
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژي و بیوتکنولوژي آبزیان
 1394سال سوم، شماره سوم، پاییز 

 
 کبد هیستوپاتولوژیک عوارض بر بیوتیک تجاري ایمونوژن پري محافظتی اثر

 با تجربی  مواجهه در) Oncorhynchus mykiss( کمان رنگین آالي قزل ماهی
 Aeromonas hydrophila عفونت

 
  4باالدهی چهارده ، الهه3قشالقی پگاه ،*2فارسانی غفاري حامد، 1هدایتی اکبر علی سید

 
     94 آذر: تاریخ پذیرش                   94 آبان: اریخ دریافتت     

 چکیده
 طریق از را میزبان سالمتی موثري طور به که هضم غیرقابل غذایی مواد عنوان به هابیوتیکيپر از استفاده

 تاثیر تحت روده در موجودهاي مفید  هاي محدودي از باکتري گونه یا گونهیک  رشد کردن محدود یا و تحریک
 اثر یبررس نیز حاضر مطالعه از هدف. است گرفته شکل پروري آبزي در که است جدیدي ایده دهند، می قرار

 بهکمان آلوده  آالي رنگین ماهیان قزل ییغذا میرژدر  کبد عوارض بر مونوژنیا تجاري بیوتیکپري یحفاظت
 باکمان  آالي رنگین قزل ماهی بچه قطعه 180 يرو بر مطالعه نیا. است Aeromonas hydrophila عفونت

ماهیان تغذیه  ،تیمار اولشامل  تیمار گروه سه در یشیآزما طیشرا در گرم 65/81±49/1 ابتدایی وزن میانگین
تغذیه شده با جیره پایه و تیمار سوم شامل ماهیان  ، ماهیانتیمار دومبه عنوان تیمار شاهد،  پایهشده با جیره 

 6دوره  از پس. )تکرار سه باهر گروه ( شد انجام ،بیوتیک تجاري ایمونوژنتغذیه شده با جیره حاوي مکمل پري
نشان داد نتایج . قرار داده شدند A. hydrophila ماهیان تیمار دوم و سوم در مواجهه با باکتري ،تیمار ياهفته
زایی سیتوپالسمی، دژنره شدن ها، واکوئول مانند نکروز هپاتوسیت مواجهه ناشی از یعوارض هیستوپاتولوژیککه 

 شدهتیمار ماهیان تر از  بیش )تیمار دوم( فاقد ایمونوژنتیمار شده با جیره ماهیان کبد در هسته و ادم بین سلولی 
تغذیه شده با آالي  قزلحاکی از اثرات مطلوب افزایش مقاومت کبد ماهی  نتایج. ایمونوژن بود جیره حاوي با

 .ایمونوژن در مواجهه با عفونت باکتریایی است

 .کمان رنگین آالي  قزل هیستوپاتولوژي، ،Aeromonas hydrophilaبیوتیک ایمونوژن، پري :کلیدي واژگان
 .، گرگان، ایرانگرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاهدانشکده شیالت و محیط زیست،  شیالت،گروه  استادیار -1
 .شهرکرد، شهرکرد، ایران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه نخبگان، و جوان پژوهشگران دانشجوي دکتري شیالت، باشگاه -2
 .ایران تهران، ،تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده شیالت، گروه شیالت، ارشد کارشناس -3
 منابع و کشاورزي علوم دانشگاهدانشکده شیالت و محیط زیست،  گروه شیالت، شیالت، ارشد کارشناسی دانشجوي -4

 .، گرگان، ایرانگرگان طبیعی
  rHamed_ghafari@alumni.ut.ac.i :نویسنده مسئول *
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 مقدمه

 محدودکننده عوامل ترین مهم از یکی
 ناشی هاي عفونت و ها بیماري بروزپروري  آبزي

 ناشی از سوء آثار و صدمات و بیماریزا عوامل از
 عفونی ضد مواد و ها بیوتیک آنتی مصرف
زا  عوامل بیماري با مبارزه که براي اي کننده

  .است گیرندمورد استفاده قرار می
 به رسیدنبراي  هاي اخیر در سال

 سیستم ،پروري آبزي در تولید ترین بیش
 سمت سیستم به) یسنت( گستردهپروري  آبزي

متراکم تغییر کرده است  پرورش
)Subasinghe et al., 2009 .(یستمدر س 

ها در  یماه يمتراکم به علت تراکم باال یپرورش
 وارد ها ماهی به تري بیش استرسواحد سطح، 

 سیستم تضعیف باعث است ممکن که شودمی
 ماهی جمعیت در بیماري شیوع و بدن ایمنی
 زا بیماري عوامل با مبارزه براي ماهی. شود

