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 (Saccharomyces cerevisia)پري بيًتيك ديًارٌ سلًلي مخمراثر  بررسي

   (Oncorhynchus  mykiss)بچٍ ماَيان قزل آالي روگيه كمانبر تغييرات شاخص َاي خًوي ي ايمىي 
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 چكيذٌ

تبثيطات هفيسي ثط ؾالهتي پطي ثيَتيه ّب هىول ّبي غصايي ثبلمَُ اي ّؿتٌس وِ اثطات ظيبى ثبض ػَاهل ػفًَت ظا ضا وبّف ٍ 

زض ؾغَح هرتلف ثطاي  Saccharomyces cerevisia هروطپطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي اظ زض ايي تحميك ،  هيعثبى زاضًس.

لغؼِ ثچِ هبّي  120ثطاي اًدبم تحميك  اؾتفبزُ قس.ثچِ هبّيبى لعل آالي ضًگيي ووبى  ايوٌيٍ  ذًَيقبذم ّبي ثطضؾي 

حدن ٍاى فبيجطگالؼ ثب  12ّفتِ ثِ نَضت تهبزفي زض  8گطم ثِ هست  61/3±12/0لعل آالي ضًگيي ووبى ثب هيبًگيي ٍظًي 

ليتط تَظيغ ٍ پطٍضـ زازُ قسًس. ايي آظهبيف تغصيِ اي ثطاي تؼييي اثط ٍ ؾغح هغلَة پطي ثيَتيه زيَاضُ  100آثگيطي 

% پطي ثيَتيه 5/1% پطي ثيَتيه ، 1زض خيطُ غصايي ثچِ هبّيبى لعل آالي ضًگيي ووبى زض ؾِ تيوبض  اضبفِ قسُ ؾلَلي هروط

پبيبى زٍضُ پطٍضـ قبذم ّبي  زض .هتؼبزل هَضز ثطضؾي لطاض گطفت زض يه عطح تىطاض 3% پطي ثيَتيه ٍ قبّس ، ثب 2، 

 ّبي گلجَل ًظيط هيعاى ذًَي قبذم ّبي ثطذي اظ ثطضؾي ًتبيحذًَي ٍ ايوٌي ثچِ هبّيبى هَضز هغبلؼِ لطاض گطفت. زض 

% ٍ ؾبيط 2تيوبض  ثيي آهبضي زاض هؼٌي ّوبتَوطيت ٍ هيعاى ًَتطٍفيل اذتالف ٍ ّوَگلَثيي ، لطهع ّبي گلجَل ، ؾفيس

 فبوتَضّبي ؾبيط ٍ لطهع گلجَل حدن هيبًگيي فبوتَضّبي زض (.>05/0P)گطزيس  هكبّسُ گطٍُ قبّس ٍ ي آظهبيكيتيوبضّب

ًتبيح ًكبى زاز وِ قبذم ّبي ايوٌي غيط ّوچٌيي  (.<05/0P)زيسُ ًكس  تيوبضّب زض آهبضي زاض هؼٌي اذتالف ذًَي

تغصيِ قسُ  اذتالف هؼٌي زاض آهبضي ثيي گطٍُ تيوبضي IgM  ٍIgاذتهبني زض ذَى ًظيط ليعٍظين ٍ ايوٌي اذتهبني ًظيط 

 هيلصا ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثسؾت آهسُ (. >05/0Pقبّس زاقتٌس ) ؾبيط تيوبضّب ٍ گطٍُ ثب % پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط2ثب 

ثسليل افعايف لبثل تَخِ زض  % ثىبض ضفتِ زض خيطُ غصايي2تَاى اظْبض ًوَز وِ پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط زض ؾغح 

ٍ ثْجَز قبذم ّبي  هي تَاًس ًمف هْوي زض ػولىطز ايوٌي قبذم ّبي ايوٌي ٍ ثطذي اظ پبضاهتطّبي ذًَي هَضز ثطضؾي ،

 ثچِ هبّيبى لعل آالي ضًگيي ووبى ايفب ًوبيس. ذًَي

  

 پطي ثيَتيه ، زيَاضُ ؾلَلي هروط،  (Oncorhynchus mykissلعل آالي ضًگيي ووبى )كلمات كليذي : 

(Saccharomyces cerevisia)  ،ايوٌي قبذم، ذًَي  قبذم 
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 مقذمٍ

ٍ زض حبل  ِاًؿبى پطٍضـ يبفت ًرؿتيي گًَِ اظ ذبًَازُ آظاز هبّيبى اؾت وِ ثِ ػٌَاى غصاي انلي لعل آالي ضًگيي ووبى

 ٍخَز زاضز قطايغي ٍيػُ ٍ ثحطاًي ايي هبّي هطاحل اثتسايي ضقسزض  .(35)حبضط ؾْن ثب اضظقي زض تبهيي غصاي اًؿبى زاضز

 زض ؾبل ّبي اذيط .(3زض هطاحل ثؼسي پطٍضـ ثبقس) هبّي قطايظ هٌبؾت زض ايي هطاحل هي تَاًس ضبهي ؾالهت ايدبز .زاضز

 ازهَ تأهيي ثط ٍُػال وِ ثبقٌس هي ّبييضوب ضاُ خولِ اظ ًسزاض ًمف يوٌيا ؾيؿتن زىثط ثبال زض وِ يياغص يّب هىول اظ زُؾتفبا

ضاثغِ ، ايي زض (. 43قًَس) لغٍا هفيس ايعضثيوب هلاػَ ٍ ؼؾتطا ثِ ًؿجت هتٍهمب ،ؾالهت  يفافعا زض ًٌساتَ هي ظمال يهغص

ايي تطويجبت ثِ  .وِ پطي ثيَتيه ًبهيسُ هي قًَس ّؿتٌس ظيؿت يبضّبي غيط حيبتيتطويجبتي وِ هَضز اؾتفبزُ لطاض هي گيطًس ، 

ػٌَاى هَاز غصايي ترويط پصيط ٍ غيط لبثل ّضن ثغَض هؤثطي اظ عطيك تحطيه يب هحسٍز وطزى ضقس ٍ فؼبليت ثبوتطي ّب ثط 

ثٌبثطايي ّط هبزُ غصايي وِ ثِ ضٍزُ هي ضؾس هثل وطثَّيسضات ّبي غيط لبثل ّضن ، ثؼضي اظ  (.4هي گصاضز) ؾالهت هيعثبى اثط

ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط زض ٍالغ  طيپ(. 20ئيي ّب هي تَاًٌس وبًسيسايي هٌبؾت ثطاي پطي ثيَتيه ثبقٌس)پطٍتپپتيسّب ٍ 

ثبقس. زيَاضُ ؾلَلي هروط، هٌكأ زٍ هبزُ اي  هيSaccharomyces cerevisia زيَاضُ ؾلَلي اؾترطاج قسُ اظ هروط 

Immunostimulant هحطن ايوٌي( هْن ثِ ًبم ثتب گلَوبى( β-Glucan (3 1هبًبى ٍ )  اليگَؾبوبضيسMannan 

oligosaccharide ( يبMOS(هي ثبقٌس )19 .)ثبػث افعايف  ٍ هبًبى اليگَؾبوبضيس حميمبت ًكبى زازُ اؾت وِ ثتب گلَوبىت

، هبوطٍفبغّب ، ايٌتطفطٍى ّب ٍ ليعٍظين ّب ٍ  ، فؼبل ؾبظي گلجَل ّبي ؾفيس فؼبليت ؾلَل ّبي ثيگبًِ ذَاض ًظيط ًَتطٍفيل ّب

