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 9313 مهرتاریخ پذیرش:            9313 تیرتاریخ دریافت: 

 چکیده

 بر میزان بقاء مولدین آرتمیا، مقدار سیست و Pediococous acidlacticiمنظور بررسی اثر استفاده از باکتری این مطالعه به
 الکتیکیپدیوکوکوس اسیدیهای سیستم ایمنی بدن و مقدار کلنی باکتریایی چنین میزان فعالیت آنزیممولدین هم ناپلی تولید شده توسط

)تیمار  201( انجام شد. در این آزمایش از سه سطح Artemia franciscanaتشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا )
 باکتری در هر گرم غذا و تیمار شاهد )بدون پروبیوتیک( در قالب یک طرح کامالCFUً )تیمارسوم(  201)تیمار دوم(،  201اول(،  

دار دهنده افزایش معنیدست آمده از این آزمایش نشانهصورت روزانه استفاده گردید. نتایج بتکرار( به 3تیمار هر یک در  1تصادفی )
چنین میزان بقاء مولدین آرتمیا درتیمارهای آزمایشی نسبت به و هم آرتمیا فرانسیسکاناتعداد سیست و ناپلی تولید شده توسط مولدین 

ترین مقدار تولید ناپلی دست آمد و بیشهعدد( ب 120ترین مقدار تولید سیست در تیمار دوم )(. بیشp<00/0گروه شاهد بود )
در تیمارهای آزمایشی نسبت  آرتمیا فرانسیسکاناهای ایمنی عدد( بود. در این آزمایش میزان آنزیم 2101ازمولدین آرتمیا در تیمار اول )

گرم پروتئین، فنولوکسیداز ( واحد بر میکرو 20/1های لیزوزیم )داری نداشت اما درتیمار دوم مقادیر آنزیمبه گروه شاهد تفاوت معنی
ترین مقدار فعالیت آنزیم ایمنی که بیشترین مقدار بود درحالی( واحد بر دقیقه بیش10/1±21/0( و سوپراکسید دیسموتاز )41/1)

تشکیل  پدیوکوکوس اسیدی الکتیکیواحد بر دقیقه در تیمار سوم دیده شد. نتایج حاکی از آن است که تعداد کلنی باکتری  41/1کاتاالز، 
تعداد  .شاهد داشت ( نسبت به گروهP<00/0) داریدر تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی آرتمیا فرانسیسکاناشده در دستگاه گوارش 

ترین بود که بیش CFU 410لیتر( در تیمار اول، در میلی CFUموجود در دستگاه گوارش ) پدیوکوکوس اسیدی الکتیکیکلنی باکتری 
نا ( نشان داد. با توجه به نتایج ذکرشده از این بررسی مقدار پروبیوتیک برای تغذیه آرتمیا فرانسیسکا000مقدار را نسبت به گروه شاهد )

201CFU  201وCFU گردد.درگرم غذا پیشنهاد می 
 ، بقاء مولدین، سیست، ایمنی، تعداد باکتری Pediococous acidlactici، آرتمیا فرانسیسکانا کلمات کلیدی:

 shjabari91@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 پروری ترین کاربرد آرتمیا مربوط به صنعت آبزیمهم       

عنوان بهترین ماده غذایی برای پرورش باشد. امروزه آرتمیا بهمی

های دریایی، آب شیرین و زینتی شناخته شده میگو، ماهی

ترین علل در این مورد، ارزش غذایی آن باشد. مهم است. شاید

توان آن را با توجه به نیاز آبزی آرتمیا موجودی است که می

آرتمیا  پروری در مراحل مختلف زندگی مورد استفاده قرار داد.

