عصراره پونه یکسانه بوده و تفاوت معنی داری
بین آنهررا مشررراهررده نگردیررد .شرررمررار برراکتریهررای
الکتوباسرریلوس در دو گروه نیم و یک درصررد عصرراره
پونه در مقایسرره با گروه تغذیه شررده با پادزیسررت نیز
بیشررتر بوده که بهنظر میرسررد انتخاب مناسرربی برای
جایگزینی با پادزیست فلورفنیکل است.
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جدول -2اثرتيمارهای آزمایشی بر شمار کل باکتریها و باکتریهای الکتوباسيلوس ( )Log CFU/grدستگاه گوارش
*

تيمار
شاهد
پادزیست
 1درصد عصاره
 4/5درصد عصاره
پروبیوتیک
±SEM

کل باکتریها
8/5
8/8
8/8
8/1
8/8
4/21

الکتوباسيلوس
c

0/8
5/4b
5/2a
5/2a
5/1ab
4/430

* شاهد :جيره شاهد (بدون ماده افزودنی)
پادزیست :جیره پایه بههمراه  5میلیگرم پادزیست فلورفنیکل  14درصد به ازاء هر  144کیلوگرم وزن زنده.
عصاره :جیره پایه بههمراه  1و  4/5درصد عصاره الکلی گیاه پونه.
پروبیوتیک :جیره پایه بههمراه  2گرم پروبیوتیک باکتوسل به ازاء هر  144کیلوگرم جیره
در هر ستون میانگینهای با حروف ناهمسان ،اختالف معنیدار دارند (.)P <4/45

با توجه به نتایج به دسرررت آمده در نمونههای
بافتی ،مشررخگ گردید که در ماهیان تغذیه شررده با
عصراره گیاه پونه ،هپاتوسریتها ساختار طبیعی خود را
داشررتند و اندازه هپاتوسرریتها و میانگین وزن کبد در
این گروه نسربت به گروه شاهد ،افزایشی را نشان نداد

(شرررکررل  )1و گروهی کرره در جیره پررایرره شررران از
فلورفنیکل استفاده شدهبود ،هپاتوسیتها واکوئوله شده
و به نظر میرسد نرخ لیپید و گلیکوژن در هپاتوسیتها
بیش از حد معمول بود (شکل .)2

شکل  -3گروهی که عصاره پونه دریافت کردهاند ( .فلش سياه) :هپاتوسيتها همانند گروه کنترل اندازه طبيعی خود را دارند.

شکل  -2گروهی که پادزیست فلورفنيکل را دریافت کرده اند( .فلش سفيد) :واکوئله شدن هپاتوسيتها – ( فلش سياه) :تخریب برخی از
هپاتوسيتها .همچنين نتایج نشان داد ماهيانی که در جيره پایه شان از عصاره گياه پونه استفاده شده بود هيچگونه ناهماهنگی در ساختار
سلولها و بافتهای آبششی مشاهده نشد .المالها توسط سلولهای اپيتليال پوشيده شدهاند و سلولهای کلراید هم در بين تيغهها قرار گرفته
اند (شکل .)1
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شکل  - 1گروهی که عصاره پونه دریافت کرده اند همانند گروه شاهد فيالمنتها و المالها ساختار طبيعی خود را دارند ( .فلش سياه) :
سلولهای اپيتليال پوششی – (فلش سفيد)  :سلولهای ستونی.

 .4بحث و نتیجه گیری
بررخری گریرراهرران مرنربعی غنی از ترراننهررا،
پلیسراکاریدها ،آلکالوئیدها ،فالوونوئیدها ،ساپونینها و
پلیپپتیدها هسرررتند که نقشرررهای مختلفی از جمله
داشررتن اثرات ضررد میکروبی و تقویت سررامانه ایمنی
ماهیان برای آنها مشررخگ شررده اسررت .با مروری بر
پژوهشرهای انجام شررده در این زمینه به نظر میرسد
اسرررتفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرکهای ایمنی
جرایگزین مناسررربی برای پادزیسرررتها ،واکسرررنها و
ترکیبات سراختگی باشند .فالوونوئیدها ،ویتامین  Cو
کراروتنوئیردهرا در گیراه دارویی پونه وجود دارد ،این
ترکیبات گیاهی به طور عمومی اثرات سرررودمندی بر
سرامانه ایمنی .از سویی دیگر ،گیاهان دارویی و معطر
به واسررطهی تولید متابولیتهای ثانویه از بهوجود آمدن
ترنشرررهررای فریزیولوژیکی و محیطی حرراصررررل از
میکروارگرانسررریمهرای بیمراری زا جلوگیری می کنند
(.)Parlat, 2005
بررسرریهای انجام شررده نشرران داده شررده که
اسررتفاده از گیاه سرریر در جیره ماهی قزلآالی رنگین
کمان در شررررایط تنش ،باعث افزایش معنیدار تعداد
گلبولهای سررفید ،لنفوسرریتها و نوتروفیلها نسرربت به
گروه شرررراهررد شررررد (.)Fazlolahzadeh, 2011
 Mohammadiو همکاران ( )2412گزارش کردند که
عصاره ترکیبی چند گیاه دارویی سنتی چینی فعالیت
فاگوسر ریتوز ماکروفاژها ،محتوای پروتئین پالسرررمای
خون ،گلوبولین و لیزوزیم سرم را افزایش داده و منجر
به افزایش سرررطا ایمنی ماهی کپور گردید .همچنین
ایشررران در بررسررری اثرات چند گونه گیاه دارویی بر

