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 آالیقزل یماه یخون هایبر فراسنجه تتراسایکلینیاکس بیوتیکیاثر آنت
 یسآئروموناز( مبتال به Oncorhynchus mykiss) کمانینرنگ

(Aeromonasisو تأث )تولوئن در بهبود  یدروکسیه یلاستفاده از بوت یر
 یوتیکیب یدرمان آنت یاثرات جانب

 2، باقر مجازی امیری2*علیرضا میرواقفی ،1پگاه فرهنگ

 .یراندانشگاه تهران، کرج، ا یعی،دانشکده منابع طب یالت،گروه ش ارشد کارشناسیآموخته  دانش. 1
 .یران، ادانشگاه تهران، کرج ،یعیدانشکده منابع طب ،یالتگروه ش استاد .2

 
 15/9/1397 تاریخ تصویب:      21/5/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
های ی دارورویهدهندگان به مضرات تجویز بیپروری و از سوی دیگر عدم توجه پرورشها در آبزیبیوتیکبا توجه به استفاده گسترده از آنتی

-ر آنتیرسد. در این مطالعه ضمن بررسی تاثینظر میهای زیستی آبزیان ضروری بهها بر فراسنجهبیوتیکباکتریایی، مطالعه تاثیر آنتیضد 

آالی رنگینهای سفید، هماتوکریت و هموگلوبین( ماهی قزلهای قرمز، گلبولهای خونی )گلبولتتراسایکلین بر فراسنجهبیوتیک اکسی
اکسیدان بوتیل هیدروکسی ، به بررسی تاثیر آنتیAeromonas hydrophila( بیمار شده با باکتری Oncorhynchus mykissکمان )
های خونی مذکور پرداخته شد. با بررسی نتایج این مطالعه بیوتیک بر فراسنجه( در بهبود اثرات جانبی حاصل از اعمال آنتیBHTتولوئن )

در چهار تیمار) شاهد، تحت درمان با  g30 ±92/175کمان با میانگین وزنی آالی رنگینماهی قزلقطعه  120روز روی  61که به مدت 
روزانه و تحت  جیره % 5/0با دوز  BHTاکسیدان تتراسایکلین و آنتیبیوتیک اکسیتتراسایکلین، تحت درمان با آنتیبیوتیک اکسیآنتی

-رسد که آنتیجیره روزانه( و سه تکرار انجام شد، به نظر می %8/0با دوز  BHTکسیدان اتتراسایکلین و آنتیبیوتیک اکسیدرمان با آنتی

اری دهای خونی مورد بررسی تاثیر معنیتتراسایکلین در جیره آبزیان، بر فراسنجهدر بهبود اثرات جانبی ناشی از اعمال اکسی BHTاکسیدان 
بر  BHTاکسیدان روزانه( آنتی جیره %8/0و  %5/0های مختلف )دار در دوزداشته است. از سویی با توجه به عدم وجود اختالف معنی

 رسد.تر به نظر میهای پرورشی، اقتصادیمنظور استفاده در استخربه %5/0های خونی، استفاده از دوز فراسنجه

 .BHT ،Aeromonas hydrophilaاکسیدان، های خونی، آنتیتتراسایکلین، شاخصبیوتیک اکسیآنتی واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
افزون تقاضا برای افزایش روز موازاتبه  امروزه
و ر ویژه پروتئین آبزیان، ذخایر طبیعی آنپروتئین به

-از مهمپروری به یکی به کاهش است، بنابراین آبزی

ترین صنایع و منابع تأمین پروتئین برای بشر تبدیل 
به توسعه و گسترش است  همواره رو کهشده 
(Sharifuzzaman and Austin, 2010.)  در کنار

 پروری مدرنآبزیایجاد  برایتالش دلیل به ،این رشد
که مستلزم افزایش تولید در واحد سطح است، شرایط 

رو به افزایش گمارده استرسی محیط پرورشی نیز 
پروری صنعت آبزیگردد است، این مساله باعث می