 غیراختصاصی و اختصاصی دفاع سیستم داراي
 مرحله را به ماهی وارده استرس اگر اما ،است

 بر بیماري باشد، رسانده و تحلیل خستگی
 عواملی پرورش نوع این در .کندمی غلبه ماهی

 مناسب هتهوی و آب هوادهی کیفیت قبیل از
 کنترل و متعادل غذایی جیره دادن آب،

-Salas( دارد باالیی بسیار اهمیت ها بیماري

Leiton et al., 2010 .(براي معمول روش 

 از استفاده باکتریایی هايبیماري درمان
 باعث میکروبی مقاومت .است بیوتیک آنتی
 و شده مختل ها بیماري درمان که شود می

 هايزیان دچار ماهی دهندگان پرورش
مدت و  طوالنی مصرف عمدتاً .شوند اقتصادي

 شیوع موجب آبزیان در بیوتیک آنتی مکرر
 و ماهی در مقاوم هايباکتري جمعیت

 جدید در هايیافته. شودمی آب میکروفلور
 بیانگر جمعیت، و مولکولی شناسی زیست زمینه

 در مقابل مقاومت که است واقعیت این
 قابل غیر ايپدیده باکتریایی، ضد داروهاي
 یا و خاص طبیعت نتیجه در که است اجتناب

 به نسبت باکتریایی سلول سازگاري
به  ژنتیکی تغییرات ایجاد و ها بیوتیک آنتی

 بیش از حد استفاده نتیجه ، درآید وجود می
 ماهی در مقاومت ایجاد سبببیوتیک  آنتی
 ).Vivekanandhan et al., 2002(شود  می

 سیستم هابیوتیک آنتی از همچنین برخی
 را آبزي موجودات و کنندمی سرکوب را ایمنی
 باکتریایی، هايبیماري پذیرش مستعد تر بیش

 ,.Rijkers et al( ندکمی انگلی و ویروسی

 بکارگیري از ناشی هاينگرانی افزایش. )1980
 ها آن از استفاده کاهش به منجر هابیوتیک آنتی

است شده  اروپا و آمریکا پروري آبزي صنعت در
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)Alderman and Hastings, 1998; 

Costello et al., 2001 .(سیاست تغییر این 
 بدین و بوده مفیدپروري  آبزي صنعت براي

براي  مختلف راهکارهاي توسعه در ترتیب
. است شده واقع مفید ها،بیماري کنترل

 هستند راهکارهایی جمله از غذایی هايافزودنی
براي  الزم مغذي مواد تأمین بر عالوه که

در  توانندمی ماهیان، نمو و رشد از حمایت
 و استرس به نسبت مقاومت سالمت، افزایش
 در از این رو،. شوند واقع مفید زا بیماري عوامل

مورد  در فراوانیهاي  پژوهش اخیر هايسال
تحریک  در که غذایی هايافزودنی از استفاده

 نقش سالمت ماهی سیستم ایمنی و بهبود
 این جمله از. است گرفته صورت دارند،

 هاپروبیوتیک غذایی، هايافزودنی
ها و بیوتیک ها و سینبیوتیک، پري)یارها زیست(

هاي رشد و سیستم همچنین انواع محرك
 مانند غذایی هاي افزودنی. ایمنی هستند

 پروبیوتیک و بیوتیکپري ایمنی هاي محرك
 و بههستند  پایدارترپروري  آبزي بخش نوید

 هايروش براي مناسب جایگزینی عنوان
 داروهاي از استفاده مانند قبلی درمانی

 Irianto and(اند  شده مطرح ضدمیکروبی

Austin, 2002  .( 

 با ترکیبات کربوهیدراتی هابیوتیکپري
 هايآنزم توسط که کوتاه هستند زنجیره
 اي قابلموجودات تک معده گوارش دستگاه

 سبب اختصاصی طور به و و جذب نبوده هضم
اسید  هايباکتري از برخی فعالیت بهبود

الکتیک که داراي قابلیت تخمیر هستند مثل 
ها و بیفیدوباکترها الکتوباسیلوسها، باسیلوس

 ها دراین ترکیبات توسط این باکتري .شوندمی
هاي سودمندي متابولیت و شده تخمیر روده

، استات و هزنجیر کوتاه چرب مثل اسیدهاي
 کنند می براي موجود میزبان تولید را پروپیونات

 دستگاه عملکرد بهبود سبب نتیجه در و
 .ندشو می ایمنی سیستم و گوارش

به  روده در را متابولیسمیمسیر  ها بیوتیک پري
 اسیدهاي تشکیل به منجر که دنانداز راه می