گعاضـ ّبي هتؼسزي ًكبى زازُ اًس وِ گيطًسُ ّبي گلَوبى زض . (16زض ًْبيت افعايف ؾغح ايوٌي ؾلَل ّبي ثسى هي قَز)

لطاض زاقتِ ٍ لبزضًس اظ عطيك فؼبل ؾبظي هؿتمين هبوطٍفبغّب ثبػث اضتمبء ايوٌي غيط اذتهبني هبّيبى ضٍي هبوطٍفبغّب 

 (.33قًَس)

 Cyprinus)تبثيط پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط ثط قبذم ّبي ذَى ٍ ايوٌي ثچِ هبّيبى اًگكت لس وپَض هؼوَلي 

carpio)  ّفتِ اضبفِ قس. زض  8خيطُ غصايي ثچِ هبّيبى زض % ثِ 3ٍ  2، 1ثطضؾي گطزيس. ايي پطي ثيَتيه زض ؾِ ؾغح

% 3، 2،  1ؾغَح زض تحميمي (. 13% ًكبى زازًس)3اًتْبي زٍضُ قبذم ّبي ذَى ٍ ايوٌي ضقس لبثل هالحظِ اي ضا زض تيوبض 

زاز   ّفتِ تغصيِ ًتبيح ًكبى 8. پؽ اظ گطفتپطي ثيَتيه ايٌَليي زض خيطُ غصايي لعل آالي ضًگيي ووبى هَضز ؾٌدف لطاض 

 ٍخَز ًساضزثب گطٍُ قبّس  ي آظهبيكيزض هيعاى فؼبليت آًعين ّبي ؾطم ذَى زض تيوبضّب آهبضي اذتالف هؼٌي زاض

(05/0P>)(1).  10،  5،  1زض هغبلؼِ زيگطي اثطات ؾغَح(َگطم زض ويلَگطم هروط آثد %S.cerevisiae)  زض خيطُ غصايي

وِ هروط ثِ زليل زاقتي  قسٍ هكبّسُ  گطزيسؾطم ذَى آظهبيف  IgM( ثط هيعاى Sparus aurataهبّي ؾين زضيبيي)

اؾتفبزُ اظ ؾغَح پبييي تط ايي پطي ثيَتيه  زض ايي هبّي هي قَز. IgM ثتبگلَوبى ثبػث افعايف ؾيؿتن ايوٌي اذتهبني ٍ 

 Saccharomyces% پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط 5/1ٍ  1، 5/0، 0ؾغَح زض عي يه هغبلؼِ ، . (15)تَنيِ قس

cerevisiae   ّفتِ تغصيِ تبثيط ايي پطي  8. پؽ اظ هَضز آظهبيف لطاض گطفتزض خيطُ غصايي ثچِ هبّيبى اًگكت لس قيپ

% قبذم ّبي ذًَي ٍ پبضاهتطّبي 5/1ثط ضٍي پبضاهتطّبي ذًَي ٍ ايوٌي  ثطضؾي قس. ًتبيح ًكبى زاز وِ زض تيوبض  ثيَتيه

 .(11)ايوٌي ثْجَز يبفتِ ثَزًس

ي ّبتيالپيب زض خيطُ غصايي (MOS) % هبًبى اليگَؾبوبضيس1ٍ  8/0، 6/0،  4/0، 2/0ثب اؾتفبزُ اظ ؾغَح هرتلف  تحميميعي 

ّفتِ ، هغبلؼِ ثط  8عي ّوچٌيي (. 34وِ زض ًْبيت فبوتَضّبي ذًَي ضا تغييط ًساز) هَضز ثطضؾي لطاض گطفت پطٍضقي خَاى

ٍ  MOS)% هحطن ايوٌي ايوٌَاؾتط ٍ ايوٌٍَال حبٍي  3ٍ 1گطهي تغصيِ قسُ ثب زٍظّبي  95ضٍي ثچِ فيل هبّيبى 

% ايوٌَاؾتط ٍ ايوٌٍَال زٍظ هٌبؾجي ثطاي پطٍضـ 3وِ زٍظ  قسثِ ثطضؾي فبوتَضّبي ذًَي آًْب پطزاذتِ ٍ هكبّسُ  (ثتبگلَوبى
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زضنس هروط ًبًَايي  10ٍ  5/7،  5،  0ّفتِ ثب خيطُ حبٍي  8ثِ هست    Labeo rohitaضٍَّ ثچِ هبّيبى  (.10هي ثبقس)

ثِ ػٌَاى يه قجيِ ؾبظ ايوٌي هروط اؾتفبزُ قسُ زض خيطُ غصايي هبّيبى آظهبيف قسًس ٍ ًتبيح ًكبى زاز وِ 

(Immunostimulant(ثِ ذَثي ٍاوٌف ّبي ايوٌي ضا پكتيجبًي هي وٌس )39.) ؼِ ايدبز يه ثٌبثطايي ّسف اظ اًدبم ايي هغبل

قطايغي هٌبؾت زض هطاحل اثتسايي ضقس هبّي لعل آالي ضًگيي ووبى ٍ ، ؾغَح هٌبؾت زض قبذم ّبي ذًَي ٍ ايوٌي ثبالتط 

ًيع تؼييي ؾغح هؤثط پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط اضبفِ قسُ ثِ خيطُ غصايي ثچِ هبّيبى لعل آال زض ضًٍس ايوٌي ٍ 

 ؾالهت آًْب هي ثبقس.

 

 َا مًاد ي ريش

هتؼلك ثِ قطوت قفك زاضٍي پبضؾيبى ٍالغ زض  ي ضًگيي ووبىّفتِ زض وبضگبُ تىثيط ٍ پطٍضـ لعل آال 8ثِ هست ايي تحميك 

ثچِ هبّيبى لعل آالي ضًگيي ووبى پؽ اظ هست ثطاي اًدبم تحميك ،  نَضت پصيطفت. 1391قْطؾتبى نَهؼِ ؾطا زض تبثؿتبى 

زض ّط يه  لغؼِ 10گطم ٍ ثب تطاون  61/3±12/0ب هيبًگيي ٍظًي ثلغؼِ  120ّفتِ ؾبظگبضي ثِ قطايظ وبضگبّي ، ثِ تؼساز  1

يه ثب  ٍاى فبيجطگالؼ ّط 12تىطاض زض ّط تيوبض زض  3تيوبض ٍ  4ليتط آة ضّب ؾبظي قسًس. تحميك ثب  100اظ ٍاى ّب ثب حدن 

زض هست تحميك ثِ عَض ضٍظاًِ ًؿجت ثِ ثطزاقت فضَالت ٍ پؽ هبًسُ ّبي غصايي اظ ّط يه اظ  ليتط آة تبظُ اًدبم قس. 100

% پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي 2% ٍ 5/1% ، 1هربظى ًگْساضي السام هي قس. زض ايي ثطضؾي ، تيوبضّب قبهل خيطُ غصايي حبٍي 

ثطاي تْيِ خيطُ  پطي ثيَتيه ثِ خيطُ( ٍ ّط يه زض ؾِ تىطاض هَضز آظهبيف لطاض گطفتٌس. هروط ٍ تيوبض قبّس )ثسٍى افعٍزى

ّبي هَضز ًظط اثتسا غصا ضا ثب آؾيبة ثِ نَضت پَزض زض آٍضزُ ٍ ثؼس اظ هحبؾجِ ٍ اضبفِ ًوَزى پطي ثيَتيه هَضز ًظط ثب 