از آن جمله شود که رو هروب متعددی همواره با مشکالت
های مختلف در این شرایط توان به بروز بیماریمی

 هایترین بیماریترین و شایعاشاره نمود. از جمله مهم
( .Vibrio sppهای ویبریو )گونه توسطمزارع پرورشی 

گردند ایجاد می (.Aeromonas sppآئروموناس ) و
(Wang et al., 2008).  آئروموناس هیدروفیال
(Aeromonas hydrophila ،باکتری گرم منفی )

 Snower etگر گلوکز است )اکسیداز مثبت و تخمیر

al., 1989که ( که پراکنش جهانی دارد و با وجود این
شود طبیعی آبزیان یافت می معموالً در میکروفلور

(Ibrahem et al., 2008 موجب بروز بیماری در ،)
 (.Cipriano et al., 2001شود )ماهیان می

برای جلوگیری از وقوع سیاست همواره بهترین 
 Swann andبیماری، پیشگیری از بیماری است )

Randy, 1991 در هنگام شیوع بیماری معمول(، اما-

ترین واکنش، مقابله با گسترش و درمان آن است که 
های ها و افزودنیبیوتیکمعموال با استفاده از آنتی

گردد. در اغلب مزارع پرورشی شیمیایی همراه می
ه تتراسایکلین و فلورفنیکل بهای اکسیبیوتیکآنتی

 Rigos) گیرندطور گسترده مورد استفاده قرار می

and Troisi, 2005.) 
 تواند اثراتها میبیوتیکاغلب استتتفاده از آنتی

زیست و موجود زنده داشته باشد که   مخربی بر محیط
له مهم  فاده از آن  از جم ها  ترین اثرات منفی استتتت

به  می قای آنتی توان  فت    ب با یک در  یان   بیوت  های آبز

(Saglam and Yonar, 2009  افزایش مقتتاومتتت ،)
عدم    (،Vivekanandhan et al., 2002) ها باکتری 

عی روده                   ی ب ط لور  ف کرو ی م -Moori)تعتتادل در 

bakhtiari et al., 2016)  شد  ,Fatemi) و کاهش ر

اشتتاره کرد. عالوه بر این در برخی موارد نیز با   (1995
هتتای آزاد منجر بتته بروز استتتترس  ایجتتاد رادیکتتال
( و در نتیجه تخریب    Conklin, 2000) اکستتتیداتیو 

 (.Devall et al., 2012گردد )بافت کلیه و کبد می
سیدان آنتی ستند که از طریق  اک ها ترکیباتی ه

هتتای فعتتال،  هتتای آزاد و گونتتهواکنش بتتا رادیکتتال
  اندازنداکستتتیداستتتیون را مهار کرده و یا به تأخیر می

(Shariatzadeh et al., 2007)  بوتیل هیدروکستتی .
( آنتتتتتیButylated hydroxytolueneتتتولتتوئتتن )
سیدانی   ست که  شیمیایی اک سترده در تولید    ا طور گ

 ,.Aguilar et alگیرد )غذا مورد استتتتفاده قرار می  

یداستتتیون        2011 کال، از اکستتت با تشتتتکیل رادی ( و 
ید  جلوگیری می ما  ,Sodagar and Zakariyayi) ن

2015.) 

های خونی آبزیان در در زمینه سنجش فراسنجه
تتراسایکلین بیوتیک اکسیزمان مواجهه با آنتی

 ,.Grondel et al) ی انجام شده استمطالعات مختلف

1985; Wishkovsky et al., 1987; Tafalla et 

al., 1999; Romero et al., 2012;) که از جمله 
توان به مطالعه روی ماهی تیالپیای آن می ترینمهم
( اشاره کرد که بر اثر Oreochromis niloticusنیل )

و  هماتوکریتبیوتیک، کاهش سطوح افزایش دوز آنتی
 Omoregie andهموگلوبین مشاهده شد )

