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خنثی نمودن اثرات بیوشیمایی نانوذره آهن در ماهی کپور معمولی( Cyprinus

 )carpioبا استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس ))Lactobacillus
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 -1دانشکده شیالت و محیط زيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 -2سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،موسسه تحقیقات شیالت ايران ،مرکز تحقیقات آبهاي دور
چکیده
وجود آالينده هاي نوظهور نانوذرات در بدنه هاي آبی باعث پاسخ استرس در آبزيان و بخصوص ماهی ها میشود که نهايتا بر
وضعیت فیزيولوژيک ماهیان اثرگذار بوده و باعث کاهش عملکرد ايمنی در آنها میشود .از اين رو استفاده از محرکهاي ايمنی
نظیر پروبیوتیک ها بسیار ضروري بهنظر میرسد .تعداد  254بچه ماهی کپور معمولی به مدت  02روز در سه دسته ماهیان
بدون پروبیوتیک و ماهیان داراي پروبیوتیک سطح  )148( Aو ماهیان داراي پروبیوتیک سطح  )147( Bتقسیم شدند .سپس
به هرکدام از گروهها  54درصدغلظت کشنده نانو آهن به مدت ده روز اضافه شد .سپس پارامترهاي بیوشیمیايی سرم خون با
استفاده از دستگاه االيزا ،دستگاه سیسمکس و کیتهاي تجاري اندازهگیري شد .پروبیوتیک به تنهايی اثر معنی داري بر گلوکز،
بیلی روبین دايرکت و بیلی روبین کل نداشت ( ،)P≤4/45ولی بر پروتئین تاثیر معنی داري داشت و منجر به کاهش اين
شاخص گرديد .تیمار تحت کشنده نانوآهن باعث افزايش پروتئین وکاهش بیلی روبین دايرکت و بیلی روبین کل گرديد
( ،)P>4/45ولی بر گلوگز تاثیري معنی داري نداشت .همچنین استفاده ترکیبی پروبیوتیک و نانوآهن باعث کاهش شديد بیلی
روبین دايرکت و بیلی روبین کل و باعث افزايش پروتئین گرديد ( ،)P>4/45ولی بر شاخص گلوکز تاثیر معنی داري نداشت
( .)P≤4/45بطور کلی ترکیب پروبیوتیک و نانوآهن منجر به تعديل پروتئین گرديد و اثرات افزايشی نانوآهن بر اين شاخص را
کاهش داد .ولی در مورد سه شاخص گلوکز  ،بیلی روبین کل و دايرکت ،پروبیوتیک اثر معنی داري نداشت.
واژگان کلیدی :بهبود مقاومت ،آبزی ،نانو ذرات فلزی ،پروبیوتیک
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احتماالً ماهی کپور معمولی اولین گونهاي از ماهیان است
که از زادگاهش به ساير نقاط دنیا معرفیشده است [.]0
در سالهاي اخیر تحقیقات فراوانی روي ترکیبات و مکمل-
هاي غذايی که در باال بردن ايمنی موجود و کارايی تغذيه
نقش دارند صورت گرفته است .افزودن پروبیوتیک ها به
غذاي ماهی باعث افزايش فعالیت گوارشی ،رشد و
درنهايت سبب بهبود وضعیت ايمنی می گردد .از خواص
پروبیوتیکها میتوان به تحريک و ارتقاء سیستم ايمنی
بدن ،افزايش کارائی غذايی که اين امر از طريق تولید
ويتامینها ،افزايش قابلیت جذب مواد معدنی و عناصر
کمیاب و نیز تولید شاخصهاي گوارشی انجام میگیرد
اشاره کرد .از جمله اين اثرات شامل ايجاد تعادل میکروبی
در روده میزبان ،ساختن ترکیبات مفید از جمله ويتامین
ها وبرخی شاخص ها ،تحريک وافزايش کارايی سیستم
ايمنی و در نهايتافزايش بقاي موجود می شوند .عوامل
مختلفی میتوانند بر کارايی تکثیر و پرورش ماهیان
تاثیرگذار باشند .از جمله ترکیباتی که به عنوان مکمل
غذايی و جايگزين براي ترکیبات ضدمیکروبی مطرح می-
باشند میتوان به پروبیوتیکها ،نوکلئوتیدها ،پريبیوتیک-
ها اشاره کرد .در طول سالهاي گذشته استفاده از مکمل-
هاي غذايی (پروبیوتیک و ساير افزودنیها) که در باال
بردن ايمنی مصرف کنندگان نقش اساسی داشتهاند
افزايش يافته است ،بهطوري که اثرات مثبت و فراوان اين
مواد در انواع جانداران ثابت شده است (چند رفرنس
ايمنی) .الکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتريومها بیشترين
میکروارگانیسم هايی هستند که به عنوان پروبیوتیک مورد
استفاده قرار میگیرند .اثرات مفید گونه هاي مختلف اين
میکروارگانیسم ها در مطالعات مختلفی بررسی شده است؛
اما خواص آنها از گونه اي به گونه ديگر ،متفاوت می باشد
[.]5
لذا با توجه به جنبه هاي روز افزون کاربرد نانوذرات و
ورود آن به اکوسیستم هاي آبی به عنوان آالينده نوظهور،
در تحقیق حاضر به بررسی جنبه هاي بیوشیمايی اثرات
نانو آهن بر ماهی کپور معمولی پرداخته شد و اين فرضیه
که احتمال کاهش اثرات نانوذرات با مکمل پروبیوتیک
وجود دارد نیز مورد ارزيابی قرار گرفت.