نتخابی است، بدین معنا که از ای، فیلترکننده غیرااز نظر تغذیه

بلیت ورود نظر اندازه قا کلیه مواد غذایی موجود در محیط که از

تواند استفاده نماید )حافظیه، به دهان را داشته باشند، می

لی برای الروهای تازه هچ (. آرتمیا همانند یک غذای عا5831

و  5691پروری در سال باشد درنتیجه، آبزیهی میشده ما

عنوان غذایی با ارزش غذایی باال با استفاده از آرتمیا به 5691

چنین آرتمیا (. هم5665و همکاران،  Bengtsonافت )توسعه ی

باشد که با پروری میآبزی ترین غذاهای زنده دریکی از مهم

 و پرورش آسان، قابلیت دسترسی  هایی مانندداشتن ویژگی

ها، مدت طوالنی و قابلیت حمل انواع ویتامینداری آن بهنگه

 ( 5639و همکاران،  Sorgeloosها )و واکسن هابیوتیکآنتی

پروری نقش دارد. مطالعات زیادی ای در آبزیصورت گستردهبه

آرتمیا های زیستیزمینه اثرات باکتریای گوناگون بر شاخص در
-Orozco ؛Marques، 6119) است شده انجام فرانسیسکانا

Medina ،6116؛ Verschuere ،5666 .) ایده استفاده از

پیشنهاد  Moriarty (5669)را پروبیوتیک در یک دید وسیع 

های آبی نیز تعریف عنوان افزودنیها به کرد که پروبیوتیک

 های اسیدالکتیکی گونه از باکتری 9. در تحقیقی اثر شوند

عنوان پروبیوتیک روی ناپلی آرتمیا بررسی شد. هدف از این به

آزمایش سنجش میزان مقاومت ناپلی آرتمیا در برابر گونه 

Vibrio alginolyticus  بود. نتایج نشان داد که در نهایت گونه

عنوان پروبیوتیکی که توانایی به ،Lactobacillus caseiباکتری 

تر در دستگاه گوارش وتشکیل کلنی وسیع چسبندگی بیش

ترین رشد آرتمیا با پاتوژن یا دارد، انتخاب شد که موجب بیش

در  (.6152ن، و همکارا Faouzi Lamariبدون پاتوژن گردید )