Oyebanji, 2002،) ی آنتاستفاده از که با توجه به این
تغییرات فیزیولوژیکی گسترده  موجباغلب ها بیوتیک
افزایش  گردند،و یا توقف رشد می یزبان، کاهشدر م

ها، بر احتمال بروز استرس بیوتیکمصرف آنتی
طور مستقیم جایی که بهآنافزاید. از اکسیداتیو می

توان استرس اکسیداتیو را مورد سنجش قرار داد، نمی
 های دیگری مانند خونبایستی تاثیر آن را بر فراسنجه

 بررسی نمود. در این مطالعه سعی گردید ضمن بررسی
-فراسنجهر ب تتراسایکلیناکسی بیوتیکآنتی راتیثتأ

کمان بیمار شده با رنگین آالیهای خونی ماهی قزل
-، اثرات استفاده از آنتیA. hydrophilaباکتری 

در جیره غذایی این گونه برای پایش  BHTاکسیدان 
بیوتیک نیز کاهش احتمالی اثرات نامطلوب این آنتی

  مورد بررسی قرار گیرد.
 

 ها. مواد و روش2
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 یباکتر یقاستوک و تزر یهته .2.1
از  Aeromonas hydrophilaسویه باکتری 

منظور بهدانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شد. 
از دستگاه  A. hydrophilaقرائت کدورت باکتری 

 Spectrophotometer UV-2100اسپکتروفتومتر 
یابی به غلظت باکتری استفاده گردید و به منظور دست

810 CFU (Colony forming unit در طول موج )
 قرائت شد. 08/0-1/0نانومتر، عدد  600
 

 یانماه یماربندیو ت یونآداپتاس .2.2
  کمانآالی رنگینقطعه ماهی قزل 120تعداد 

Oncorhynchus mykiss با میانگین وزنی 
g30±92/175  و میانگین طولیmm 50±225  به

ساعت قبل  72از  )که لیتری 1000مخزن آداپتاسیون 
هوادهی از معرفی ماهیان، به میزان یک سوم از آب 

ری آبگیپرورشی،  ربا آب استخسوم دو قدار مبه شده و 
روز  10، انتقال یافت. مدت زمان آداپتاسیون شده بود(

 300مخزن  12به  هاماهیدر نظر گرفته شد سپس 
 .شده و تحت تیمار قرار گرفتند انتقال دادهلیتری 

از حجم کل مخازن تعویض  درصد 10روزانه به میزان 
های فیزیکی در کل دوره متغیر آب صورت  گرفت.

گراد، درجه سانتی 5/14±1شامل میانگین دما 
و میزان سختی کل آب نیز  9/7±1/0آب  pHمیانگین 
وسیله دستگاه هگرم در لیتر، بمیلی 10±25/344

Hanna H19811-5 های برای نمونه  گیری شد.اندازه
 ای شاملقطعه 10مورد نظر چهار تیمار با سه تکرار 

بیوتیک اکسی( تحت درمان با آنتی2، )( شاهد1)
بیوتیک اکسی ( تحت درمان با آنتی3تراسایکلین، )ت

 درصد 5/0دوز با  BHTاکسیدان تتراسایکلین و آنتی
بیوتیک اکسی تتراسایکلین ( تحت درمان با آنتی4و )

 تقسیم شدند.  درصد 8/0با دوز  BHTاکسیدان و آنتی

 

 و تتراسایکلینینحوه استفاده اکس .2.3
BHT یرهدر ج 
شرکت  از 20%(Oxyvet) وتبیوتیک اکسیآنتی
بنابر  صورت روزانهبه که ،تهیه شد )ایران( رازک

 یتیکبیوآنتینه گرم پودر  ذکر شده بر آن، دستورالعمل
 ،تحت تیمار مخزن نهبرای  درصد 20با درصد خلوص 