 .1مقدمه
در سالهاي اخیر نانوتکنولوژي تبديل به يکی از مهمترين
و مهیجترين حوزههاي رو به پیشرفت در فیزيک ،شیمی،
علوم مهندسی و زيستشناسی شده است .ذرات نانو به
خاطر خصوصیتهاي غیر معمول نوري ،شیمیايی،
فوتوالکتروشیمیايی و الکتريکی ،مورد توجه دانشمندان
هستند [ .]1با توجه به نو ظهور بودن فناوري نانو هنوز از
خطرات احتمالی اين ذرات براي محیط زيست ارزيابی
دقیقی صورت نگرفته است .ازآنجا که نانوذرات مصنوعی
تولید بشر هستند و در فرآيند تکامل وجود نداشتهاند ،در
حال حاضر ،نگرانی زيادي پیرامون آلودگی موجودات زنده
به خصوص آبزيان با آنها وجود دارد .نانو ذرات میتوانند
از جداره رگهاي خونی و همچنین جفت عبور کنند در
نتیجه ،بهراحتی میتوانند با ملکولهاي مستقر بر روي
سطح يا داخل سلولها تعامل داشته باشند .اين مسئله
باعث میشود سالمتی موجودات زنده زيادي تحت تاثیر
قرار گیرد .استفاده از محصوالت حاوي نانونقره میتواند
موجب رهايش و ورود غلظتهاي باالي آن به منابع آبی
شود .به طور کلی غلظتهاي نانونقره در پساب تصفیه-
خانهها  4/42 µg/Lو در آب سطحی 4/4400 µg/L
تخمین زده شده است [.]2
اندازهگیري پارامترهاي بیوشیمیايی به طور عمده در
تشخیص وضعیت فیزيولوژي ماهی و تعیین حالت عمومی
سالمت ماهی استفاده میشود .تغییرات بیوشیمیايی
بافتهاي مختلف بدن ،بازگوکننده تغییرات در متابولیسم
و فرآيندهاي بیوشیمیايی موجودات زنده است که عوامل
بسیار مختلفی از جمله تماس ماهی با ترکیبات سمی می-
تواند در بروز آنها موثر باشد .از آنجايی که ويژگیهاي
بیوشیمیايی خون به عنوان يکی از مهمترين شاخصهاي
وضعیت فیزيولوژيکی ماهی قلمداد میشود ،ورود آالينده-
ها در پیکره موجود زنده میتواند موجب تغییر قابل توجه
و معنیداري در پروفايل بیوشیمیايی خون شود که در
واقع بازتابی از ايجاد تغییرات در پروسه متابولیسم طبیعی
بدن ماهی است که در نتیجه متابولیسم آالينده طی
فرايند سمزدايی حاصل میشود [.]3
کپور ماهیان گروهی از باارزش ترين ماهیان آب شیرين از
لحاظ اقتصادي میباشند و فراوانی بسیار زيادي در
آبهاي شیرين دارند .اين ماهیان بهصورت گسترده در
سرتاسر نقاط دنیا ،مورد تکثیر و پرورش قرار میگیرند.