 از و شوند می) SCFA( زنجیره کوتاه ربچ
 تجمعمنتقل شده، در آنجا  کبد به خون طریق

 محرك و انرژي یرهخذ عنوان به که یابند می
 Ringo et( شوند می محسوب کبد سالمتی

al., 2010.( 
 باید مثبت اثر داشتنبراي  بیوتیکپري

 هاي بخش در: جمله از باشد هایی داشتهویژگی
 نشود، هیدرولیز یا جذب گوارش دستگاه باالي

 گوارش دستگاه بومی مفید هايباکتري توسط
 فلور ترکیب تغییر توانایی باشد، تخمیر قابل
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 ترسالم ترکیبی سمت به را روده باکتریایی
 بر سودمند اثر داراي نهایت در و باشد داشته
 ,.Ringo et al( باشد کنندهمصرف میزبان

 مورد معیارهاي تر بیش شناختبراي . )2010
 غذایی نیازهاي باید بیوتیکپري ترکیبات نیاز

 در و کرد شناسایی را روده مفید هاي باکتري
 طبق. برد بکار بیوتیکپري ترکیب تهیه

 مواد ها،کربوهیدرات آمده عمله بهاي  پژوهش
. هستند هاباکتري براي ضروري و مهم غذایی

 از هابیوتیکپري ترکیبات عمده دلیل همین به
 ,.Gibson et al( هستند هاکربوهیدرات

2004; Mahious and Ollevier, 2005 .(از 
 عمدتاً کربوهیدراتی، ترکیبات میان

 و )NDOs( 1هضم قابلغیر الیگوساکاریدهاي
 به هستند فروکتوز داراي که دسته آن ویژه به

 شوندگرفته می نظر در بیوتیکپري عنوان
)Sako et al., 1999.( هايبیوتیکپري از 

 به توانمی استفاده مورد معمول
 الیگوفروکتوز، ،)FOS( 2فروکتوالیگوساکارید

 اینولین و )TOS( 3ترانسگاالکتوالیگوساکارید
). Gibson et al., 2004( کرد اشاره

1- Non-Digestible Oligosaccharides 
2- Fructooligosaccharides 
3- Transgalactooligosaccharides 
 

 بتاگلوکان، 30% شامل ایمونوژن بیوتیک پري
 8% پروتئین، 32% الیگوساکارید، مانان %18

. است فیبر 4/1% و رطوبت 8% خاکستر،
 هاییساکارید  الیگوساکارید، مانان و بتاگلوکان

دیواره  از که هستند گلوکز هايواحد از متشکل
 دست به بزرگ هايجلبک و هاقارچ سلولی

 و بتاگلوکان). Salze et al., 2008( آیندمی
 در را بازماندگی و رشد هاالیگوساکارید مانان
 Li( دهند می افزایش ماهیان متفاوت هايگونه

and Gatlin, 2004; Li and Gatlin, 
2005.(  

Aeromonas hydrophila بیماري عامل 
 هايگونه که است سمی هموراژیک سپتی شایع

 قبیل از شیرین آب ماهیان از متنوعی
 آالي قزل و تیالپیا ماهی، گربه کپورماهیان،

 ,.Trust et al( کند می درگیر را کمان رنگین

 از یکی هموراژیک،سمی  سپتیبیماري ). 1979
 به آبزیان پرورش مزارع هايبیماري ترین مهم
 ساله هر کهکمان است  آالي رنگین قزل ویژه

 صنعت در را فراوانی اقتصادي خسارات
 بر ،ایران ویژه به دنیا سرتاسر درپروري  آبزي
 ,Yardimci and Aydin(گذارد می جاي

 اي،میله باکتري بیماري، این عامل). 2011
 خانواده از و هوازي متحرك، منفی، گرم

 است )Aeromonadaceae( آآئروموناداسه
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)Cipriano et al., 1984 .(شایع بیماري این، 
 خونریزي اگزوفتالمی، جمله از ظاهري عالئم

 پروالپس آبششی، سرپوش و دهان اطراف در
 آبششی سرپوش خوردگی شکمی، تورم مخرج،

 Austin and( دارد دمی و پشتی هايباله و

Austin, 2007( .پاتوژن عنوان به باکتري این 
آالي  قزل ماهی پرورش مزارع در تواندمی ثانویه