ذويط زض آٍضزُ ٍ ثؼس آى ضا اظ يه چطخ  زؾتگبُ هيىؿط )ّوعى( ثط اؾبؼ همساض ههطف ّوطاُ ثب همساضي آة ثِ نَضت

 (Binder, Germany)آٍى گَقت ػجَض زازُ تب ثِ قىل ضقتِ ّبي قجيِ ثِ هبوبضًٍي زض آهس ٍ زض ًْبيت پلت ّب ضا زض 

هتٌبؾت ثب لغط  ؾپؽ اظ آى ضقتِ ّب ، پلت ّبييؾبػت ذكه قسُ ٍ  24زضخِ ؾبًتي گطاز ثِ هست  30لطاض زازُ تب زض زهبي 

يه  .زضخِ ؾبًتي گطاز ًگِ زاضي قسًس -15ُ ٍ زض ويؿِ ّبي هٌبؾت ٍ غيط لبثل ًفَش زض زهبي ثچِ هبّيبى زضآٍضز ثب زّبى

ؾبػت لجل اظ تَظيغ غصا زض ٍاى ّب ، خيطُ ّبي ؾبذتِ قسُ اظ فطيعض ذبضج ٍ زض زهبي اتبق ًگِ زاضي قسًس ٍ پؽ اظ هتؼبزل 

ؾبذت WTB هسل Shinko Radwagگطم ) 01/0ي زيديتبل ثب زلت قسى زضخِ حطاضت پلت ّب ، ثب اؾتفبزُ اظ تطاظٍ

ثچِ وكَض غاپي( تَظيي قسُ ٍ ثب تَخِ ثِ تيوبضّبي هَضز ًظط ، غصازّي آًْب ثط اؾبؼ هكبّسات ٍ ضفتبضّبي تغصيِ اي 

ػول زض عَل قجبًِ قسًس ، ايي  تغصيِ( 20،  14،  8ؾبػبت ًَثت ) 3آًْب ضٍظاًِ زض ظًسُ % ٍظى 3-5هبّيبى لعل آال ثِ هيعاى 

قس. ّفتِ يىجبض اًدبم  2ضٍظ ، زض زفؼبت هٌظن ثط اؾبؼ زهبي آة ، ٍظى هبّيبى ٍ ثيَهبؼ ٍ ظيؿت ؾٌدي ّط تىطاض زض ّط 

ّفتِ تغصيِ  8ؾبذت غصا ثِ هٌظَض خلَگيطي اظ افت ويفيت آى ثِ عَض هبّيبًِ اًدبم گطفت. زض حميمت ثچِ هبّيبى ثِ هست 

% تَزُ ظًسُ زض ّط 5يعاى ٍ زضنس غصا ثط اؾبؼ اًساظُ گيطي ثيَهبؼ ثِ تطتيت زض اثتساي زٍضُ ثب قسًس ٍ ػوليبت هحبؾجِ ه

پبضاهتطّبي ويفي آة ًيع هبًٌس  (.30؛  6؛  9)% تَزُ ظًسُ ثِ عَض وبهال زؾتي اًدبم پصيطفت 3تيوبض ٍ زض اًتْبي زٍضُ ثب 

 ، زضخِ حطاضت 01/0ثب زلت  آلوبى Weilheim قطوت ؾبذت330i  هسلWTW تَؾظ اوؿيػى هتط  اوؿيػى هحلَل

پؽ اظ اتوبم عَل زٍضُ  ثِ نَضت ضٍظاًِ اًساظُ گيطي قس. وطُ خٌَثي  HMؾبذت قطوت300  تَؾظ زهبؾٌح زيديتبل

ؾبػت ٍ اعويٌبى اظ  24ايوٌي پؽ اظ  قبذم ّبي ذًَي ٍپطٍضـ ثِ هٌظَض ثطضؾي تبثيط پطي ثيَتيه اؾتفبزُ قسُ زض ثْجَز 

ػسز ثِ نَضت تهبزفي اًتربة قسُ ٍ ذَى گيطي اظ ٍضيس  3ل هحتَيبت قىوي هبّيبى ، اظ ّط تيوبض ٍ تىطاض ، ترليِ وبه

زض ٌّگبم فطآيٌس ذَى گيطي اظ هَاز ثيَْـ وٌٌسُ ثِ ػلت احتوبل تبثيط ثط  .اًدبم گطفت cc 2ؾبلِ زهي ثِ ٍؾيلِ ؾطًگ 

، قبذم ّبي ذًَي ٍ تكريم افتطالي گلجَل  غَح ايوٌيًوًَِ ّب خْت تؼييي ؾ (.40قبذم ّبي ذًَي اؾتفبزُ ًكس)
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ؾي  5/0وِ  cc1 ثِ آظهبيكگبُ تكريم عجي هٌتمل گطزيس. حدن ذَى ثطزاقت قسُ ثِ اظاء ّط تىطاض  ثچِ هبّيبى ّبي ؾفيس

 .(39) ؾي ؾي حبٍي هبزُ ي ّپبضيي ضيرتِ قس 5/0ؾي زض اپٌسٍضف ّبي فبلس ّپبضيي ثطاي خساؾبظي ؾطم ذَى ٍ 

-Stat Fax( هسل Awareness, USAاؾتفبزُ قس. زؾتگبُ هَضز اؾتفبزُ ) Elisaاظ ضٍـ  Igثِ هٌظَض اًساظُ گيطي 

ثَز. همساض ايوٌَگلَثَليي ول ثب پطٍتئيي ثسؾت آهسُ اظ ؾطم ذَى وِ ثب پلي اتيلي گليىَل ؾبًتطيفَغ قسُ ثطحؿت  2100

(mg/ml) ( 40؛  22ثسؾت آهس.) 

هَخَز زض  IgM هي ثبقس. زض ايي ضٍـ Nephelometry ضٍـM اًساظُ گيطي ايوٌَگلَثَليي  ضٍـ هَضز اؾتفبزُ ثطاي

ثب آًتي ثبزي پلي ولًَبل هَخَز زض هحلَل ّبي تبهپَى تكىيل ووپلىؽ زازُ ٍ ثبػث وسض قسى هحلَل هي قَز. قست  ؾطم

 Binding site)ؾبذت  Mininephتط ضاثغِ هؿتمين زاقتِ ٍ تَؾظ زؾتگبُ اؾپىتَفتَه IgMوسٍضت ايدبز قسُ ثب همساض 

(UK ،  زض عَل هَجnm340  ًُبًَهتط  800تب  400قس. زض ٍالغ ًفلَهتط ًَض ته ضًگ هَاظي زض عَل هَج ّبي ثيي ذَاًس

ًؿجت  IgMثِ ايي هحلَل تبثبًسُ وِ پؽ اظ ثطذَضز ثِ ووپلىؽ آًتي ثبزي ٍ آًتي غى هتفطق قسُ وِ هيعاى تفطق ثب همساض 

  .(45؛ 7؛  23هؿتمين زاضز )

ٍ ثِ  Stat Fax-2100( هسل Awareness, USA) Elisa Readerثطاي اًساظُ گيطي هيعاى فؼبليت ليعٍظين اظ زؾتگبُ 

)وسٍضت ؾٌدي( اؾتفبزُ قس. ًتبيح اظ عطيك تحليل ثبوتطيْبي گطم هثجت ثسؾت آهس ٍ ثط حؿت  Turbidimetricضٍـ 

(mg/ ml-1 هحبؾجِ گطزيس )(27) . 