 .2مواد و روش ها
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اندازه گیري پارامترهاي بیوشیمیايی و نیز تهیه بافت کبد،
ابتدا ماهیان بهصورت تصادفی برا سراچوک برداشرته و در
داخررل تشررت پالسررتیکی  5لیتررري داراي ppm 224
محلول يوژينول قرار گرفته و سپس از ماهیان نمونه خرون
براي بدست آوردن پارامترهراي بیوشریمیايی گرفتره شرد.
پس از بیهوشی ،آب اضافی از سطح بدن ماهیها به وسیله
حوله نرم خشک شد .سپس از قسمت پايین باله مخرجری
خونگیري صورت گرفت .براي تهیه سرم به منظور اندازه-
گیري شاخص هاي کبدي 2 ،تا  3سری سری خرون را بره
داخل ويالهاي بدون انعقاد ريخته و در داخل سانتريفیوژ،
 0444دور به مدت  14دقیقه قرار داده شد تا سررم خرون
تهیه شود .سپس سرم خون در دماي  -24درجره سرانتی
گراد در يخچال براي انتقال بره آزمايشرگاه قررار داده شرد
[ .]8پارامترهاي بیوشیمیايی با استفاده از دستگاه االيرزا و
دسررتگاه سیسررمکس سرراخت کشررور ژاپررن و کیرتهرراي
مخصوص خريداري شده از شرکت  Manاندازهگیري شد.
سطوح شاخص هاي بیلی روبرین و گلروکز سررم خرون برا
استفاده از کیت تجاري (پارس آزمون) مورد سنجش قررار
گرفت .همچنرین میرزان پرروتئین کرل برا اسرتفاده روش
 ،Biuretو با استفاده از کیت تجراري  ELITechسراخت
کشررور فرانسرره انجررام گرديررد .بررراي انجررام محاسرربات،
آنالیزهاي آمراري (آزمرون تحلیرل واريرانس ترک متغیرره
 Univariate Analysis of Varianceدر سطح معنی
داري  5درصررد  ) P>4.45و ترسرریم نمودارهررا از نرررم
افزارهاي  Excel 2003و  SPSS V.20استفاده شد.

اين تحقیق به مدت  84روز در محل مرکز تحقیقات آبزي
پروري شهید ناصر فضلی برآبادي گرروه شریالت دانشرگاه
علوم کشاورزي و منابع طبیعری گرگران انجرام شرد .ابتردا
تعداد  254بچه مراهی کپرور معمرولی برا محردوده وزنری
حدود  24گرم از مراکز تکثیر و پررورش بخرش خصوصری
تهیه گرديد .بعد از ضدعفونی و آمادهسرازي آکواريرومهرا،
آبگیري آنهرا صرورت گرفرت .سرپس بره آکواريروم هراي
آزمايشگاه منتقل شدند .براي سرازگار شردن برا محریط
آزمايش به مدت يک هفته در داخل تانک هاي پرورشری
نگهررداري شرردند .در طررول دورهي آزمررايش فاکتورهرراي
فیزيکوشیمیايی آب اندازه گیري شد که شرامل دمراي آب
 21±1درجه سانتی گراد ،پی اچ ( ،8/7 – 7/0 )pHغلظت
اکسیژن محلول 7-0 :میلری گررم در لیترر و سرختی آب:
 214میلی گرم کربنات کلسیم در لیتر بود .بعد از گذشت
يک هفته از دوره سازگاري ،ماهیان در سه دسرته ماهیران
برردون پروبیوتیررک و ماهیرران داراي پروبیوتیررک سررطح A
( )148و ماهیان داراي پروبیوتیک سطح  )147( Bدر شش
گروه مختلف تقسیم شدند [ .]5گرروه هرا شرامل تیمرار 1
شاهد ،تیمار  2پروبیوتیک  ،148تیمرار  3پروبیوتیرک 147
،تیمار  0آهن تحت کشرنده ،تیمرار  5آهرن و پروبیوتیرک
 148و تیمار  8آهن و پروبیوتیک 147بودند اضرافه کرردن
پربیوتیک الکتوباسیلوس به غذا با روش اسپري کرردن بره
میزان  1g/kgصورت گرفت ،به اين صورت که ابتدا میزان
 2گرم پودر ژالتین را به آب اضرافه کررده و پرس از حرل
شدن پودر در آب مقادير مورد نیاز پربیوتیک را که از قبل
توزين و آماده شده بود ،به محلول آب و پرودر ژلره اضرافه
شد.
در نهايت پس از حل شدن پربیوتیک ،محلول آماده شرده
بر غذاي تجراري اسرپري شرد .بعرد از گذشرت 02روز بره
هرکدام از گروهها  54درصدغلظت کشرنده نرانو آهرن بره
مدت ده روز اضافه شد که در مجموع  8تیمار برا  3تکررار
(16تیمار× تکرار) طراحی شد .همچنین الزم به يرادآوري
است روزانه  74درصد حجم تانکهرا تعروي آب صرورت
گرفت بطوريکه غلظت سم در هر يک از تیمارها حفظ شد.
روزانه  2/5درصد وزن بدن غذادهی صورت گرفرت .جهرت