کند  بیماري ایجاد استرس شرایط در
)Cipriano et al., 1984(. مطالعات 

 ساز زمینه که دهدمی نشان شناسی بیماري
 ها استرس فشار از ناشی بیماري بروز اصلی

 جریان فقط عفونی عوامل واقع در واست 
 خاص عالئم و کند می تشدید را نابسامانی

 ینچن در. سازند می ظاهر را خود زایی بیماري
 یبهداشت یطآب و شرا یفیتبهبود ک یطیشرا

 ناشی از یمارياز ب یشگیريبه پ تواندیمزرعه م
A. hydrophila کمک کند )Sahu et al., 

2007; Harikrishnan et al., 2009(. 
 افزون روز کاربرد به توجه با مجموع در

 وپروري  آبزي صنعت در هابیوتیکپري
 ماهیان سالمتی بهبود و یفیزیولوژیک هاي جنبه
 حاضر مطالعه در ها،بیوتیکپري با شده تغذیه

گونه  در ایمونوژن تجاري رایج بیوتیکپري از
 جهان، شیرین آب اقتصادي

Onchorhynchus mykiss ،شناسی بر بافت

 افزایشبراي  ،کمان آالي رنگین قزل کبد ماهی
 A. hydrophila باکتریایی عوارض با مقاومت
 .شد استفاده

 

 ها مواد و روش
 محیط به ها آن معرفی و ماهیان بچه تامین

  آزمایشی

آالي  قزل ماهی بچه قطعه 180 تعداد
 ابتدایی وزن میانگین باکمان  رنگین

 ماهی پرورش مرکز ازگرم   49/1±65/81
 با و تهیه شهرستان کرج در واقع سراماهی

 آزمایشگاه به زنده ماهی حمل ویژه ماشین
 .شد منتقل دانشگاه گرگان شیالت دانشکده

روز با شرایط  14ها در ابتدا به مدت ماهی
با  این مدتآزمایشگاه سازگار شدند و در 

بار در  2) ساخت کارخانه بهپرور(خوراك ماهی 
وزن بدن خود تغذیه % 2میزان  بهروز 

وسیله ه سازي، ب ها قبل از ذخیرهوان .شدند می
هیپوکلریت سدیم  مانند کننده مواد ضدعفونی

آب شستشو داده کامالً ضدعفونی، سپس با 
درصد  4ماهیان نیز ابتدا با محلول نمک . شدند

 هاماهی .شدند به مدت یک دقیقه ضدعفونی
که  لیتر 1000 حجم به فایبرگالس وان 9 در

. شدند می نگهداري تا نیمه آبگیري شده بودند
 شاهد تیمار هاي ماهی به هاوان از عدد شش
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با یافت که  اختصاصو تیمار دوم ) تیمار اول(
 در و غذاي تجاري بدون مکمل تغذیه شدند

مکمل  با تغذیه تیمارهاي ماهی دیگروان  سه
. )تیمار سوم( قرار داشتند غذایی ایمونوژن

تعیین  طبق تیمارهاي هفته 6 مدت به ها ماهی
 وان 9سپس در داخل  .شدند تغذیه شده

 20به تعداد ) لیتر 700آبگیري (لیتري  1000
سپس به  .داده شدندقرار وان عدد در هر 

 Aeromonasباکتري دوم و سوم  هايتیمار

hydrophila (RTCC1032)  شدتزریق. 

 دماي همچون آب کیفی عوامل گیرياندازه
 صورت بهنیز  pH و محلول اکسیژن آب،

 . گرفت انجام هفتگی
 

 ساخت جیره آزمایشی و غذادهی

براي تیمار شاهد از جیره تجاري آماده 
 ساخت جیره آزمایشیبراي و  )شرکت بهپرور(
 ویژهاز جیره تجاري  )جیره حاوي ایمونوژن(

استفاده  )شرکت بهپرور(کمان  آالي رنگین قزل
اي که همه اجزا با هم جیره در مرحله. شد

مخلوط شده بودند و به صورت یک پودر 
قبل از مرحله پلت شدن  بود، یکنواخت درآمده

آزمایش  از کارخانه تهیه و به کارگاه محل انجام
میزان  بهمکمل غذایی سپس  .انتقال داده شد

هر  به ازايبیوتیک ایمونوژن گرم پري 2

براي به پودر جیره اضافه شد و  ،کیلوگرم غذا
درصد آب مقطر  20ساخت خمیر و پلت کردن 

توسط  به دست آمدهخمیر  .به آن اضافه شد
هایی  پلتصورت دستگاه چرخ گوشت دستی به 

سپس این  .در آمدمتر  میلی 8/4قطر تقریبی  اب
درجه  70هاي غذایی به داخل آون پلت

 ,AOAC( منتقل و خشک شدند گراد سانتی

لیتر به میلی 10به میزان  از آن، بعد. )1995
ازاي هر کیلوگرم غذا، روغن سویا بر روي 

تا زمان مصرف در  ها پلت. ها اسپري شد پلت
غذادهی به ماهیان . داري شدندنگه -20یخچال