 زض پبيبى وليِ زازُ ّبي ذبم ثِ هٌظَض ثطضؾي تَظيغ ًطهبل زازُ ّب زض گطٍُ ّب ٍ تىطاضّب خْت تكىيل تيوبضّب اظ آظهَى

Shapiro-Wilk ثب  ٍ ضؾن ًوَزاض ّيؿتَگطام اؾتفبزُ قس. ٍ خْت همبيؿِ هيبًگيي گطٍُ ّب ثب يىسيگط اظ آظهَى زاًىي

ٍ خْت ضؾن ًوَزاضّب اظ ًطم  17ًؿرِ  SPSSاؾتفبزُ قس. وليِ آًبليع ّبي آهبضي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  %5ؾغح اعويٌبى 

 اؾتفبزُ قس.Excel    2003افعاض

 

 وتايج

 75/17 ± 11/3هيبًگيي زضخِ حطاضت زض عَل زٍضُ پطٍضـثط اؾبؼ اًساظُ گيطي ضٍظاًِ فبوتَضّبي فيعيىي ٍ قيويبيي آة 

هيلي گطم زض ليتط  5/282 ± 52/0هيلي گطم زض ليتط ٍ ؾرتي آة  2/7 ± 2/1، اوؿيػى  pH 41/0 ± 35/7زضخِ ؾبًتي گطاز ، 

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ٍ آًبليعّبي آهبضي زض پبيبى تحميك هكبّسُ گطزيس وِ اظ قبذم ّبي هَضز ثطضؾي زض  وطثٌبت ولؿين ثَزًس.

ذَى ثچِ هبّيبى ، اذتالف هؼٌي زاض آهبضي زض هيبًگيي تؼساز گلجَلْبي ؾفيس ٍ ًَتطٍفيل  تكريم افتطالي گلجَل ّبي ؾفيس

ّب ثب يىسيگط هيعاى گلجَل ّبي ؾفيس ذَى ثچِ هبّيبى زض ُ همبيؿِ زٍ ثِ زٍ گطٍ زض .(1)خسٍل.  (>05/0Pٍخَز زاقت)

 ± 88/0) 3هيبًگيي ًَتطٍفيل ذَى ثچِ هبّيبى زض تيوبض  ثيكتط اظ قبّس ٍ ؾبيط تيوبضّب ،( mm3 9500±74/655) 3تيوبض 

خبيگبُ ثؼسي لطاض زاضز ٍ ثِ عَض  زض ًيع زضنس( 33/30 ± 1/ 20) 2ثطذَضزاض ثَزُ ٍ تيوبض  هيعاىاظ ثيكتطيي زضنس(  33/39

هيعاى لٌفَؾيت ، هًََؾيت ٍ زض ثطضؾي  .ٍ قبّس ثَزُ اؾت 1ثيكتط اظ تيوبض  2ٍ  3ولي هيبًگيي ًَتطٍفيل ثِ تطتيت زض تيوبض 

% اظ ٍضؼيت ثْتطي زض هيعاى 2زض ايي هيبى تيوبض  .(1)خسٍل.  (<05/0Pائَظيٌَفيل اظ ًظط آهبضي اذتالف هؼٌي زاض ًجَز)

زضنس(  ًؿجت ثِ ثميِ  33/1 ±33/0ٍ ائَظيٌَفيل ثب هيعاى ) زضنس( 4 ±57/0زضنس( ، هًََؾيت ) 67/50 ±84/3لٌفَؾيت )

% پطي 2ي ٍ گطٍُ قبّس ثطذَضزاض ثَزُ اؾت. ثٌبثطايي قبذم ّبي افتطالي گلجَل ّبي ؾفيس زض تيوبض تيوبضّبي آظهبيك

 ثْجَز يبفتِ اؾت.  ٍ ؾبيط تيوبضّبي آظهبيكي تيوبض قبّس ثيَتيه ًؿجت ثِ
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 : همبيؿِ هيبًگيي تؼساز گلجَل ؾفيس ، ًَتطٍفيل ، هًََؾيت ، لٌفَؾيت ٍ ائَظيٌَفيل ثچِ هبّيبى لعل آالي 1خسٍل 

 ضًگيي ووبى زض پبيبى ّكت ّفتِ تغصيِ ثب پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط

    3تيوبض                            2تيوبض                         1تيوبض                  قبّس                          تيوبض             

                                                                                                       % پطي ثيَتيه2                 % پطي ثيَتيه5/1% پطي ثيَتيه                   1           ثسٍى اؾتفبزُ اظ پطي ثيَتيه                    قبذم 

 a 250 ± 5250         a 16 /208 ± 5800        b37/240 ± 33/7533       c 74/655 ± 9500 )هيلي هتط هىؼت(گلجَل ؾفيس

 a 1± 20                  a57/0 ± 21               b20/1 ± 33/30          c88/0 ± 33/39                      زضنس ًَتطٍفيل

 67/50 ± 84/3           67 ± 15/1                     33/73 ± 28/3                78 ± 1 زضنس لٌفَؾيت                     

 4 ± 57/0                 33/2 ±33/0                   66/1 ± 33/0                 5/1 ± 5/0زضنس هًََؾيت                  

 33/1 ± 33/0             33/0 ± 33/0                  66/0 ± 33/0                 33/0 ± 33/0        زضنس ائَظيٌَفيل      

 زضنس اؾت 5آهبضي زض آظهَى زاًىي زض ؾغح هؼٌي زاض  اذتالف ًكبى زٌّسُ حطٍف التيي غيط هكتطن

 
هَضز هغبلؼِ زض تحميك ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنلِ اظ آًبليعّبي آهبضي زض هيبًگيي تؼساز  زض ثطضؾي ؾبيط قبذم ّبي ذًَي

 زض .(P<05/0گلجَل ّبي لطهع ثچِ هبّيبى ، هيعاى ّوَگلَثيي ٍ هيعاى ّوبتَوطيت اذتالف هؼٌي زاض آهبضي هكبّسُ گطزيس)

 2 ٍ( mm3 800000 ±72/39849) 3ّيبى زض تيوبضّب ثب يىسيگط هيعاى گلجَل ّبي لطهع ذَى ثچِ هبُ همبيؿِ زٍ ثِ زٍ گطٍ

(99/18036± 717000 mm3 )2ّوَگلَثيي ذَى ثچِ هبّيبى زض تيوبض،  ٍ قبّس 1 ثيكتط اظ تيوبض (6 ±15/0 gr/dl)  ٍ3 

(15/0± 5/6 gr/dl ٍ ) اظ  زضنس( 4/4 ±2/0) ٍ قبّس ووتط زضنس( 77/4 ±26/0) 1ّوبتَوطيت ذَى ثچِ هبّيبى زض تيوبض

هيعاى غلظت هتَؾظ ،  (MCV) هبّيبىثچِ ذَى  هيعاى حدن هتَؾظ گلجَلي. اهب زض ثطضؾي ثَزُ اؾت 3 ٍ 2 تيوبض

اذتالف هؼٌي زاض   (MCHC)ّبي لطهع هيعاى غلظت هتَؾظ ّوَگلَثيي گلجَل ٍ(MCH) گلجَل لطهع زض َثييلّوَگ

زض  (MCH)( ، هيعاى 33/418± 04/5) % ثب5/1زض تيوبض  (MCV)هيعاى  .(2)خسٍل.  (<05/0Pآهبضي هكبّسُ ًگطزيس)

 ثَزُ اؾت.  ثيكتط اظ ؾبيط گطٍُ ّبي تيوبضي (36/20 ± 0/ 43% )1زض تيوبض  (MCHC)( ٍ هيعاى 33/83 ± 33/0% )5/1تيوبض

  