 .3نتایج
 .3-1میزان گلوکز سرم خون ماهی کپور معمولی
بررسی تجزيه و تحلیل آماري داده ها نشان داد که در
مجموع تیمارهاي آزمايشی بر شاخص گلوکز خون تاثیر
معنی داري داشت ( .)P<0.05نتايج نشان داد که
پروبیوتیک ،نانو آهن به تنهايی و ترکیب پروبیوتیک و
آهن تاثیر قابل توجهی بر شاخص گلوکز نداشت (شکل.)1
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شکل ( )1میزان گلوکز سرم خون ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی .پروبیوتیک  1در سطح  116و پروبیوتیک  2در سطح

 117می باشد .تیمار شاهد+آهن تیمار تحت کشنده آهن می باشد .حروف التین متفاوت بیانگر معنی داری در سطوح مورد بررسی است.
تنهايی اثر معنی داري بر مقدار شاخص بیلی روبین
دايرکت نداشت .اما نانوآهن مقدار اين شاخص را به شدت
کاهش داد .همچنین استفاده ترکیبی پروبیوتیک نوع  2و
نانوآهن اثر مضاعف کاهشی بر شاخص بیلی روبین
دايرکت خون داشت (شکل .)2

 .3-2میزان بیلی روبین سرم کل خون ماهی کپور
معمولی
بررسی تجزيه و تحلیل آماري داده ها نشان داد که در
مجموع تیمارهاي آزمايشی بر شاخص بیلی روبین خون
تاثیر معنی داري داشت (، )P<0.05که پروبیوتیک به
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شکل ( )2میزان بیلی روبین سرم خون ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی .پروبیوتیک  1در سطح  116و پروبیوتیک  2در
سطح  117می باشد .تیمار شاهد+آهن تیمار تحت کشنده آهن می باشد .حروف التین متفاوت بیانگر معنی داری در سطوح مورد بررسی
است.

بررسی تجزيه و تحلیل آماري داده ها نشان داد که در
مجموع تیمارهاي آزمايشی بر شاخص بیلی روبین دايرکت
خون تاثیر معنی داري داشت ( .)P<0.05پروبیوتیک به

 .3-3میزان بیلی روبین دایرکت سرم خون ماهی
کپور معمولی
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نانوآهن اثر مضاعف کاهشی بر شاخص بیلی روبین
دايرکت خون داشت (شکل.)3

تنهايی اثر معنی داري بر مقدار شاخص بیلی روبین
دايرکت نداشت اما نانوآهن مقداراين شاخص را به شدت
کاهش داد .همچنین استفاده ترکیبی پروبیوتیک و
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شکل ( )3میزان بیلی روبین دایرکت سرم خون ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی .پروبیوتیک  1در سطح  116و
پروبیوتیک  2در سطح  117می باشد .تیمار شاهد+آهن تیمار تحت کشنده آهن می باشد .حروف التین متفاوت بیانگر معنی داری در
سطوح مورد بررسی است.