اسپری در آب مقطر محلول و بر روی غذا  محاسبه و

ر تتراسایکلین مصرفی د، بنابراین میزان اکسیگردید
گرم  63برداری برابر با طول مدت هفت روز نمونه

از شرکت  BHTاکسیدانی آنتی پودر. محاسبه شد
های در دوزآن  میزان مصرف شد وتهیه  )ایران( فرادانه
جیره روزانه ) با توجه به حد مجاز  درصد 8/0و  5/0

و  32/0ترتیب برابر با به (،اکسیدانمصرف این آنتی
، در روغن حل و بر گرم در هر تیمار محاسبه 51/0

 روی غذا اسپری شد. 
 

 یو غذاده سازیمواجه .2.4
  درصتتتد 2و به میزان   روز 61مدت  تیمارها به   

ستتازی ماهی با  وزن بدن تغذیه شتتدند. پس از بیهوش
ستفاده از پودر گل میخک ) با غلظت   گرم  میلی 200ا

  810غلظت با  ستتی باکتریدر لیتر(، تزریق یک ستتی
CFU     سرم قابل تزریق شده با  صد  9رقیق    ،نمکی در

منظور اطمینان از   به درون صتتتفان انجام پذیرفت. به       
یجتتاد شتتتتده نتتاشتتتی از بتتاکتری        بیمتتاری   یی ا زا

A.hydrophila اندول آزمون تشتتخیصتتی (Endol  ،)
(،  Catalase) (، کتتاتتتاالز Oxidase) اکستتتتیتتداز 

( و Oxidative fermentative) اکسیداسیون تخمیر  
 Bakhshi and) آمیزی گرم انجتام پتذیرفتت   رنت  

Bakhshi, 1978.) 
 

 یخون هایفراسنجه یبررس .2.5
های های خونی، نمونهمنظور بررسی فراسنجهبه
 200ل پودر گل میخک با غلظت وسیله محلوهماهی ب
هوش، سپس با استفاده از سرن  گرم در لیتر بیمیلی
گیری سی از ناحیه کمان خونی ساقه دمی خوندو سی

های حاوی های خون به لولهشدند. در ادامه نمونه
EDTA سی انتقال یافت.با حجم تقریبی یک سی  
های های سفید، نمونهمنظور شمارش گلبولبه
شد  رقیق Dacies محلول توسط 1:50 غلظت با خون
 رششما توسط الم نئوبار و میکروسکوپ مورد سپس و
تر ممیلی واحد های سفید درگلبول تعداد. گرفت قرار

 .گردید محاسبه زیر رابطه مکعب طبق
متر میلیهای سفید موجود در هر تعداد گلبول
-میلی 1/0های شمارش شده در سلول مکعب = تعداد

)رقت  50 ×)منطقه مورد شمارش(  10 ×متر مکعب 
 محلول(
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سازی خون رقیقپس از های قرمز خون نیز گلبول
با استفاده از ( w/v) %9/0شوری  در و 1:50با غلظت 
، توسط الم نئوبار و میکروسکوپ، Hayemمحلول 

 های قرمزتعداد گلبولسپس مورد شمارش قرار گرفت. 
در واحد میلی متر مکعب طبق فرمول زیر محاسبه 

  گردید.
متر مکعب =  د در هر میلیتعداد گلبول های موجو

متر میلی 02/0بول قرمز شمارش شده در تعداد گل
)رقت  50 × )منطقه مورد شمارش( 50 ×مکعب 
 محلول(

ن های خونمونهبرای سنجش سطح هموگلوبین نیز 
 مخلوط و سپس در دمای اتان به Drabkinمحلول  با

میزان جذب نوری انکوبه شد. سپس  ،دقیقه 20مدت 
 قرائتنانومتر  540طول موج  درتوسط اسپکتروفتومتر 