سررطا ایمنی ماهی قزلآال به این نتیجه رسرریدند که
عصرراره گیاهانی نظیر داروش ،گزنه و زنجبیل سرربب
افرزایرش سرررطا ایمنی در برردن مرراهی میگردد.
 )2414( Merriﬁeldبیران کردند پودر گیاه زنجبیل
در تغرذیه ماهیان قزلآالی رنگین کمان باعث افزایش
درصررد لنفوسرریت و نوتروفیل شررد .اثر پروبیوتیکها بر
وضررعیت ایمنی ماهی مورد بررسرری قرار گرفته اسررت.
سرررامرانرره ایمنی سرررالح دفراعی مهم در مهره داران
میباشررد ( .)Wang, 2007در مواردی که در ترکیب
جیره از پروبیوتیک اسرتفاده میشررود ،وضعیت ایمنی
ماهی بهبود مییابد ( .)Ramirez, 2003این امر خود
باعث بهبود رشرد آنها میگردد .از سوی دیگر ،افزایش
عملکرد سرررلولهرای فاگوسررریت پس از اسرررتفاده از
پروبیوتیکهرا باعث بهبود وضرررعیت ایمنی و در نتیجه
بهبود رشرررد مرراهیران میگردد ( Ramachandran,
.)2005
 Iriantoو همکاران ( )2442در بررسررری تأثیر
پروبیوتیرک وانرراگن بر قزلآالی رنگین کمرران نتیجرره
گیری کردند که اضافه کردن آن به جیره بچه ماهیان
سربب تحریک سرامانه ایمنی ،مقاومت بیشتر در برابر
عفونتهای ویروسی ،باکتریایی و حتی انگلی شده و نیز
مقرراومررت در مقررابررل تنش را افزایش داده و کررارآیی
مایهکوبی را بهبود میبخشرد که در آخر افزایش رشد،
زندهمانی ،ضررریب رشررد ویژه ،نسرربت بازده پروتئین و
کاهش ضریب تبدیل غذایی را سبب میگردد.
اسررتفاده از پروبیوتیکها یا میکروارگانیسررمهای
زنده به عنوان راه حلی مطمئن و طبیعی برای کنترل
اکوسریسرتم میکروبی محسوب میشود .در مطالعهای
کره روی باکتریهای هوازی موجود در لوله گوارشررری
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مراهیران انجام شرررد ،مشرررخگ گردید که گونههای
براکتریرایی جردا شرررده از روده این مراهیران ،تولید
آنزیمهای گوارشی را عهده دار بودند .بنابراین میتوان
گفت که این باکتریها در تسررهیل هضررم و جذب مواد
غذایی نقش دارند .نشرران داده شررده که اسررتفاده از
باکتوسررل باعث تغییرات مفیدی در جمعیت میکروبی
روده در ماهیان قزلآال و میگوها میشرررود ( Alice,
 .)2013پروبیوتیکهررا از راه رقررابررت بررا میکروبهررای
بیماریزا در جهت اسررتفاده از مواد مغذی و همچنین
در اتصال به مخاط دستگاه گوارش و کاهش تولید سم
و یا مواد سمی در روده ،به بهبود وضعیت سالمتی در
پستانداران ،پرندگان و آبزیان کمک میکنند.
پروبیوتیک باکتوسررل به عنوان یک زیسررت یار
حیاتی اسرررت و یک گرم از آن حاوی  1×1414واحد
تشرررکیرل دهندهی باکتری اسرررت .این فرآورده ها با
پرشرمار شردن در دستگاه گوارش میزبان و چسبیدن
به جدار روده و تحریک و افزایش آنزیمهای گوارشی و
افزایش اسریدیته لوله گوارش سبب بهبود فاکتورهای
رشررد ،ایمنی و مقاومت شررده و با کاهش تلفات ،تولید
بیشرررتری را در زمران کوتراهتر بدسرررت خواهد داد.
برخالف یرافترههرای زیرادی کره در مورد براکتریهای
اسررریرردالکتیررک در حیوانررات خونگرم وجود دارد،
پژوهشرررهررای کمی در این مورد کرره برراکتریهررای
اسرریدالکتیک بخشرری از فلور طبیعی دسررتگاه گوارش
ماهیاناند ،موجود می باشرررد .اطالعات در مورد وجود
الکتوباسرریلها در دسررتگاه گوارش آزاد ماهیان توسررط
 Ringoو همکاران ( )1445مورد بررسرری قرار گرفته
اسررت ،ولی اطالعات پایهای پیرامون باکتریهای اسررید
الکتیک دسرتگاه گوارش و یا باکتریهای اسید الکتیک
بیماریزای جدا شده از اندامهای داخلی وجود ندارند.
نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای بسیاری