پروبیوتیک مقدار پروتئین را کاهش داده ،ولی نانوآهن
مقدار اين شاخص را افزايش داد .همچنین ترکیب
پروبیوتیک و نانوآهن باعث کاهش و تعديل شدن مقدار
شاخص پروتئین شد (شکل .)0

 .3-4میزان پروتئین سرم خون ماهی کپور معمولی
بررسی تجزيه و تحلیل آماري داده ها نشان داد که در
مجموع تیمارهاي آزمايشی بر شاخص پروتئین بیلی
روبین خون تاثیر معنی داري داشت (.)P<0.05
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شکل ()4میزان پروتئین سرم خون ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف آزمایشی .پروبیوتیک  1در سطح  116و پروبیوتیک  2در
سطح  117می باشد .تیمار شاهد+آهن تیمار تحت کشنده آهن می باشد .حروف التین متفاوت بیانگر معنی داری در سطوح مورد بررسی
است.
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تخريب اندامکهاي سلولی میشوند ،که ممکن است
افزايش يا مهار در تولید شاخصها را باعث شوند .سطح
شاخصهاي بافت ،به میزان آزاد شدن اين شاخصها از
سلولهاي آسیب ديده ،که به نوبه خود به میزان آسیبی که
در حد آسیبهاي سلولی اتفاق افتاده است ،وابسته می
باشد [ .]7پارامترهاي بیوشیمیايی میتوانند اطالعات قابل
دسترسی را براي بررسی سالمتی و شرايط ماهی فراهم
کنند .امروزه با پیشرفت آنالیز فاکتورهاي بیوشیمیايی
سرم خون ،درک بهتري از وضعیت فیزيولوژيک و سالمتی
آبزيان به دست آمده است .ولی برخالف حیوانات خشکی
زي ،به دلیل متغیر بودن اين پارامترها و تنوع باالي گونه
هاي آبزيان ،اثرات فیزيولوژيک فاکتورهاي بیوشیمیايی
خون در آبزيان چندان شناخته شده نمی باشد [ .]0گلوکز
يکی از منابع انرژي مهم استفاده شده توسط ماهی است
که براي مقابله با استرس فیزيولوژيکی استفاده می شود و
بنابراين میزان گلوکز خون بعنوان شاخص پاسخ به
استرس استفاده می شود [.]7
نتايج حاضر نشان داد که پروبیوتیک به تنهايی اثر معنی
داري بر شاخص هاي گلوکز و بیلی روبین کل و دايرکت
نداشت اما نانوآهن باعث کاهش مقدار اين شاخص ها و
همچنین استفاده ترکیبی پروبیوتیک و نانوآهن باعث اثر
مضاعف کاهشی اين شاخص ها گرديد که نشان دهنده
کاهش اثرات استرسی ايجاد شده توسط نانو آهن می
باشد .در ارتباط با گلوکز هم پروبیوتیک و آهن به تنهايی
و ترکیب آنها تاثیر قابل توجهی بر اين شاخص نداشت.
مطالعات محققین نشان داده است که تفاوت هاي زيادي
بین گلوکز و بیلی روبین خون گونه هاي مختلف ماهیان و
حتی بین افراد يک گونه وجود دارد [ .]14مرشدي و
همکاران [ ]11در بررسی اثر پروبیوتیک بر ماهی سی

 .4بحث و نتیجه گیری
از جمله فاکتورهاي بیوشیمیايی مهم ،گلوکز ،بیلی روبین
و پروتئین هستند که از سنجش آنها بهعنوان يک
شاخص آزمايشگاهی استاندارد جهت بررسی اختالالت
کبدي در موجودات استفاده میشود .اين شاخصها،
اساسا داخل سلولی هستند و در بسیاري از اندامهاي
مختلف ديگر ماهی نیز يافت میشوند .بیلیروبین يکی از
پیگمانهاي زردرنگ صفراوي است که از شکست و تجزيه
طبیعی هموگلوبین حاصل میشود .گلبولهاي قرمز پس از
طی عمر 124روزه خود در طحال ،توسط ماکروفاژهاي
طحالی تخريب میشوند .هموگلوبینِ موجود در گلبولهاي
قرمز پس از تخريب اريتروسیتها آزاد و به يک هم اسید
آمینه تجزيه میشوند .بیلی روبین از شاخصهاي تعیین
استرس می باشد .با توجه به اينکه ،در حالت طبیعی
مقادير اين شاخصها در داخل سلول بیشتر از خارج سلول
است ،بنابراين افزايش مقادير جزئی آنها در محیط خارج
سلول اعم از مايع بین سلولی و پالسما بهعنوان يک
انديکاتور حساس ،بیانگر وقوع آسیب سلولی در مواجهه با
انواع آاليندههاي وارد شده به بدن در ارزيابی نحوه عملکرد
سلول هاي کبدي به عنوان تست هاي موجود زنده خواهد
بود .بنابراين اين شاخص ها اهمیت بالینی دارند و
استاندارد از آن ها استفاده می شود [.]7
ويژگیهاي نانو ذرات مانند انحالل پذيري ،تحرک بسیار
زياد در بدن انسان و توانايی نفوذ به غشا سلولی سبب
شده مقیاس نانو بیش از مقیاسهاي ديگر مورد توجه قرار
گیرد با توجه به خصوصیات منحصر به فرد
فیزيکوشیمیايی نانوذرات ممکن است نوع سمیت آنها با
موادي که از نظر ساختمان شیمیايی با آنها يکسان اما
اندازه متفاوت دارند ،فرق داشته باشد .حتی امکان دارد که
نانو ذرهها سمیت بیشتري در مقايسه با ذرات بزرگتر ايجاد
کنند .نانوذرات اکسید فلزي میتوانند وارد رگها و بافت-
هاي مغز شوند و از اين طريق میتوانند قابلیت دسترسی
زيستی را افزايش دهند .اين مسئله ممکن است منجر به
تأثیرات سمی و پاسخهاي التهابی در مغز و تخريب
سیستم عصبی مرکزي شود [.]6
شاخصهاي بیوشیمیايی در ماهی نشانگر خوبی از استرس
شديد است و اطالعاتی از اختالل عملکرد اندامها را ارائه
میدهد .سموم باعث اختالل در حالت فیزيولوژيکی ماهیان
میشوند و روي سطح شاخصها تاثیر میگذارند و موجب