های اسید الکتیک در داخل اوایل قرن بیستم جایگزینی باکتری

های علت متوقف کردن فعالیت سایر میکروبهروده انسان ب

توانند ها میچنین پروبیوتیکشد، هم پیشنهاد داده آورزیان

موجب  زا شده وباعث کاهش یا حذف بعضی عوامل بیماری

در (. Jory ،5663شوند ) هدف بقاء در موجود بهبود رشد و

صورت ها، بهمنظور کنترل بیماریها بهپروری پروبیوتیکآبزی

عنوان جایگزینی برای ترکیبات ضدمیکروبی همکمل و یا حتی ب

گیرند. مکانیسم عملکرد ها( مورد استفاده قرار میبیوتیک)آنتی

ثیر أصورت مستقیم و غیرمستقیم بر آبزیان تها بهپروبیوتیک

ست، یعنی اها ذارند که شامل دفع رقابتی پاتوژنگمی

ها از طریق آنتی بیوزیس یا رقابت برای مواد مغذی و پروبیوتیک

ها و یا با تحریک های اتصال تغییر متابولیسم باکترییا جایگاه

ها در لوله گوارش سیستم ایمنی بدن مانع تشکیل کلونی پاتوژن

توانند می هاپروبیوتیک (.5836 همکاران، و )طالبی شوندمی میزبان

زا شده وموجب باعث کاهش یا حذف بعضی عوامل بیماری

 (.Jory ،5663بقاء در موجودهدف شوند ) بهبود رشد و

 یا آنتاگونیستی ویژگی دلیلبه توانندمی هاپروبیوتیک       

زا، تحریک سیستم های بیماریکلنی باکتری تشکیل جلوگیری از

یا رهاسازی ترکیبات سودمند برای میزبان  و ایمنی طبیعی بدن

آنزیمی  دو فعالیتتحقیقی  (. در Olafsen ،6115) مفید باشند

 سیست آرتمیا تأیید شد در در شبه تریپسین شبه لیزوزیم و

پوسته سیست فقط یکی از پروتئازها وجود داشت ، براساس این 

اع شیمیایی همراه با لیزوزیم، به دف دتوانمیز دوّم پروتئا تحقیق

 شبه لین گزارش از فعالیتاین اوّبپردازد.  پاتوژندر مقابل 

یست س وستهدر پ تریپسینشبه لیزوزیم در سیست آرتمیا و 

(. استفاده از محرک 5666و همکاران،  Stabiliaباشد )آرتمیا می

تواند به بهبود دفاع عنوان مکمل غذایی میسیستم ایمنی به

زا، دوران استرس باال، عوامل بیماریذاتی حیوانات در برابر 

بندی، تولیدمثل، انتقال دریایی و واکسیناسیون منجر شود درجه

(Ian Bricknell  ،6111و همکاران.)  در کشور ما، آرتمیا و

جنوبی کشور توسعه مناطق سیست آن در پرورش میگو که در 

ا در چنین استفاده از آرتمیگیرد. همیافته، مورد استفاده قرار می

های با ارزش آال که جزء ماهیپرورش ماهیان خاویاری و قزل

لذا پرورش  بسیارخوبی دربرداشته استشود نتایج محسوب می

 تواند کمک شایانی به صنعت آبزیآن می تولید سیست آرتمیا و

 پروری در کشور بنماید.

  

 هاشمواد و رو

(  France®Bactocell ,پروبیوتیک مورداستفاده باکتوسل )       

 اسیدی پدیوکوکوسباکتری  (CFU/grدر گرم ) کلنی 5151حاوی

باکتوسل یک پروبیوتیک است که قادر به . باشدمی 5الکتیکی

ترکیب این پروبیوتیک تجاری باشد. تولید اسیدالکتیک می

                                                           
1 Pediococcus acidilacticci   
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 5151میزان حداقل های مذکور بهشامل اسپورهای فعال باکتری

آزمایش باشد که در این گرم می هر دهنده کلنی درتشکیل واحد

این  نظر گرفته شده است. در های هدف درعنوان باکتریبه

)تیماردوم(،  5×251)تیمار اول(،  5×651آزمایش از سه سطح 
تیمار شاهد  گرم غذا و ازاء هر)تیمار سوم( باکتری به 5×951

 قالب یک طرح کامالً )بدون پروبیوتیک( استفاده شد که در

 تکرار انجام شد. 8یک در  تیمار و هر 2صورت تصادفی به

در آزمایشگاه شیالت  5866آزمایش در پاییز و زمستان سال 

قبل از انجام آزمایش اصلی  .دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد

های آزمایش از جمله تفریخ سیست تمام مراحل موجود در

 ، غذادهی، بررسی خصوصیات فیزیکوآرتمیا فرانسیسکانا

آب، بقای مولدین، تعداد ناپلی و تعداد سیست و غیره  شیمیایی

 صورت پیش آزمایش انجام گردید.به

لیتری  91عدد مخزن  56جهت اجرای آزمایش اصلی        

گرم سیست  1لیتر آب آبگیری شد. مقدار  21 آماده گردید که با

لیتر جهت  5به ظروف مخروطی با حجم آب  آرتمیا فرانسیسکانا

 تفریخ ریخته شد. شرایط فیزیکوشیمیایی آب محیط تفریخ و

استانداردهای اعالم شده درنظرگرفته شد )جدول  پرورش طبق

 صورت روزانه کنترل و(. خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب به5

 گردید.ثبت می
 

آرتمیا فرانسیسکانامیانگین( تفریخ سیست و پرورش  ±های فیزیکوشیمیایی آب محیط )انحرف معیارشاخص :1جدول  