از پژوهشرررگران در مورد اثر افزایندگی این گیاه روی
باکتریهای مفید دستگاه گوارش همسو میباشد .شاید
این اثر افزاینرردگی بررهعلررت وجود ترکیبرراتی مرراننررد
کارواکرول و تیمول در عصرارهی این گیاه باشدLara .
و همکاران ( )2443بیان کردند استفاده از رژیم غذایی
دارای کررارواکرول و تیمول سررربررب افزایش شرررمررار
براکتریهرای الکتوبراسررریل و کاهش شرررمار باکتری
*Clostridium perfringnes
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اشرررشرریاکولی میشرروند .همچنین کارواکرول باعث
تحریک رشد و تکویر الکتوباسیلوسها میشوند .ایشان
گزارش کردنرد کره آلفرا-ترپیننهرا دارای خراصررریت
پادباکتریایی هسرتند .در همین راستا  Hernandezو
همکاران ( )2440گزارش کردند تیمول دارای خاصیت
پادمیکروبی بر ضررد باکتری اشرررشرریاکولی میباشررد.
ایشررران بیران کردنرد ترکیباتی مانند آلفا و بتا پینن،
ترپینن ،پاراسیمن دارای خوا پادمیکروبی میباشند.
 Ndongو همکرراران ( )2411اثرات پررادمیکروبی دو
ایزومر فنررل شررررامررل کررارواکرول و تیمول و فنیررل
پروپانوئید سرینامالدئید را روی باکتریهای اشرشیاکلی
و سرالمونال تیفیموریوم نشان دادند .به طور کلی بیان
شرده این ترکیبات فنلی باعث ایجاد اختالل در غشای
سررریتوپالسرررمی یاخته ،اختالل در جابجایی پروتون،
جریران انتقال الکترون و انتقال فعال و انعقاد محتوای
یاخته میشرروند ( Nya .)Alçiçek, 2003و همکاران
( )2444بررا بررسررری ترکیبی از روغنهررای م ثره و
شناسایی مواد م ثره آن که حاوی تیمول ،کارواکرول،
اوکگنول ،کورکومین و پیپرین بود بیرران کردنررد این
مواد سربب کاهش تکویر کلستریدیوم پرفینجنس* در
روده میشرررود .اسرررتفاده از پروبیوتیک باعث افزایش
شررمار باکتریهای مفید دسررتگاه گوارش میگردد که
این حرالت به خوبی در این پژوهش به اثبات رسرررید.
پروبیوتیکها مکملهای میکروبی زندهای هسرررتند که از
راه بهبود تعرادل میکروبی روده میزبران اثرات مفیدی
اعمرال میکنند ( .)Castex, 2008به نظر میرسرررد
افزودن این باکتریها باعث ایجاد یک توازن صحیا بین
باکتریهای مفید دستگاه گوارش میگردد.
از آنجایی که سالمت ساختار آناتومیک و بافتی
انردامهای حیاتی بدن مانند کبد و آبش تاثیر بسررریار
زیادی بر هموسررتازی بدن دارد ،به نظر میرسررد که
فعررالیررت طبیعی در این انرردامهررا منجر برره کرراهش
اسرترسرهای محیطی و در نتیجه بهبود کارایی سامانه
ایمنی میشرررود .همچنین برا توجه به ارتباط نزدیک
بین سرررامرانره ایمنی ماهی با فلور طبیعی دسرررتگاه
گوارش ،فعرالیرت صرررحیا این انردامهرا میتوانررد در
جانوران باعث افزایش توان ایمنی ،اسررتقرار باکتریهای
مفید و کاهش باکتریهای مضر شود.

 پروبیوتیک و فلورفنیکل بر ایمنی سلولی ماهی قزلآالی رنگینکمان،اثرات افزودن عصاره گیاه پونه
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 همچنین به.دسرررتگاه گوارش افزایش مییابد
نظر میرسرد که عصاره گیاه پونه نه تنها هیچگونه اثر
 بلکه،سروئی بر روی ساختار بافتی آبشش و کبد ندارد
میتواند جایگزین مناسرربی برای پادزیستهای صنعتی
.باشد

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشررران داد که با
 پروبیوتیک و عصاره به جیره،اضرافه نمودن پادزیست
 سرررطا ایمنی مربوط به لنفوسررریتها و،ماهی قزل آال
منوسیتها و شمار باکتریهای الکتوباسیلوس موجود در
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