غلظت  ،ذَى  حدن هتَؾظ گلجَلي، هيعاى ّوبتَوطيت ، هيعاى ّوَگلَثيي : همبيؿِ هيبًگيي تؼساز گلجَل لطهع ، 2خسٍل 

 ثچِ هبّيبى لعل آالي  ّبي لطهع غلظت هتَؾظ ّوَگلَثيي گلجَل ٍ گلجَل لطهع زض َثييلّوَگهتَؾظ 

 ضًگيي ووبى زض پبيبى ّكت ّفتِ تغصيِ ثب پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط

    3تيوبض                         2تيوبض                         1تيوبض                    قبّس                           تيوبض             

                                                                                                       % پطي ثيَتيه2               % پطي ثيَتيه5/1% پطي ثيَتيه                   1            ثسٍى اؾتفبزُ اظ پطي ثيَتيه                     قبذم 

 a26/45706 ± 541250     a 18/10837± 67/586666        ab 99/18036± 717000       b 72/39849± 800000   )هيلي هتط هىؼت(گلجَل لطهع
 a2/0± 4/4                 a 26/0± 77/4                    b15/0± 6                    b15/0± 5/6     )گطم زض زؾي ليتط(هيبًگيي ّوَگلَثيي

 a 5/0 ± 50/23                a 88/0± 33/23                 b 58/0± 30               b  33/1± 67/32                   زضنس ّوبتَوطيت

 33/408 ± 39/10             33/418± 04/5              397 ± 26/10                  5/414 ± 5/1      )فوتَليتط(حدن هتَؾظ گلجَلي

 81 ± 08/2                     33/83 ± 33/0               66/80 ± 84/3                82 ±1)پيىَگطم(گلجَل لطهع زض َثييلّوَگغلظت 

 9/19 ± 36/0                   96/19 ±20/0                36/20 ±43/0                 19 ± 1         ّبي لطهع ّوَگلَثيي گلجَلغلظت 

   )گطم زض زؾي ليتط(

 زضنس اؾت 5آهبضي زض آظهَى زاًىي زض ؾغح هؼٌي زاض  اذتالف ًكبى زٌّسُ حطٍف التيي غيط هكتطن
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ثيي تيوبضّب ٍ گطٍُ قبّس اظ ًظط هيعاى ليعٍظين اذتالف هؼٌي زاض آهبضي ٍخَز  ًتبيح حبنل اظ آًبليعّبي آهبضي ، ثطضؾيزض 

ٍ ووتطيي هيعاى زض گطٍُ قبّس U/ml/min 106 ±82/15ثب  % 2ثيكتطيي هيعاى ليعٍظين زض تيوبض ثغَضيىِ ( 1قىل. ) زاضز

 ُ قسُ% زضنس هكبّس2% ٍ 5/1ثَزُ اؾت ٍ ثِ لحبػ آهبضي اذتالف هؼٌي زاض ثيي قبّس ثب تيوبض  U/ml/min 13 ± 1ثب 

 (.>05/0Pگطزيس )

  
 ثِ هست ّكت ّفتِ هروطزض ثچِ هبّيبى لعل آالي تغصيِ قسُ ثب پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي  : همبيؿِ هيبًگيي هيعاى ليعٍظين 1قىل 

 (زضنس اؾت 5آهبضي زض آظهَى زاًىي زض ؾغح هؼٌي زاض  اذتالف ًكبى زٌّسُ )حطٍف التيي غيط هكتطن

 

(. ثيكتطيي 2قىل. ( اذتالف هؼٌي زاض آهبضي ثيي تيوبضّب ٍ گطٍُ قبّس هكبّسُ گطزيس )IgM) Mزض ثطضؾي ايوٌَگلَثَليي 

هيلي گطم ثط  5/24ثب ّس ٍ ووتطيي هيعاى آى زض تيوبض قب هيلي گطم ثط زؾي ليتط 116 /67 ±06/19% ثب 2زض تيوبض  IgMهيعاى 

 .(>05/0P) ثب قبّس ، ٍ ؾبيط تيوبضّب هكبّسُ گطزيس  3اذتالف هؼٌي زاض ثيي تيوبض  ثَزُ ٍ ثِ لحبػ آهبضي زؾي ليتط

  

  
 ثِ هست ّكت ّفتِ ثب پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروطزض ثچِ هبّيبى لعل آالي تغصيِ قسُ  IgM: همبيؿِ هيبًگيي هيعاى  2قىل 

 (زضنس اؾت 5آهبضي زض آظهَى زاًىي زض ؾغح هؼٌي زاض  اذتالف ًكبى زٌّسُ التيي غيط هكتطن)حطٍف 

 

( اذتالف هؼٌي زاض آهبضي ثيي تيوبضّب ٍ گطٍُ قبّس ٍخَز زاضز Igثط اؾبؼ آًبليعّبي آهبضي هيعاى ايوٌَگلَثَليي ول )

 16ثب ٍ ووتطيي هيعاى آى زض تيوبض قبّس  ثط هيلي ليتطهيلي گطم  33/22 ±85/1% ثب 2زض تيوبض  Ig(. ثيكتطيي هيعاى 3قىل. )

 (.>05/0P) قسثِ لحبػ آهبضي اذتالف هؼٌي زاض هكبّسُ  وِثَزُ  هيلي گطم ثط هيلي ليتط
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 زض ثچِ هبّيبى لعل آالي تغصيِ قسُ ثب پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط ثِ هست ّكت ّفتِ Ig : همبيؿِ هيبًگيي هيعاى 3قىل 

 (زضنس اؾت 5آهبضي زض آظهَى زاًىي زض ؾغح هؼٌي زاض  اذتالف ًكبى زٌّسُ التيي غيط هكتطن)حطٍف 

 

  

 

 

 بحث

زض تحميك حبضط اذتالف هؼٌي زاضي  (.14قٌبذت فبوتَضّبي ذًَي زض قٌبذت ثيوبضي ّب ٍ تؼييي ؾالهت هبّي هفيس اؾت)

%( ايي همساض ثيكتط قسُ ٍ تيوبض قبّس 2زٍظ پطي ثيَتيه )ضا زض تؼساز ول گلجَل ّبي ؾفيس هي ثيٌين وِ ثب افعايف همساض 

ووتطيي تؼساز گلجَل ؾفيس ضا زاضا هي ثبقس ٍ ايي ذَز ثيبًگط تحطيه ؾيؿتن ايوٌي ٍ اضتمبء آى هي ثبقس. تؼساز گلجَل ّبي 

 (.36ؾفيس ٍ ًؿجت اًَاع آًْب يىي اظ قبذم ّبي هْن ؾالهتي ٍ ٍضؼيت ؾيؿتن ايوٌي زض خبًَضاى اؾت )

ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثسؾت آهسُ اظ تحميك اذتالف هؼٌي زاضي زض ثيي اًَاع گلجَل ّبي ؾفيس )لٌفَؾيت ، هًََؾيت ٍ 

. اهب اظ ًظط هيبًگيي ًَتطٍفيل زض ثيي تيوبضّب (<05/0P)ائَظيٌَفيل( زض ثيي تيوبضّب زض همبيؿِ ثب گطٍُ قبّس هكبّسُ ًكس

كبّسُ گطزيس وِ ذَز هي تَاًس ًكبى اظ تبثيط هثجت ايي زؾتِ اظ گطاًَلَؾيت افعايف هؼٌي زاض آهبضي ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس ه

ّب زض ايوٌي غيط اذتهبني ٍ پبؾد التْبثي ثبقس ٍ زض ٍالغ ايي يبذتِ ّب ًؿجت ثِ ؾبيط گطاًَلَؾيت ّب ثؿيبض ثيگبًِ ذَاض 