 محیط
 شوری

()گرم بر لیتر  

 اکسیژن محلول

گرم بر لیتر()میلی  

 دمای آب

گراد()درجه سانتی  
pH 

 روشنایی

 )لوکس(

1/6 ± 6 81 تفریخ  6 ± 63  8/1 ± 3  6111 

1 ± 6 91 پرورش  6 ± 68  8/1 ± 3  5111 

      

از مخمر نانوایی آرتمیا فرانسیسکانا جهت تغذیه ناپلی        

 آرتمیا غذای .(Sorgeloos ،5669و  Lavens) گردید استفاده

درجه  63لیتر آب  گرم در 81مخمر بود که داخل آب با شوری 

 (5865مطلق و همکاران، حل شد )احمدنیای

ترازوی دیجیتالی  توسط روزانه صورتبه باکتوسل پروبیوتیک       

شرایط استریل وزن شده و با سطوح گفته شده آماده  حساس در

گرم مخمر داخل آب ریخته شد و همراه  6 ،روز اول در .گردید

 سی از سطوح مختلف محلول پروبیوتیکی کامالًسی 1/1با 

گروه شاهد غذای بدون پروبیوتیک  و شد ها دادهتانک به مخلوط و

پرورش ادامه  63دریافت کرد عمل غذادهی و پرورش تا روز 

ها بود و گرم برای کل تانک 81داشت مقدار غذا در روز آخر 

سی از سطوح مختلف پروبیوتیک برای سی 9مقدار پروبیوتیک 

ها برداری از داخل تانکهر تانک استفاده شد. هر روز نمونه

ها و نیز دمای شد. دمای تانکها شمارش میداد ناپلیانجام و تع

 51گردید. در روز آخر آزمایش سالن پرورش هر روز ثبت می

لیتر آب با  1/1بشر که حاوی  56جفت مولد از هر تیمار به 

 ها وروز تعداد ناپلی هر شرایط استاندارد بود منتقل شد و

 د گردیهای تولید شده توسط مولدین شمارش میسیست

 گردید.شمارش و ثبت می نیز مولدین تلفات تعداد روزانه چنینهم

های ایمنی بدن منظور تعیین میزان فعالیت آنزیمبرداری بهنمونه

 لیزوزیومحساسیت از فعالیت لیزوزیم براساس لیزیز انجام شد 

 شده است تعیین میکروکوکوس دکتیکوس مثبت گرم باکتری

(Neisse  ،6158و همکاران).  فعالیتPhenoloxidase (PO با )

 از dopachromeروش اسپکتروفتومتری با ثبت تشکیل 

 L-dihydroxyphenylalanine (L-DOPAبا توجه به ،) روش

(  مورد 5669 و همکاران Hernandez-Lopez) طارائه شده توس

 Superoxide dismutaseفعالیت آنزیم  ،سنجش قرار گرفت

(SOD با رعایت جلوگیری از کاهش )ferricytochrome C  در و

و همکاران،  Cooper)گیری شد اندازهنانومتر  111آخر خواندن 

سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز در دو نسخه با استفاده از  .(6116

 ( با برخی تغییرات سنجش شد.5691وهمکاران  Cohenروش)

 الکتیکیدیپدیوکوکوس اسیمیزان کلنی تشکیل شده باکتری 

توده زی انجام شد نیز آرتمیا فرانسیسکانادستگاه گوارش  در

آبگیری  آوری توسط آب شیرین شسته واز جمع آرتمیا بعد

های آلومینیم گذاشته ها درون فویلگردید. مقداری از نمونه

جهت سنجش آنزیمی به آزمایشگاه منتقل  فریز شد و شده و

الکتیکی وکوکوس اسیدیپدی گردید. برای سنجش تعداد کلنی
پژوهشکده علوم و فناوری مواد  صورت زنده بهنمونه آرتمیا به

 انتقال داده شد. غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پردازش گردید. مقادیر  Excelافزار ها توسط نرمتمام داده       