 .شد
 به های خونینمونهبرای سنجش هماتوکریت نیز 

 rpm 10500 سرعت دقیقه و با 5مدت 
(Revolution per minute ) و سپس  شدسانتریفوژ

خوانده حجم هماتوکریت توسط میکروهماتوکریت 
 .(Adegoke et al., 2015)شد
وره های خونی سه دمنظور بررسی فراسنجهبه
 برداری خونیاولین نمونه گیری انجام پذیرفت.خون

پنج روز پس از تزریق باکتری به آبزی با مشاهده عالئم 
نازیس، دومین دوره، هفت روز پس از بیماری آئرومو
اکسیدان در جیره با مشاهده بیوتیک و آنتیاعمال آنتی
برداری، پس از  بیماری و سومین نمونهبهبود عالئم 
اکسیدان در آنتی بیوتیک و تداوم استفاده ازقطع آنتی

ها به نمونه .جیره به مدت یک هفته، انجام پذیرفت
(، تیمار بیمار Cهای شاهد بدون بیماری )صورت گروه

(Aبیمار تحت درمان با آنتی ،)( بیوتیکO بیمار ،)
(، M) %5/0اکسیدان بیوتیک و آنتیتحت درمان با آنتی

 %8/0 اکسیدانبیوتیک و آنتیبیمار تحت درمان با آنتی
(Rبیمار درمان شده و تحت تیمار آنتی ،) اکسیدان
5/0% (N  و )8/0% (S.تعریف شدند ،) 

 

 یآمار یلو تحل یهتجز .2.6
ها به روش آنالیز واریانس یک تجزیه و تحلیل داده

انجام  19نسخه  SPSSطرفه و با استفاده از نرم افزار 
ای هها بر فراسنجهپذیرفت. با توجه به اهمیت اثر متغیر

های توکی بررسی، مقایسه میانگین با آزمون مورد
(Tukeyبه شرط همسانی واریانس ) ها و گیمز هاول
(Games Howellبه شرط عدم همسانی واریانس ) ها
داری درصد و سطح معنی 95سطح اطمینان  در
(05/0>Pانجام شد. همچنین برای رسم نمودار ) ها از
  استفاده شد.Excel  2010افزار نرم
 

 . نتایج  3
گیمز هاول )در سطوح  هایمطابق نتایج آزمون

های سفید و هماتوکریت( و توکی )در میانگین گلبول
های قرمز( در سطوح میانگین هموگلوبین و گلبول

 ماندرتحت  ماهیان بیمارشاهد با تیمار مقایسه جفتی 
-( و تحت درمان با اکسیOتتراسایکلین )با اکسی

( در تمامی M) %5/0دوز با  BHTتتراسایکلین و 
دار مشاهده شد. در حالی که تفاوت معنی هافراسنجه

شاهد با ماهیان مبتال به  تیماردر مقایسه جفتی 
بیوتیک تحت درمان با آنتیماهیان ( و Aآئرومونازیس )

( تفاوت R) %8/0با دوز  BHTتتراسایکلین و اکسی

 (.معیار انحراف ± یانگین)م یمورد بررس یمارهایدر ت یخون هایفراسنجه یبررس -1جدول 

 های مورد بررسیفراسنجه  گروه  
 RBC Hb HCT  WBC  

C  a 115/0±393/3 a 281/0±236/6 a 573/0±943/28 bc 368/0±593/37 
A  b 246/0±698/2 bc 711/0±870/4 b 842/1±998/23 ab 700/0±468/39 
O  b 316/0±602/2 c 704/0±810/4 b 803/1±938/23 a 919/0±710/40 
M  b 190/0±724/2 c 723/0±808/4 b 851/1±656/23 a 596/1±444/40 
R  b 104/0±828/2 c 662/0±552/4 b 881/1±840/23 ab 853/1±350/39 
N  a 191/0±492/3 ab 342/0±146/6 a 584/0±424/28 c 046/1±522/36 
S  a 358/0±454/3 ab 639/0±160/6 a 715/0±694/29 c 637/0±312/36 