ض ٍالغ توبم تيوبضّبي پطي ثيَتيىي ، زاضاي (. ز12ػوسُ تطيي فؼبليت ًَتطٍفيل ّب اًدبم ػول فبگَؾيتَظ فؼبل هي ثبقس) .تطًس

% ثيكتط اظ ؾبيط گطٍُ ّب اؾت. ّوچٌيي 2تؼساز ثيكتطي اظ ًَتطٍفيل زض همبيؿِ ثب قبّس هي ثبقٌس وِ ايي همساض زض تيوبض 

 همساض لٌفَؾيت زض قبّس ثيكتط اظ تيوبضّبي زيگط اؾت ، ايي ون ثَزى يب ًبقي اظ اؾتطؼ ّبي هعهي اؾت ٍ يب ثِ ػلت

لسضت ثيگبًِ ذَاضي  .لسضت ػَاهل ايدبز وٌٌسُ ايوٌي غيط اذتهبني اؾت )تب زيگط ًيبظ ثِ تَليس ثيكتط لٌفَؾيت ًجبقس(

(. 12ائَظيٌَفيل ّب زض همبيؿِ ثب يبذتِ ّبي ًَتطٍفيلي ووتط ثَز ٍلي ًمف ثؿيبض هْوي زض اظ ثيي ثطزى اًگل ّبي ثبفتي زاضًس )

%( زاضاي ثيكتطيي همساض اؾت. ّوبًغَض وِ اظ ايي ًتبيح هكبّسُ قس ، تيوبضّبي تغصيِ قسُ 2) 3هيعاى ائَظيٌَفيل ّب زض تيوبض 

ثب ايي پطي ثيَتيه افعايف غيط هؼٌي زاضي ضا زض يبذتِ ّبي ؾفيس فبگَؾيتَظ وٌٌسُ ًؿجت ثِ تيوبض قبّس زاقتٌس وِ ايي ذَز 

زض هبّيبى قسُ اؾت. پبضاهتطّبي ذَى قٌبؾي ثِ عَض ثبػث افعايف ثيگبًِ ذَاضي ٍ تحطيه ؾيؿتن ايوٌي غيط اذتهبني 

هؼٌي زاضي تحت تأثيط فبوتَضّبي هحيغي ٍ ثيَلَغيه هي ثبقٌس ، لصا آگبّي اظ اثط فبوتَضّبي هصوَض ثط پبضاهتطّبي ذَى 

 (.25قٌبؾي زض هَلغ تفؿيط ًتبيح ضطٍضت زاضز )
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زضنس زاقت وِ ًكبى زٌّسُ ي تأثيط ايي پطي  1بّس ٍ تيوبض % اذتالف هؼٌي زاضي ضا ثب ق2تؼساز گلجَل ّبي لطهع زض تيوبض 

(. اظ 12اظ ثبفت ّب ثِ ثيطٍى ثسى هي ثبقس ) Co2ثيَتيه زض ثْجَز اوؿيػى ضؾبًي ثِ ثبفت ّب ٍ فطآيٌس ؾَذت ٍ ؾبظ ٍ اًتمبل 

ثب تؼساز گلجَل لطهع  زضنس گلجَل لطهع ضا تكىيل هي زّس ، ًتبيح ّوَگلَثيي 95آًدبيي وِ ّوَگلَثيي پطٍتئيٌي اؾت وِ 

(. هيعاى ّوبتَوطيت زض 38ّوبتَوطيت ًيع تبثؼي اظ گلجَل لطهع ثَزُ ٍ ضاثغِ ي هؿتميوي ثب آى زاضز ) .(44هغبثمت زاضز)

قبّس اذتالف هؼٌي زاضي ضا ثب ؾبيط تيوبضّب ايدبز وطزُ اؾت وِ هي تَاى ًتيدِ گطفت وِ هَاز هحطن ايوٌي هي تَاًس اثط 

تغييطات هؼٌي زاضي  MCV  ،MCH  ،MCHC. قبذم ّبي(38)ذم ّبي ّوبتَلَغيه زاقتِ ثبقٌسهؼٌي زاضي ثط قب

زض تيوبضّبي تغصيِ قسُ ثب پطي  (MCV). قبذم هيبًگيي حدن گلجَل لطهع (<05/0P)ضا زض تيوبضّب اظ ذَز ًكبى ًسازًس

وبّف حدن گلجَل ّبي لطهع ًكبى ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط زض ثطذي هَاضز ضًٍس وبّكي ًؿجت ثِ قبّس زاقتٌس وِ 

زٌّسُ ي ػسم ٍخَز التْبة اؾت وِ ؾجت تؿْيل حطوت ٍ تؼليك گلجَل ّبي لطهع قسُ ٍ ؾطػت ضؾَة آًْب ٍ تكىيل 

لرتِ ّبي زضٍى ضگي ضا وبّف هي زّس وِ يه ٍيػگي هثجت زض فيعيَلَغي زؾتگبُ گطزـ ذَى هحؿَة هي قَز. اهب 

زض تيوبضّبي حبٍي پطي ثيَتيه افعايف   (MCH)هيعاى ّوَگلَثيي زض گلجَل لطهع ّوبًگًَِ وِ اظ ًتبيح هكبّسُ قس ،

يبفتِ اؾت وِ ًكبى زٌّسُ ي اثط هثجت پطي ثيَتيه ثط هيعاى ّوَگلَثيي ٍ لبثليت اًتمبل گبظّبي تٌفؿي تَؾظ ّوَگلَثيي 

ٍ  (Ig)عجك ًتبيح ثسؾت آهسُ هيعاى لٌفَؾيت ّب اذتالف هؼٌي زاض آهبضي ثب قبّس ًساقتِ ٍ ايوٌَگلَثَليي  (.38)اؾت 

زض ٍالغ تبثيط ثتبگلَوبى  (.>05/0P)ثيي تيوبضّب ٍ قبّس اذتالف هؼٌي زاض آهبضي زاقتِ اؾت  M(IgM) ايوٌَگلَثَليي

 ايوٌي زض تيوبضّبي تغصيِ قسُ ثب ايي پطي ثيَتيه قسُ اؾت.اؾترطاج قسُ اظ زيَاضُ ؾلَلي هروط ثبػث افعايف فؼبليت 

ضٍظُ  30تأثيط زيَاضُ ؾلَلي هروط ضا ثط ضٍي فبوتَضّبي ذًَي لعل آالي ضًگيي ووبى زض يه زٍضُ ي  عي هغبلؼِ اي 

يس ، تؼساز ، تؼساز گلجَل ّبي ؾف Igوِ ًَتطٍفيل ، لٌفَؾيت ، هًََؾيت ، هيعاى ليعٍظين ،  قسٍ هكبّسُ  گطزيس ثطضؾي

گلجَلْبي لطهع ، ّوبتَوطيت ٍ ّوَگلَثيي زض تيوبضّبي حبٍي زيَاضُ ؾلَلي هروط آثدَ زض خيطُ ، اذتالف هؼٌي زاضي ثب 

. ايي (41)خيطُ ي قبّس ًساقتٌس وِ ثب ًتبيح تحميك حبضط ثدع تؼساز گلجَل ّبي ؾفيس ٍ هيبًگيي ًَتطٍفيل هغبثمت زاضز

گًَِ ، خيطُ ههطفي ، عَل زٍضُ ٍ تأثيط فبوتَضّبي هحيغي ثط پبضاهتطّبي ذَى قٌبؾي هي اذتالف هطثَط ثِ تفبٍت زض ًَع 