 2 صورتدرصد وزن بدن در روز به  2 به میزان
 .انجام شد 16و  8هاي در ساعت وعده
 

 سازي باکتریایی مواجه

روش تزریق  بهتجربی ماهیان  سازي مواجه
 .A از LD50 اساس میزان داخل صفاقی و بر

hydrophila براي مطالعات گذشته که در 
 تا 77/1×107 معادلکمان  آالي رنگین قزل

CFU107×9/4 بود شده  یینتع)LaPatra et 

al., 2010 (شد انجام. 
براي مورد نیاز  A. hydrophilaباکتري 
از پس از کشت،  ،باکتریایی هانجام مواجه

در سرم شدند و برداشت  محیط کشت
دستگاه  رقیق شدند تا در 85/0%فیزیولوژي 
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نانومتر جدب  640اسپکتوفتومتر در طول موج 
این عدد بیان کننده تعداد  .برسد 0/1نوري به 

. لیتر است باکتري در هر میلی 55/1×109
 100ماهیان با حجم  باکتري به تزریق

 1:10ماکرولیتر از محلول رقیق شده به نسبت 
 با ماهیان. انجام شدبا بافر فسفاته نمکی 

 داخل تزریق صورت به CFU 107×55/1دز
 به و باکتري مورد نظر را دریافت کردند صفاقی

 14 گذشت از پس. دشدن پایشروز  14 مدت
 ازبراي انجام مطالعات هیستوپاتولوژیک،  ،روز
 يعالئم ظاهر يادار که ماهی قطعه 3 وان هر

و پس از انتخاب شدند  ،بیماري بودند
برداري  ها نمونه کالبدگشایی از بافت کبد آن

 .شد
 

 کبد بافت پاتولوژیکی بررسی

شناسی بافت مرسوم هايروش با هانمونه
به . گرفتند قرار بافتی مطالعه مورد کالسیک

 در کبد بافت هاينمونهاین ترتیب که ابتدا 

. شدند تثبیت% 10 فرمالین خنثی بافر محلول
 و بافتی يزسا آماده مراحل کردن طی از پس
 6 ضخامت به مقاطعی پارافینی، هايبلوك تهیه

 روش به و تهیه هابافت از میکرون
 .شدند آمیزيرنگ ائوزین و هماتوکسیلین

 

 نتایج
 طول درهاي فیزیکوشیمیایی آب پارامتر

 دماي میانگین و گیري شد اندازه پرورش دوره
 آب pH گراد،سانتی درجه 18±2/1 آب
 گرممیلی 6/6±3/0 محلول اکسیژن و 4/0±9/6
 .  دست آمدبه  لیتر بر

آالي  قزل ماهی کبد شناسیبافت بررسی
 هايگونه سایر مشابه که داد نشانکمان  رنگین
 به طور عمده از کبد بافت استخوانی، ماهیان

 و تشکیل شده بود خونی هاي رگ و هپاتوسیت
 شدید شدید و نسبتاً عارضه گونه هیچ

 نشد مشاهده شاهد تیمار در هیستوپاتولوژیکی
 ).1 شکل(
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 )H&E( پایه جیره با شده تغذیه و عفونت بدون ،شاهد تیمار در کمان رنگین آالي قزل کبد بافت تصویر :1 شکل
 

 کبد هیستوپاتولوژي عوارض بررسی نتایج
 القاي که داد نشانکمان  آالي رنگین قزل

 تنهایی به Aeromonas hydrophila عفونت
 این کبد بر متعددي بافتی عوارض توانسته

 به توان می جمله این از که داشته باشد گونه
 زایی واکوئول ها،هپاتوسیت نکروز پیکنوتیک،

 و ، رکود صفراهسته شدن دژنره سیتوپالسمی،
 ).2 شکل( کرد اشاره سلولی بین ادم

 هیستوپاتولوژي عوارض بررسیهمچنین 
تغذیه شده با کمان  آالي رنگین قزل کبد

 Aeromonas عفونت القايایمونوژن با 

hydrophila ها، هپاتوسیت نکروز که داد نشان
سلولی،  بین ادمسیتوپالسمی،  زاییواکوئول
 ).3شکل (مشاهده شد  خونی انسداد

 ماهی کبد هیستوپاتولوژیک عوارض مقایسه
 خوبی به 1 جدول کمان در رنگینآالي  قزل

.است ایمونوژن تغذیه مثبت تاثیر بیانگر
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 و Aeromonas hydrophila عفونت ابتال یافته بهکمان  آالي رنگین قزل کبد شناسیبافت تصاویر :2شکل 
 نکروز: Nh. )400×و  100×؛ بزرگنمایی H&E( هفته 6پس از  )تیمار دوم( ایمونوژن شده با جیره فاقد تغذیه