C شاهد سی O: باکتری؛ A؛ :  سایکلین؛  : باکتری+ اک سی Mتترا سایکلین+  : باکتری+ اک سی R؛ BHT %5/0تترا سایکلین+  : باکتری+ اک   %8/0تترا

BHT ؛N :5/0% BHT یک؛  پس از قطع آنتی یک.  پس از قطع آنتی S :8/0% BHTبیوت :  HCT: هموگلوبین؛ HBهای قرمز؛  : گلبولRBCبیوت

سفید. : گلبولWBCهماتوکریت؛  شان دهنده وجود اختالف معنی   ) های  سان ن شان دهنده عدم     >05/0P) دارحروف غیر هم سان ن ( و حروف هم

 ها می باشند.( بین تیمار<05/0P) داراختالف معنی
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سفید های به جز گلبول هافراسنجهی دار در همهمعنی
  مشاهده شد.

ماهیانی که  تیماربا  A تیماردر مقایسه جفتی 
با  BHTبیوتیک به مدت یک هفته با پس از قطع آنتی

، در تغذیه شده بودنددرصد  (S) 8/0( و N) 5/0دوز 
ر دو  های سفید و هماتوکریتگلبولهای قرمز، گلبول
در  Sو  N هایتیماربا  Rو  O ،M هایتیمارمقایسه 
جدول دار مشاهده شد )تفاوت معنیها فراسنجه تمامی
1). 

 هایمیانگین تعداد گلبول با توجه به نتایج،
ماهیان های قرمز خون و هماتوکریت در سفید، گلبول

-ماهیان تحت تیمار آنتیو مبتال به آئرومونازیس 

(، >05/0Pداری داشت )تفاوت معنیبیوتیک، 
اکسیدان تداوم مصرف آنتیهایی که همچنین در گروه

بیوتیک ادامه داشت پس از قطع آنتیدرصد  8/0و   5/0
 شکلهای سفید )داری در سطح گلبولنیز تفاوت معنی

قرمز  های(، گلبولب -1شکل الف(، هموگلوبین ) -1
 . د( مشاهده شد -1ج( و هماتوکریت )شکل  -1)شکل 
 

 گیری. بحث و نتیجه4

ای که در زمینه با وجود تحقیقات گسترده
های های عفونی و مقاومتها، بیماریشناخت باکتری

باکتریایی انجام شده، نتایج بسیار محدودی در مباحث 
 هایهای عفونی بر فراسنجهمرتبط با تاثیر بیماری

، به نظر میخونی گزارش شده است. با توجه به نتایج
های سفید سطوح میانگین گلبولرسد که افزایش در 
دلیل تالش سیستم دفاعی به در سیستم بدنی، به

گیرد که در زا صورت میمنظور مقابله با عامل بیماری
های مختلف دیگری نیز به آن پرداخته شده پژوهش
 Haney et al., 1992; Pathiratne andاست )

Rajapakshe, 1998; Martins et al., 2008 .)
-و اعمال دوز آنتی A. hydrophilaری تزریق باکت

-نیمع افزایشبیوتیکی در جیره آبزیان مورد بررسی، 

 تیمارهای سفید نسبت به داری را در سطوح گلبول
رسد که عدم تفاوت معنیبه نظر می. شاهد نشان داد

های شاهد و بیمار بیانگر این است که بین تیماردار 
نظور متتراسایکلین بهبیوتیک اکسیاستفاده از آنتی

درمان بیماری آئرومونازیس، موجب افزایش اثرات 
فت اکبر صهای سفید خون شده است. جانبی بر گلبول

دار مسان نشان دهنده عدم اختالف معنی(و حروف ه>05/0Pدار )سان نشان دهنده وجود اختالف معنیغیر همحروف  – 1شکل 
(05/0P>بین تیمار )ها می باشند. مقایسه تغییر سطح الف( گلبول( های سفیدWBC( هموگلوبین )ب ،)Hbج( گلبول )( های قرمزRBC )