ضٍَّ  ٌّسي هبّي وپَض ذًَي فبوتَضّبي ضٍي ثط زضنس 10 ٍ 5/7 ، 5 ؾغَح زض S. cerevisiae هروط (. تأثيط25ثبقس)

Labeo rohita ثب آظهبيكي تيوبضّبي زض زاض هؼٌي اذتالف ؾفيس ٍ لطهع ّبي گلجَل تؼساز زض وِ قس هكرم ٍ قس ثطضؾي 

هيلي گطم زض ويلَگطم ثتب گلَوبى ضا ثط ؾيؿتن ايوٌي  500 ، 250، 100اثطات ؾغَح  تحميميزض  .(39) زاضز ٍخَز قبّس گطٍُ

هيلي  1ثبض تعضيك ،  3وِ  قسٍ ثبثت  گطفتهَضز هغبلؼِ لطاض  Labeo rohita، ضقس ٍ ثمبي ثچِ هبّيبى اًگكت لس ضٍَّ 

گطم زض ٍظى ثسى ، ثتبگلَوبى ثبػث اضتمبء ؾيؿتن ايوٌي ٍ افعايف همبٍهت زض ثبوتطي ّبي آئَضٍهًَبؼ ّيسضٍفيال ٍ 

 هرتلف هبّيبى ضٍي ثط هتفبٍتي تأثيطات غصايي ّبي خيطُ ثِ  MOSوطزى ّوچٌيي اضبفِ (.28ازٍاضزظيالتبضزا هي قَز )

 اذتالف Edwardsiella ictaluri ثطاثط زض همبٍهت ٍ ّوبتَلَغي ٍ ايوٌي فبوتَضّبي وبًبل هبّي گطثِ زض .(32)گصاقت

 زاضي هؼٌي افعايف ثبزي آًتي ٍ ليعٍظين فؼبليت ضًگيي ووبى آالي لعل هبّي زض ٍلي .(29؛  44) ًساقتٌس قبّس ثب زاضي هؼٌي

  (.37) يبفت

افعايف آى پؽ اظ . (31)اّويت ايوٌي غيط اذتهبني زض هبّي هي ثبقسهيعاى فؼبليت ليعٍظين ؾطم ثِ ػٌَاى يه هؼطف ثب 

 (. 8ههطف هَاز هحطن ايوٌي هبًٌس گلَوبى ّب ٍ تحطيه آًتي غًي افعايف هي يبثس )

%( پطي ثيَتيه افعايف هؼٌي زاض آهبضي ضا ًؿجت ثِ قبّس زاقتِ وِ هي تَاى ػلت آًطا ايي 2) 3هيعاى فؼبليت ليعٍظين زض تيوبض

فؿيط وطز وِ هٌكبء ثيكتطيي همساض تَليسي ليعٍظين اظ ًَتطٍفيل ّب ٍ هًََؾيت ّب هي ثبقس ، حبل ّوبى عَض وِ ًتبيح عَض ت

% ّؿتٌس ٍ ّوچٌيي ثتبگلَوبى ٍ هبًبى اليگَؾبوبضيس عجك 2پيساؾت ثيكتطيي همساض ايي يبذتِ ّبي ثيگبًِ ذَاض زض تيوبض 
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-βٍ ثتبگلَوبى S.cerevisiae هروط  تبثيط زض تحميك زيگطي (.32 ؛ 16ثبقٌس ) گعاضقبتي ثط فؼبليت ليعٍظين تأثيط گصاض هي

Glucan  ضٍظ هَضز ثطضؾي لطاض زازًس ٍ ثسؾت آٍضزًس  21گطهي ثِ هست  800-100ضا ثط ضٍي فبوتَضّبي ايوٌي تيالپيبّبي

 (.18؛  17)( <05/0Pوِ اذتالف هؼٌي زاضي زض هيعاى ليعٍظين ؾطم ذَى ٍخَز ًساضز )

 ، هروط ؾلَلي زيَاضُ ثيَتيه ؾغَح هرتلف پطي ثب تغصيِ قسُ هؼوَلي وپَض لس اًگكت هبّيبى ثچِ ضٍي ثط تحميمي عي

ٍ ًتبيح ًكبى زاز وِ افعايف ايي پطي ثيَتيه زض ؾغح  گطزيسثطضؾي  Ig  ٍIgMًظيط ليعٍظين ،  ايوٌي ٍ ذًَي ّبي قبذم

ثِ خع هيبًگيي زض تيوبضّب % خيطُ غصايي هي تَاًس ثبػث افعايف ؾغَح ايوٌي زض ثچِ هبّيبى وپَض هؼوَلي گطزز ٍ ًيع 3

 هبّيبى ِثچ ضٍي ثط  اي ّفتِ 8 هغبلؼِ عي .(13) (>05/0P) قسضا ثب قبّس هكبّسُ  آهبضي اذتالف هؼٌي زاضائَظيٌَفيل 

 ٍ ؾفيس ّبي گلجَل هيبًگيي ثدع ايوٌي ٍ ذًَي ّبي قبذم زض وِ ، قس هكبّسُ هروط ؾلَلي زيَاضُ ثب قسُ تغصيِ قيپ

 غلظت ، لطهع گلجَل ّوَگلَثيي هيبًگيي ، گلجَلي هتَؾظ حدن ، ّوبتَوطيت ٍ ّوَگلَثيي هيبًگيي ًظيط ّبيي قبذم لطهع

 زاض هؼٌي اذتالف Ig ٍ IgM ، ليعٍظين ًظيط ايوٌي فبوتَضّبي ٍ ؾفيس گلجَل افتطالي ّبي قبذم ، ؾلَلي ّوَگلَثيي

ٍ ايي هؿئلِ حبوي  زاضز هغبثمت تحميك ًتبيح ثب ّب قبذم ثطذي زض وِ ٍخَز ًساقت قبّس ثب تيوبضي گطٍّْبي ثيي آهبضي

ػث افعايف ؾغَح ايوٌي اظ آى اؾت وِ افعايف هيعاى پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط زض خيطُ غصايي هي تَاًس ثب

   100(Sparus aurata)زضيبيي ؾين هبّي زض آثدَ هروط gr/kg 10 ٍ 5 ، 1 ذَضاوي اي ّفتِ 4 ثطضؾي . عي(11)گطزز

 ايوٌي ؾيؿتن افعايف ثبػث ، ثتبگلَوبى ثَزى زاضا زليل ثِ هروط وِ ًتيدِ ايي .ضفت ثبال ذَى IgM هيعاى ، گطهي 200 تب

 قطايظ ، هبّي ؾي ، اًساظُ ثِ تَخِ ثب IgM همساض وِ زاقت ًظط زض ثبيس الجتِ. (14)اؾت قسُ هبّي ايي زض اذتهبني

 (.26) وٌس هي تغييط ثيوبضي ٍخَز يب هحيغي

 ضٍي ثط ضٍظ 60 هست ثِ هبّيبى فيل ثچِ ضٍي ثط خيطُ زضنس 2 ٍ 1 ، 0 ؾغَح زض آثدَ هروط تأثيط تحميمي زض ّوچٌيي

، MCH ،  MCV ، ّوبتَوطيت ، ّوَگلَثيي هيعاى زض وِ قس هكرم ٍ قس گطفتِ لطاض ثطضؾي هَضز ذًَي فبوتَضّبي

MCHC ٍ گطٍُ ٍ تيوبضّب ثيي آهبضي زاض هؼٌي اذتالف ّيچ ول پطٍتئيي ٍ گلَوع ، ؾفيس ّبي گلجَل افتطالي تكريم 