 ؛سلولی بین ادم :Ece؛ هسته شدن دژنره: Nd ؛سیتوپالسمی زاییواکوئول: Cv؛ خونریزش: H ؛هاهپاتوسیت
Bs :؛رکود صفرا C :انسداد خونی . 
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 و Aeromonas hydrophila عفونتکمان ابتال یافته به  آالي رنگین قزل کبد شناسیبافت تصاویر :3 شکل
: Nh. )400×و  100×؛ بزرگنمایی H&E(هفته  6 پس از )تیمار سوم( ایمونوژنحاوي  هجیربا  شده تغذیه
 .انسداد خونی: Cسلولی؛  بین ادم :Ece سیتوپالسمی؛ زاییواکوئول: Cvخونریزش؛ : H ها؛هپاتوسیت نکروز
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 Aeromonas عفونتکمان ابتال یافته به  آالي رنگین قزل کبد هیستوپاتولوژیک عوارض مقایسه :1جدول 

hydrophila ایمونوژن با تغذیه بدون و شده تغذیه 

 عوارض مشاهده شده
بدون عفونت و (شاهد 

 )تغذیه با ایمونوژنبدون 

 Aeromonas hydrophila عفونت مواجهه با

 ایمونوژن با تغذیه بدون ایمونوژن با شده تغذیه

 ++ + - ادم بین سلولی

 ++ - - دژنره شدن هسته

 +++ ++ + زایی سیتوپالسمیواکوئل
 +++ + - هانکروز هپاتوسیت

 ++ + - خونریزش

 + - - رکود صفرا
 +++ + - انسداد خونی

 .شدید عارضه :»+++« ؛متوسط عارضه :»++« ؛خفیف عارضه :»+« ؛عارضه بدون: »-«
 
  بحث

 ماهی ايهفته شش تغذیه حاضر، مطالعه در
 که داد نشان ایمونوژن کمان با آالي رنگین قزل
 ايبالقوه قابلیت بیوتیکی پري غذایی مکمل این
 عوارض برابر در ماهی این کبد حفاظت دررا 

 Aeromonas hydrophila عفونت از ناشی
 مشاهده هیستوپاتولوژیکی عوارض و داشت
 .یافت کاهش شدت به شده

 در هابیوتیکپري از استفاده کلی، طور به
 جمعیت افزایش باعث ماهیان آزاد جیره

 Birkbeck( شودمی گوارش دستگاه میکروبی

and Ringo, 2005.( میکروبی جوامع افزایش 

 و شیرگوا هايآنزیم فعالیت افزایش باعث روده
 وضعیت در که شودمی هاییویتامین تولید

 Wache( ندهست موثر ماهی تغذیه و بهداشتی

et al., 2006.( محصول ترین مهم این بر عالوه 
 هاياسید ،هابیوتیک پري متابولیسم نهایی
 طریق از که هستند زنجیره کوتاه چرب

 منبع میزبان براي ،شده جذب روده اپیتلیوم
 مواد جذب بهبود سبب و کنند می فراهم انرژي
 ,Gibson and Roberfroid( شوندمی غذایی

 عموماً هابیوتیکپري و هاپروبیوتیک). 1995
 یندآفر بر روده طبیعی میکروفلور در تغییر با

 موثر مختلف غذایی مواد جذب و گوارش
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 بر غیرمستقیم طور به تغییرات این و هستند
 ,Fuller( گذاردمی تاثیر موجود بافت کبد

1989 .( 
 حاکی شده انجام مطالعات تر بیش چه اگر

 حیوانات رشد بر هابیوتیکپري مثبت نتایج از
 تاثیرات مختلف هايبیوتیکپري اما است،

 در. اندداشته آبزیان هايگونه بر متفاوتی
 تجاري بیوتیک پري تاثیر قبلی، مطالعات

Grobiotic-A ناقص اتولیز از مخلوطی که 
 و شیر ترکیبات از هاییبخش و آبجو مخمر

 تغذیه در بود، شده خشک تخمیري تولیدات
 × Morone chrysopsهیبرید (باس  ماهیان

M. saxatilis( طوره ب که شد، ارزیابی 
 و بازماندگی و رشد افزایش باعث داري معنی

 Li( شد ماهیان این در باالتري تغذیه کارایی

and Gatlin, 2004 .(بررسی یک در همچنین 
 غذایی جیره در اینولین بیوتیک پري از استفاده