ه آئرومونازیس تحت درمان (، مبتال بA(، مبتال به آئرومونازیس )Cتیمار شاهد ) های( در نمونه ی خونی ماهیHCTو د( هماتوکریت )
( درصد و تغذیه R)  8/0( و M) 5/0اکسیدان با دوز های بیوتیک و آنتیه آئرومونازیس تحت درمان با آنتی(، مبتال بOبیوتیک )با آنتی

 بیوتیک.قطع آنتی پس ازدرصد ( S) 8/0( و N) 5/0اکسیدان شده با آنتی
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-دار سطوح میانگین گلبول( نیز افزایش معنی1393)

-زمان درمان آئرومونازیس با آنتی های سفید را در

 تتراسایکلین گزارش کرده است. بیوتیک اکسی
در سطوح دار معنیکاهش که ینبا توجه به ا
-در تیمارهای حاوی آنتی های سفیدمیانگین گلبول

قط با که ف تیماریاکسیدان نسبت به بیوتیک و آنتی
رسد ، به نظر میشدنشد، مشاهده  تغذیهبیوتیک آنتی

بیوتیک در اکسیدان با آنتیکه استفاده همزمان آنتی
ک بیوتیآنتیی زمانی یک هفته، بر کاهش اثرات بازه

بیوتیک و با قطع آنتی کهتاثیر چندانی نداشت. حال آن
مدت یک هفته، در جیره به BHTتداوم استفاده از 
بیوتیک، اشی از بیماری و استفاده از آنتیاثرات جانبی ن
 یهاباکتری های سفید خون کاهش یافت.در گلبول

کمان باعث کاهش آالی رنگینمنفی در ماهی قزل گرم
 ;Moyner et al., 1993شوند )خون می اتوکریتهم

Rehukla, 1998; .) نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز
تزریق باکتری گرم منفی نشان داد که 

A. hydrophila دار در موجب کاهش معنی
و  Harikrishnanگردد که با مطالعه هماتوکریت می
 یمار بیمارمطابقت دارد.  با مقایسه ت (2003همکاران )

-بیوتیک اکسیشان آنتیبا تیماری که در جیره

 ونازیس اعمال شد،تتراسایکلین به منظور درمان آئروم
رسد داری مشاهده نشد. به نظر میهیچ تغییر معنی

یوتیک باین امر بیانگر اثر آئرومونازیس و عدم تاثیر آنتی
ما در اتتراسایکلین بر فراسنجه هماتوکریت است. اکسی

افزایش دوز  O. niloticusمطالعه دیگر روی ماهی 
بیوتیک، باعث کاهش سطوح هماتوکریت نسبت آنتی

 ,Omoregie and Oyebanjiبه تیمار شاهد شد )

-به نظر می رسد اثر متقابل باکتری بر آنتی .(2002

بیوتیک، تفاوت در گونه ماهی و همچنین تفاوت در 
وکریت از دالیل این بیوتیک بر هماتاثرگذاری آنتی
 اختالف باشند.

ک بیوتیکه در مطالعه حاضر آنتیبا توجه به این
صورت همزمان در جیره مورد اکسیدان بهو آنتی
دار با تیماری ده قرار گرفتند، عدم اختالف معنیاستفا

د توانبیوتیک در جیره شان اعمال شد، میکه فقط آنتی
اکسیدان باشد. از بر آنتی بیوتیکبیانگر اثر متقابل آنتی

-بیوتیک و ادامه مصرف آنتیجایی که قطع آنتیآن

داری را در سطوح مدت یک هفته، اثر معنیکسیدان بها
توان رسد میکریت ایجاد نموده است، به نظر میهماتو

را دلیل آن  BHTاکسیدان مدت زمان استفاده از آنتی
 BHT برشمرد. همچنین استفاده از  آنتی اکسیدان

های قرمز کاهش موجب افزایش سطوح میانگین گلبول
-یافته بر اثر بیماری شد که این امر بیانگر تاثیر آنتی

بر بهبود اثرات جانبی بیماری در  BHTاکسیدان 
 فراسنجه گلبول قرمز است.