از آنالیز  تبدیل شدند و Arcsinهای درصدی، به مربوط به داده

( استفاده شد. تعیین اختالف ANOVAطرفه )یکواریانس 

انجام شد و  11/1داری میانگین چنددامنه دانکن در سطح معنی

 انجام گردید. SPSSافزار ها توسط نرمآنالیز آماری داده
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  نتایج 

دست آمده از تاثیر استفاده از سطوح مختلف هنتایج ب       

بر میزان بقاء مولدین Pediococous acidilactici پروبیوتیک 

ترین نشان داده شده است. بیش 5 شکلدر  آرتمیا فرانسیسکانا

( مشاهده شد نتایج نشان داد %1/26در تیماردوم ) میزان بقاء

داری بین تیمارهای که در طول دوره پرورش اختالف معنی

 (.p<11/1داشت ) تیمار شاهد وجود آزمایشی و
 

 

 
 های مختلف پروبیوتیک شده با غلظتانحراف معیار( میزان بقاء مولدین آرتمیا فرانسیسکانا تغذیه ±نمودار میانگین ): 1شکل 

 (P<00/0غذا( درسه تکرار  )درگرمCFU 101و  101، 101)
 .باشددرصد می 1سطح  در دارحروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی

 

 Pediococousتاثیر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک       

acidilactici  های تولیدشده توسط مولدین آرتمیا بر مقدار سیست

مقدار کل تولید ترین شود بیشدیده می 6 شکل فرانسیسکانا در

در گرم غذا(  CFU  251عدد( مربوط به تیمار دوم ) 651سیست )

 دار درتیمارهای آزمایشی ودهنده اختالف معنینتایج نشان .بود

رغم تولید سوم علی (. اما تیمارهای اول وP<11/1) تیمار شاهد بود

داری را با تیمار شاهد نشان ندادند.تر اختالف معنیسیست بیش

 
های مختلف تغذیه شده  با غلظت فرانسیسکانا آرتمیامولدینسیست حاصل از  انحراف معیار( تعداد ±میانگین ) نمودار: 1شکل 

 (P<00/0در گرم غذا( در سه تکرار ) CFU  110و   110، 110پروبیوتیک )
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 مختلف سطوح از استفاده تاثیر از آمده دستهب نتایج       

 بر مقدار ناپلی تولید Pediococous acidilacticiپروبیوتیک 

شود. می دیده 8 شکل در آرتمیا فرانسیسکاناشده توسط مولدین 

شده توسط آرتمیای تغذیه  در این ارتباط تعداد کل ناپلی تولید

ترین عدد بود که بیش 5616در گرم غذا،  CFU 651شده با 

داری بین تیمارهای اختالف معنی مقدار تولید ناپلی را داشت و

اما تیمارهای  (.P<11/1تیمار شاهد را نشان داد ) آزمایشی و

ها نسبت گروه شاهد که مقدار تولید ناپلی آنسوم با این دوم و

 نشان ندادند.  داری راتر بود ولی اختالف معنیبیش

 
، 110های مختلف پروبیوتیک )شده با غلظتتغذیهآرتمیا فرانسیسکاناانحراف معیار( تعداد ناپلی حاصل از مولدین  ±میانگین ): نمودار 3شکل 

 (P<00/0در گرم غذا( در سه تکرار ) CFU 110و 110

 

نتایج حاصل از تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری         

Pediococous acidilactici های ایمنی بر میزان فعالیت آنزیم

نشان داده  9و  9، 1، 2 هایشکلدر بدن آرتمیا فرانسیسکانا 

میزان فعالیت آنزیم ایمنی لیزوزیم در تیمارهای  شده است.