 این که داد نشان کمان رنگین آالي قزل ماهی
 براي مناسبی مکمل تواندنمی بیوتیک پري

شود  گرفته نظر درآال  قزل ماهی غذایی جیره
)Akrami et al., 2009 .( 

هاي اخیر عالقه فراوانی براي  در سال
هاي غذایی سازگار با محیط استفاده از مکمل

بیوتیک زیست مثل ترکیبات پروبیوتیک و پري
به جاي استفاده از مواد شیمایی و 

پایدار پروري  آبزيها براي توسعه بیوتیک آنتی
مطالعات زیادي تاثیر . آمده استوجود به 

ها را بر فاکتورهاي رشد و بیوتیکمثبت پري
هاي مختلف غذایی گونهبهبود ضریب تبدیل 

همچنین در بسیاري از . اندآبزیان نشان داده
که استفاده از  شده است مطالعات نشان داده
بیوتیکی مختلف مثل مانان ترکیبات غذایی پري

اینولین و  ،الیگوساکارید، فروکتوالیگوساکارید
هاي بیوتیکهمچنین تعداد زیادي از پري

هاي گونهترکیبی و تجاري در جیره غذایی 
آبزي باعث بهبود سیستم دفاعی گونه میزبان 
شده و در نتیجه مقاومت در برابر عوامل 

 پژوهشیدر . است زا را به دنبال داشتهبیماري
هاي ایمنی  مشابه ایمونوژن باعث بهبود شاخص

هاي دخیل در سیستم و افزایش سطح بیان ژن
را به همراه داشت کمان  آالي رنگین قزلایمنی 

کاهش مرگ و میر ماهی  آن باعثبه دنبال که 
 .Aپس از مواجهه با  کمان آالي رنگین قزل

hydrophila شد )Yar Ahmadi et al., 

و  Harikrishnanبه عنوان مثال ). 2014
 مصرفبیان کردند که ) 2011(همکاران 

 Scutellariaخوراکی عصاره گیاه 

baicalensis  به همراه پروبیوتیک
Lactobacillus sakei BK19 تواند منجر می

گونه در به افزایش فعالیت لیزوزیم 
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Edwardsiella tarda ازي س هپس از مواج
به . شود Oplegnathus fasciatusتجربی با 

توان گفت که مطالعات زیادي کلی می طور
بخش  وجود دارد که موید اثر ایمنی

 ها بر سالمت ماهیان استبیوتیک پري

)Cerezuela et al., 2008; Soleimani et 

al., 2012( بارهاطالعات کمی در با این وجود 
مکانیسم دقیق عملکرد این ترکیبات بر سیستم 

در میان حجم وسیعی از . ایمنی وجود دارد
ها بر بیوتیکاطالعات که در مورد اثر پري

 دنبالهاي سیستم ایمنی ماهیان و به شاخص
 ،زاافزایش مقاومت در برابر عوامل بیماري آن،

تري به بررسی اثر  مطالعات کم ،وجود دارد
بیوتیک در جیره غذایی ماهیان ترکیبات پري

ي ژهاي مختلف فیزیولوژي و پاتولوبر جنبه
زا پس از مواجهه با عوامل بیماري یماه

 . پرداخته است
 کییستوپاتولوژیه يهاشاخص یبررس نتایج

 .Aنشان داد که کمان  آالي رنگین قزل یماه

hydrophila عوارض بروز تواند منجر به یم
ها یافته ینا یید، در تاشود یاديزبافتی 

Huizinga  نشان دادند که ) 1979(و همکاران
A. hydrophila یمنجر به عوارض متعدد بافت 

 Micropterusباس دهان گشاد  یدر ماه

salmoides در  یهمشاب یجنتا. شده است

آلوده شده  Ictalurus punctatus یماه خامه
که شامل نکروز  شد یانب A. hydrophilaبا 

 Grizzle( بود یو واکوئله شدن چرب يکبد

and Kiryu, 1993.( 
 حاضر در مطالعه کبد شناسیبافت نتایج

 است بوده پیشین مطالعات مشابه دقیقاً
)Grizzle and Kiryu, 1993; Martin and 

Okolie, 2012(. یاديهرچند اطالعات ز 
ایمونوژن بر بافت کبد  یاثر محافظت بارهدر

 یجنتا ییدوجود در تا ینبا ا ،وجود ندارد
) 2008(و همکاران  Guptaحاضر،  پژوهش

درصد  25/1با  یمارکه در ت کردندگزارش 
 یشافزا يکبد هاي یتنفوذ لکوس ،ایمونوژن

نفوذ ها، ادم و یتدژنره شدن هپاتوس ،یافته
 کامالً یمیپارانش يها ها به بافتیتلکوس

 یاثر محافظت یلهرچند دل .مشهود بوده است
 .Aایمونوژن در بافت کبد مواجه شده با 

hydrophila با توجه به اما  ،یستمشخص ن
بیوتیک  مطالعات گذشته در مورد اثر پري

ایمونوژن بر سیستم دفاع غیراختصاصی 
 ,.Yar Ahmadi et al(کمان  آالي رنگین قزل

 یقرسد که ایمونوژن از طریبه نظر م )2014
بدن، مقاومت در  یاختصاصیرغ یمنیا یشافزا

در . دهدیم یشرا افزا A. hydrophilaبرابر 
 یلپتانس یدحاضر مو پژوهش یجمجموع نتا
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 یشو افزا یمنیایمونوژن در بهبود ا بااليبالقوه 
در مواجهه کمان  آالي رنگین قزل یمقاومت ماه