 برخی مطالعات صورت گرفته روی ماهیان،در 
کاهش هموگلوبین شده باعث ی آئروموناسی هاعفونت
با توجه به . (Foda, 1973; Rehukla, 2002) تاس
داری میان سطوح که در مطالعه حاضر تفاوت معنیاین

هموگلوبین تیمارهای بیمار و تحت درمان با اکسی 
دار مشاهده نشد و از طرفی تفاوت معنیتتراسایکلین 

مشاهده شد، به نظر  (A) میان تیمار شاهد و بیمار
در کاهش  A. hydrophilaرسد تاثیر باکتری می

سیمراتب بیشتر از اثر اکبه هموگلوبین سطوح میانگین
 Oyebanji و  Omoregieتتراسایکلین بوده است.

-افزایش میزان مصرف آنتی کهاثبات نمود  (2002)

دار معنی تتراسایکلین موجب کاهشبیوتیک اکسی
 گردد.سطوح همو گلوبین خون می

 اکسیدانیاستفاده از تیمار آنتیجایی که از آن
اختالف ( در هر دو دوز) ،بیوتیکپس از قطع آنتی

تیمار داری را در سطوح هموگلوبین نسبت به معنی
 رسد استفاده، به نظر مینشان دادبیوتیک حاوی آنتی
در جیره، موجب بهبود اثرات  BHTاکسیدان از آنتی

ر ک ببیوتیجانبی و منفی ناشی از بیماری و آنتی
 فراسنجه هموگلوبین شده است.

در تحقیقات متعددی کاهش سطوح میانگین 
ها در اثر ابتالء ماهیان به بیماری های قرمزگلبول

 ;Harbell et al., 1979) گزارش شده است

Pathiratne and Rajapakshe, 1998; 
Harikrishnan et al., 2003; Rehukla, 1998, 
2002; Haney et al., 1992; Martins et al., 

. مطابق نتایج پژوهش حاضر، کاهش سطوح (2008
های قرمز، بر اثر بیماری آئرومونازیس میانگین گلبول

ثیر تتراسایکلین تابیوتیک اکسیمشاهده شد، ولی آنتی
های قرمز نداشت. معنی داری بر سطوح گلبول

Akbarsefat (2014 نیز نتایج مشابهی را گزارش )
بیمار  ماهیانRayes (2012 ،)عه نمود. اما در مطال

-بیوتیک اکسیشده با باکتری و تحت درمان با آنتی

یمار ز نسبت به تهای قرمتتراسایکلین در تعداد گلبول
نظر دار مشاهده نشده است که بهشاهد تغییر معنی
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دلیل تفاوت در نوع رسد این اختالف ممکن است بهمی
 گونه و سویه باکتری باشد.

بیماریرسد که تاثیر نتایج به نظر میه به با توج
-بیوتیک اکسیآنتیاعمال در مقایسه با زایی 

ه جز ب های مورد بررسیتتراسایکلین بر تغییر فراسنجه
، به مراتب بیشتر است ولی با توجه به های سفیدگلبول
پروری، اثرات بیوتیک ها در آبزیگسترده آنتی استفاده
ایی جاز آن ابل توجه باشد.تواند بسیار قها میجانبی آن

در بهبود اثرات جانبی ناشی از  BHTاکسیدان که آنتی
تتراسایکلین در جیره آبزیان مورد بررسی، اعمال اکسی
مشاهده عدم وجود با  داری نشان داد وتاثیر معنی

 8/0و  5/0دار در دوزهای مختلف )اختالف معنی
های خونی، بر فراسنجه  BHTاکسیدان ( آنتیدرصد

منظور پرورش ماهیان به درصد 5/0استفاده از دوز 
 رسد.تر به نظر میاقتصادی
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