 داری را با گروه شاهد نشان ندادآزمایشی اختالف معنی

(11/1>P.)  نتایج نشان داد میزان لیزوزیم با زیاد شدن مقدار

در  پروبیوتیک استفاده شده در غذای آرتمیا افزایش یافت و

 (.2 شکل)  تیمار سوم کاهش پیدا کرد

 

 
 شده با تغذیه آرتمیافرانسیسکاناحاصل از پرورش  انحراف معیار( میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم ±) نمودار میانگین: 1شکل 

 (.P<00/0در سه تکرار ) غذا(درگرم 110CFUو 110، 110های مختلف پروبیوتیک )غلظت

 باشد.درصد می 1سطح  در داربیانگر اختالف معنیحروف انگلیسی متفاوت 
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( Phenoloxidase) میزان فعالیت آنزیم ایمنی فنولوکسیداز       

(POدرتیمارهای آزمایشی تفاوت معنی ) داری با گروه شاهد

ترین مقدار . براساس نتایج این بررسی بیش(P<11/1) نداشت

فنولوکسیداز در تیمار دوم مشاهده گشت که با اضافه آنزیم 

 (.1 )شکل آن کاهش یافت سوم مقدار تیمار پروبیوتیک در شدن

 

 
با  شده تغذیه آرتمیا فرانسیسکاناازپرورش انحراف معیار( میزان فعالیت آنزیم فنولوکسیدازحاصل ±میانگین ) نمودار: 0شکل 

 (.P<00/0در گرم غذا( درسه تکرار )  110CFUو 110، 110های مختلف پروبیوتیک )غلظت

 .باشددرصد می 1سطح  در دارحروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی

 

 سوپراکسیددیسموتاز ایمنی آنزیم فعالیت میزان       

Superoxide dismutase  (SOD)  نشان  9 شکلاین مطالعه در

 دهد میزان فعالیت سوپراکسیدنتایج نشان می .داده شده است

داری با گروه دیسموتاز در تیمارهای آزمایشی اختالف معنی

با افزایش  SOD. میزان فعالیت آنزیم (P<11/1) شاهد نداشت

یابد شده و در تیمار سوم کاهش می پروبیوتیک زیاد مقدار

 (.9شکل)

 

 
 آرتمیاانحراف معیار( میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز حاصل از پرورش  ±میانگین ) :1شکل 

 (.P<00/0درگرم غذا( درسه تکرار)  110CFUو 110، 110های مختلف پروبیوتیک )شده با غلظتتغذیه فرانسیسکانا
 .باشددرصد می 1سطح  در داربیانگر اختالف معنیحروف انگلیسی متفاوت 
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نشان داده  9 شکلمیزان فعالیت آنزیم ایمنی کاتاالز در        

دهد میزان فعالیت کاتاالز در نتایج نشان می .شده است

 داری با گروه شاهد نداشتتیمارهای آزمایشی اختالف معنی

(11/1>P) .میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در با افزایش مقدار 

نشان  ترین مقدار راشده و در تیمار سوم بیش پروبیوتیک زیاد

 (.9شکل داد ) 

 

 
 شده با تغذیه فرانسیسکاناآرتمیا انحراف معیار( میزان فعالیت آنزیم کاتاالز حاصل از پرورش  ±میانگین ) نمودار: 7شکل 

 (.P<00/0تکرار  )در گرم غذا( درسه CFU  110و   110، 110های مختلف پروبیوتیک )غلظت
 .باشددرصد می 1سطح  در دارحروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی

 

تشکیل  الکتیکیپدیوکوکوس اسیدی باکتری کلنی شمارش       

نشان داده شده  3 شکل در MRSشده در محیط اختصاصی 

تعداد کلنی تشکیل شده در تیمارهای آزمایشی اختالف  .است

ترین مقدار (. بیشP<11/1) داری با تیمار شاهد داشتندمعنی

 کلنی در تیمار اول شمارش شد.