گطم زض  6ٍ  4،  2ثب افعٍزى ؾغَح  .(21)زاضز  هغبثمت تحميك ايي ّبي يبفتِ ثب  آًْب اظ ثطذي وِ اؾت ًكسُ هكبّسُ قبّس

ّفتِ گعاضـ وطزًس  8گطم عي هست  60ثب هيبًگيي ٍظًي  (D. labrax)زض خيطُ غصايي هبّي ثبؼ زضيبيي MOSويلَگطم 

. ايي افعايف هي تَاًس (40)افعايكي ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس زاقت MOSوِ فؼبليت ثيگبًِ ذَاضي زض گطٍُ ّبي تغصيِ قسُ ثب 

يطًسُ ّبي هبًَظ ثبقس. گيطًسُ ي هبًَظ يه گيطًسُ ي زاذل ؾلَلي هبوطٍفبغّب ٍ ؾلَل ّبي اًسٍتليبل ثَزُ ثِ زليل حضَض گ

وِ ليگبًسّبي حبٍي هبًَظ ثب ؾبيط گيطًسُ ّب هتهل قسُ ٍ ؾجت فؼبل قسى گلجَل ّبي ؾفيس ٍ تَليس ؾيتَويي ّبي ضس 

 (.24التْبثي هي قًَس )

% خيطُ غصايي ثچِ هبّيبى 2ِ افعايف پطي ثيَتيه زيَاضُ ؾلَلي هروط زض ؾغح ًتبيح حبنل اظ تحميك ًكبى هي زّس و

ٍ تبثيط هثجت ثط  Ig  ٍ IgMاًگكت لس لعل آالي ضًگيي ووبى هي تَاًس ثبػث ثبال ضفتي قبذم ّبي ايوٌي ًظيط ليعٍظين ،

قبذم ّبي افتطالي گلجَل ّبي ؾفيس ٍ ثْجَز قبذم ّبي ذًَي گطزز وِ ذَز ؾيؿتن ايوٌي ايي هبّيبى ضا تحطيه هي 

 ثِ ذهَنبً هحيغي ػَاهل ضا هي تَاى ثِزض هدوَع اذتالفبت هَخَز زض ًتبيح ايي تحميك ضا ثب يبفتِ ّبي زيگط هحممبى وٌس. 

 گًَِ)فيعيَلَغيىي  ػَاهل ،( تطاون ، حطاضت زضخِ ، ًَضي زٍضُ ، قَضي ؾبل ، فهَل ،)ًظيط  هبّي ثَزى ذًَؿطز ػلت

 خيطُ فطهَالؾيَى ، گيطي ًوًَِ ظهبى ، غًتيىي ٍ( اي تغصيِ قطايظ ٍ خٌؽ ، ؾي ، ثلَؽ ٍضؼيت ٍ هثلي تَليس ؾيىل ، آثعي

خيطُ ،  ثِ وطزى اضبفِ هرتلف ّبي ضٍـ ، خيطُ زض آى اظ اؾتفبزُ هيعاى ٍ آى ذلَل زضخِ ، ثيَتيه پطي ًَع ، غصايي ّبي

. ايي ػَاهل ذَز هي تَاًس ثط فؼبليت قبذم ّبي ذًَي ، ثيَقيويبيي ٍ زاز ضثظ ، گيطي اًساظُ ّبي ضٍـ حؿبؾيت ٍ زلت

 اذتالف پبضاهتطّب اظ ثطذي زض چٌس ّط ثٌبثطايي(. 2 ؛ 42)قًَس هحمميي ًتبيح تفؿيط زض اذتالف ثبػث ٍ گصاقتِ ايوٌي تأثيط
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 ثچِ غصايي خيطُ زض هروط ؾلَلي زيَاضُ ثيَتيه پطي وبضثطز وِ زّس هي ًكبى هكبّسات اهب ًكس ، هكبّسُ آهبضي زاض هؼٌي

قبذم ّبي ذًَي ثرهَل گلجَل ّبي ؾفيس ذَى ٍ قبذم   ثط هثجت تبثيط ووبى ضًگيي آالي لعل لس اًگكت هبّيبى

 زيَاضُ زٍظ تَاى هي تحميك 3 تيوبض زض قسُ ثطضؾي پبضاهتطّبي افعايكي ضًٍس ثِ تَخِ وِ ثب گصاقتِ ّبي ايوٌي ثچِ هبّيبى

ٍ ثب تَخِ ثِ ثْجَز لبثل  ًوَز پيكٌْبز% 2 ضا ووبى ضًگيي آالي ثچِ هبّيبى اًگكت لس لعل غصايي خيطُ زض هروط ؾلَلي

ّوچٌيي هي تَاى زض تحميمبت زيگط . هالحظِ ايي قبذم ّب هي تَاى اؾتفبزُ اظ ايي تطويت ضا اظ ًظط التهبزي تَخيِ ًوَز

اظ ؾبيط  بظي گلَوبى ٍ هبًبى اليگَؾبوبضيسثطضؾي تبثيطات ايي پطي ثيَتيه ٍ پطي ثيَتيه ّبي زيگط ، اؾترطاج ٍ ذبلم ؾ

هَاز عجيؼي ، وبضثطز آًْب زض پطٍضـ ؾبيط آثعيبى ٍ تبثيطات پطي ثيَتيه ّب ضا ثط ضٍي زٍضاى هرتلف هبّي لعل آالي ضًگيي 

 ٍ يب ؾبيط هبّيبى التهبزي پيكٌْبز ًوَز. ووبى

 

 سپاسگزاري

اظ ّوىبضي آلبيبى زوتط ػليطضب قٌبٍض هبؾَلِ ، زوتط خَازي ٍ هٌْسؼ خليل پَض لسضزاًي هي ًوبين. اظ قطوت قفك زاضٍي 

 پبضؾيبى ثبثت زض اذتيبض گصاقتي فضبي وبضگبّي ٍ پطي ثيَتيه ههطفي ًيع ؾپبؾگعاضي هي ًوبين.  
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 Abstract 

Prebiotic dietary supplements that have the potential to reduce the harmful effects of 
infectious agents and have beneficial effects on host health. In this study, the prebiotic of 
yeast cell wall Saccharomyces cerevisia at different levels to evaluate the blood indices and 
immune indices in rainbow trout juveniles were used. To conduct this study, 120 rainbow 
trout fry with a mean weight 3.61± 0.12 gr were randomly assigned into 12 fiberglass tub 
drainage volume of 100 ml distribution and breeding were given. An experiment to determine 
the optimum level of prebiotic effect of dietary yeast cell wall in the diet of rainbow trout fry 
in 1% prebiotic treatments, 1.5% prebiotic, 2% prebiotic prebiotic-free control, in a balanced 
design with three replications each were studied. At the end of the period rearing, blood 
indices and immune indices  juveniles were studied. The results of some blood indices such 
as levels of White blood cells, Red blood cells, hemoglobin and hematocrit levels and 
neutrophil counts were not significantly different between the treatment and control groups 
were observed in 2% and other treatments (P<0.05).The factors mean corpuscular volume 
and the other blood factors statistically significant difference was not observed between the 
treatments (P>0.05). The results showed that non-specific immune indices in blood, such as 
lysozyme and specific immune IgM and Ig statistically significant difference between 
treatment groups fed with 2 % prebiotic yeast cell wall with the other treatments and the 
control group (P<0.05). Based on these results it can be stated that the level of 2% prebiotic 
yeast cell wall used in the diet caused a significant increase in immune indices , and some 
blood parameters of studied, An important role in immune function and improve blood 

indices of rainbow trout fry can play.                                                                               
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