به مکانیسم دیگري که . بود A. hydrophilaبا 
مکمل غذایی ایمونوژن باعث بهبود وسیله آن 

وضعیت سالمت کبد پس از مواجهه با باکتري 
A. hydrophila از رسد به نظر می ،شودمی

هاي حاصل از تخمیر طریق تولید متابولیت
هاي عمده ترکیبات از ویژگییکی . باشد
که در  استها  تخمیرپذیري آنبیوتیک  پري

دستگاه گوارش میزبان تحت تاثیر فعالیت 
هاي تخمیر هاي مشخصی از باکتريخانواده

ها و بیفیدوباکترها کننده از جمله باسیلوس
 ،به دنبال فرآیند میکروبی تخمیر. افتدتفاق میا

هاي سودمندي براي میزبان مثل متابولیت
تات، ، الکههاي چرب کوتاه زنجیراسید

پروپیونات و استات در روده تولید و رهاسازي 
هاي تولید شده توسط متابولیت. شوندمی

هاي روده جذب و به جریان خون ویلی میکرو
شوند و از طریق جریان خون به کبد وارد می

که محل متابولیسم مواد غذایی است انتقال 
باعث  کبدها در  این متابولیت. کنندپیدا می

زاي در شرایط استرس آنبهبود عملکرد 
بیماري شده و با اعمال اثر محافظت کنندگی 
مانع از عمل تخریبی باکتري مورد نظر در بافت 

 ,Demigne and Remesy(شود کبد می

1985.( 

 حاضربه طور کلی نتایج حاصل از مطالعه 
دهد که عوارض هیستوپاتولوژیک نشان می

پس از کمان  آالي رنگین قزلبافت کبد ماهیان 
در گروه  A. hydrophilaمواجهه با باکتري 
بیوتیک پريمکمل غذایی تغذیه شده با 

ایمونوژن به مراتب کمتر از گروه تغذیه شده با 
این . غذاي تجاري بدون مکمل غذایی است

 تجاري بیوتیکنتایج اثر محافظتی پري
، به کمان آالي رنگین قزلایمونوژن بر بافت کبد 

دلیل بهبود سیستم ایمنی و تولید متابولیت 
ها  هاي مناسب در دستگاه گوارش و انتقال آن

توان بنابراین می .کندبه بافت کبد را بیان می
بیوتیک تجاري نتیجه گرفت که استفاده از پري

ایمونوژن اثر محافظتی بهتري در مقایسه با 
جیره تجاري پایه در مواجهه با باکتري دارد و 

 .تري در این زمینه است ند مطالعات بیشنیازم
 

 تشکر و قدردانی
در اختیار  برايسراي کرج از مجموعه ماهی

براي کمان  آالي رنگین قزلماهی  قرار دادن
 .شودتشکر و قدردانی می پژوهش،انجام این 
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Abstract  

Application of prebiotics is a promising way in aquaculture, as non-digestible 
food ingredients that improve host health by stimulating or limiting the growth of 
bacteria in the host gut. Aim of this study was to investigate the protective effect of 
dietary commercial prebiotic, Immunogen®, on liver histopathology lesions 
exposured to Aeromonas hydrophila infection in rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss). This study was performed on 180 healthy sub-adult rainbow trout 
(81.65±1.49g) under experimental condition in three groups. In the first group 
(control) and second group, fish were fed the basal diet and in the third group, the 
prebiotic Immunogen was added to basal diet (one control group and two trial 
treatments with three replicates). After 6 weeks feeding, two last groups were 
injected by Aeromonas hydrophila (untreated-infected and treated-infected groups). 
Histophatological results revealed that lesions such as necrotic hepatocyte, 
cytoplasmic vacuolation, nucleus degeneration and entera cellular edema within the 
untreated-infected group were more than treated-infected group administrated by 
Immunogen®. These findings suggested improved resistance of rainbow trout liver 
administrated by Immunogen® during bacterial infection. 
Key words: Prebiotic Immunogen, Aeromonas hydrophila, Histopathology, 
Rainbow Trout. 
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