 

 
تغذیه شده با غلظت های  آرتمیا فرانسیسکاناحاصل از پرورش   MRSکلنیانحراف معیار( تعداد ±میانگین ) : نمودار8شکل 

 (.P<00/0در گرم غذا( در سه تکرار ) CFU  110و   110، 110مختلف پروبیوتیک )
 .باشددرصد می 1سطح  در دارحروف انگلیسی متفاوت بیانگر اختالف معنی
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 بحث
سازی فاکتورهای موجب بهینه یارزیست یا مفید هایباکتری       

  برداری از آب وفیزیکی و شیمیایی آب افزایش کارایی بهره

شود. کنترل میکروبی و چنین ارتقاء عملکرد رشد آبزیان میهم

سازگاری اکولوژیکی، ها در افزایش مفید باکتری هایسویه معرفی

عنوان یک تواند بهبقاء و عملکرد رشد ماهیان مفید بوده و می

پروری کشور و استفاده پایدار آبزی توسعه راهبرد مهم در ارتقاء و

 (. 5839مفید از منابع آبی پیشنهاد گردد )جعفریان، 

های مفید در محیط پرورش آرتمیا استفاده از باکتری       

 شرایط در آرتمیا پرورش به نسبت رصد بقاءموجب افزایش د

 بررسی این در (.5666 همکاران، و Verschuere) گردید استریل

به محیط پرورش  پدیوکوکوس اسیدالکتیکیپروبیوتیک  افزودن

وجود آمدن یک محیط باعث به آرتمیا فرانسیسکانامولدین 

داری افزایش طورمعنیپایدار شده و درصد بقاء مولدین را به

ها به محیط پرورش آرتمیا دیده با افزودن باکتری داده است.

میزان  های باکتریایی سرعت رشد وشده است که برخی گونه

 (. Verschuere ،5666) توانند افزایش دهندبقاء آرتمیا را می

با تغییر بر  الکتیکی اسیدی پدیوکوکوسپروبیوتیک        

تعادل میکروبی دستگاه گوارش آرتمیا باعث ایجاد مقاومت در 

برابر بیماری شده و با ترشح ویتامین و مواد مغذی و کمک به 

ترین میزان شود. بیشجذب مواد غذایی سبب افزایش رشد می

 251CFU) تیمار دوم در آرتمیا فرانسیسکانادرصد بقاء مولدین 

 اختالف  رسد وجودنظر میبه گردید.مشاهده  گرم غذا( در

 پدیوکوکوسدلیل تاثیر پروبیوتیک دار در تولید سیست بهمعنی

بوده  آرتمیا فرانسیسکاناتر مولدین باروری بیش در اسیدالکتیکی

تواند ناشی از بهبود یافتن شرایط محیطی افزایش است که می

تولید سیست های ایمنی مولدین باشد که توانایی بقاء و پاسخ

تر پروبیوتیک در تر در نتیجه اضافه کردن مقدار بیشبیش

ها برای الرو پروبیوتیک محیط را داشته باشد. استفاده از

د ها گردیمانی آنداری در زندهبهبود معنی سبب هاایدوکفه

(Gibson  ،5663و همکاران.)  