باس آسیايی ) (Lates calcariferنشان دادند که
سطوح مختلف پروبیوتیک بر میزان گلوکز بی تأثیر بوده
است.که همسو نتايج تحقیق حاضر است .در مطالعه اي
ديگر ولی پور و همکاران [ ]12نشان دادند که میزان
گلوکز در بچه ماهیان سفید تغذيه شده با پروبیوتیک
افزايش داشت که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت ندارد.
میزان پروتئین به عنوان شاخص مهمی از وضعیت سالمت
ماهیان استخوانی و نیز به عنوان شاخصی از وضعیت
تغذيه اي درنظر گرفته می شود [ .]7در بررسی حاضر
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نتايج نشان داد پروبیوتیک به تنهايی مقدار پروتئین سرم
خون را کاهش ولی تیمار تحت کشنده نانوآهن مقدار اين
 در حالیکه استفاده ترکیبی.شاخص را افزايش داد
پروبیوتیک و نانوآهن منجر به کاهش و تعديل شدن
 برخی مطالعات پیشین نشان.شاخص پروتئین گرديد
دادند که میزان پروتئین در ماهیان تغذيه شده باسطوح
مختلف محرکهاي ايمنی از جمله پروبیوتیک در مقايسه
 ولی پور و همکاران.]10-13[ با گروه شاهد باالتر است
] مشاهده کردند که میزان پروتیئن خون در15[
 که.تیمارهاي تغذيه شده با پروبیوتیک افزايش يافت
 دلیل تفاوت در اين نتايج.مخالف نتايج تحقیق حاضر است
 نوع،می تواند به علت تفاوت در نوع گونه پرورشی
پروبیوتیک مصرفی و میزان مورد استفاده آن در جیره
، بر اساس مطالعات محققین عوامل محیطی (فصل.باشد
 عوامل فیزيولوژيکی (گونه،) تراکم، درجه حرارت،شوري
 زمان نمونه،) وضعیت تغذيه اي، جنس، سن،ماهی
 دقت و حساسیت روش هاي، چگونگی تهیه نمونه،برداري
اندازه گیري می توانند برفعالیت پارامترهاي بیوشیمیايی
خون تاثیر گذار باشند و تفاوت در نتايج تحقیقات صورت
.]18[ گرفته را سبب شود
نتیجه گیري کلی اين تحقیق نشان داد که پروبیوتیک در
 ايمنی غیراختصاصی را در ماهی کپور،روش خوراکی
معمولی تا حدودي تحريک نموده و در مواجهه با استرس
نانوآهن منجر به بهبود برخی شاخص هاي بیوشیمیايی
مانند پروتئین گردد و اثرات افزايشی نانوآهن بر اين
 ولی در مورد سه شاخص،شاخص ها را کاهش دهد
 پروبیوتیک نتوانست، بیلی روبین کل و دايرکت،گلوکز
.تاثیر معنی داري بگذارد که نیازمند تحقیق بیشتر است
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