لیزوزیم، های ایمنی این مطالعه میزان فعالیت آنزیم در       

فنولوکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز در تیمارهای آزمایشی 

. با افزایش (P<11/1) داری با گروه شاهد نداشتاختالف معنی

 و فنولوکسیداز لیزوزیم، هایآنزیم ترشح پروبیوتیک مقدار

ها تر شده ودر تیمار سوم مقدار آنسوپراکسیددیسموتاز بیش

کاتاالز در تیمارهای آزمایشی کاهش یافت. فعالیت آنزیم ایمنی 

 (. P<11/1)داری را با تیمار شاهد نشان نداد اختالف معنی

های آنزیم رابطه با تاثیر پروبیوتیک بر میزان فعالیت در       

این  در .ایمنی آرتمیا تحقیقات بسیار کمی انجام شده است

افزایش آزمایش مقدار فعالیت آنزیم کاتاالز با افزودن پروبیوتیک 

 در ترین مقدار فعالیت را نشان داد.سوم بیش در تیمار یافت و

 کمان با نانوآالی رنگینسازی غذای ماهی قزلمکمل تحقیقی

 نشان داد که  Lactobacillus casei آهن و پروبیوتیک ذرات

 هومورال ماهی  داری بر پاسخ ایمنیتواند اثرات معنییم

  (.5868، محمدیناصح و چیتوکمه) بگذارد کمانرنگین آالیقزل

تشکیل شده  اسیدالکتیکی پدیوکوکوسباکتری  کلنی تعداد       

 6ترین و در تیمار بیش 5در تیمار  MRSدر محیط اختصاصی 

شود بهترین حالت برای استفاده می ترین مقدار بود، پیشنهادکم

  نظرباشد، بهگرم غذا می در CFU 551از پروبیوتیک مقدار

گوارش و های دستگاهرسد یک حالت رقابتی بین کل باکتریمی

در این تیمار وجود داشته  اسیدالکتیکیپدیوکوکوسباکتری 

باشد که در این بین باکتری پدیوکوکوس موفق به جایگزینی 

فزودن پروبیوتیک ا است. ها شدهتر نسبت به دیگر باکتریبیش

پرورشی موجب  میگوبه جیره غذایی  sp.  Bacillusتجاری حاوی

 چنینهمشد.  غذایی افزایش جذب مواد کاهش مرگ و میر و

 coli  Escherichia، Staphylococcusزابیماری باکتریایی جمعیت
aureus و Clostridium sp.  در دستگاه گوارش میگو کاهش

 (. Moriarty ،5663یافت )

 یارزیست هاییباکتر کاربرد خصوص رد زیادی تحقیقات       

 شده عملکردهای اثبات از برخی و گرفته صورت پروریآبزی در

 و هاباکتری سایر رقابتی برای دفع شامل هاباکتری این خصوصدر

 کلنی از جلوگیری پروبیوتیکی برای هایبازدارنده طورهمین

 طریق از میزبان گوارشی در لوله زابیماری هایباکتری شدن

 برای رقابت یا و هاباکتری دیگر بازدارنده، رشد ترکیبات ترشح

بهتر  تحمل جهت در میزبان ایمنی سیستم وتحریک مکان و غذا

و  Irianto) کرد ذکر توانمی را رشد و محیطی هایمحرک

Austin ،6116) . 

دهنده آن است که دست آمده از این تحقیق نشانهنتایج ب       

 مطلوبی در تواند اثراتمی الکتیکیپدیوکوکوس اسیدیباکتری 

 آرتمیا فرانسیسکاناچنین بقای مولدین تولید سیست وناپلی هم

چنین هم میزان بقاء مولدین ترینتحقیق بیش این داشته باشد در

دوم با سطح  شده در تیمار ترین مقدار سیست تولیدبیش
251×5CFU  صورت دست آمد که بههباکتری در گرم غذا ب

تیمارها بود. مقدار ناپلی تولید شده تر از سایر داری بیشمعنی

صورت باکتری در گرم غذا به  5CFU×651با سطح  در تیمار اول

های آزمایشی بود. میزان از گروه ترداری بیشمعنی
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  5CFU×251سطح های ایمنی در تیمار دوم با فعالیت آنزیم

تری داشت ولی با سایر تیمارها تیمارها رشد بیش نسبت به سایر

 داری نداشت. معنی اختالف

دستگاه گوارش آرتمیا  در تعداد کلنی تشکیل شده باکتری       

با  ترین مقدار بوده وبیش  5CFU×651اول با سطح  در تیمار

 توجه به نتایج ذکر داری داشت. بااختالف معنی تیمارهای دیگر

پدیوکوکوس گردد پروبیوتیک این بررسی توصیه می شده در
 در  5CFU×251سطح   و  5CFU×651با سطح  الکتیکیاسیدی

 تری خواهد داد.نتایج مطلوب فرانسیسکانا آرتمیاگرم غذا برای 
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