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บทความวิจัย

ประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ
Aeromonas hydrophila ในกบนา
พุทธชาติ อิ่มใจ1* จุฑารัตน์ แก่นจันทร์1 อรอนงค์ ไชยรา2 อนาวิล พรหมเทพ2 และ นันท์นภัส ปาลินทร3
1สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

(ประมง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
2 สาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
3สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ Aeromonas
hydrophila ในกบนา ที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 62.134 ± 2.60 กรัม ได้รับอาหารเสริมกล้วยน้ำว้า 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์
(w/w) ของน้ ำ หนั ก อาหาร โดยให้ อาหารอั ตรา 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องน้ ำ หนั ก ตั ว วั น ละ 2 ครั ้ ง เป็ น เวลา 6 สั ป ดาห์
พบว่ากบนาที่ได้รับอาหารเสริมด้วยกล้วยน้ำว้ามีค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit) ในครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่
3) เท่ากับ 38.600 ± 0.200, 39.466 ± 1.501, 41.800 ± 0.058 และ 42.666 ± 0.461 เปอร์เซ็นต์ ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่
6) เท่ า กั บ 40.733 ± 0.416, 59.333 ± 0.503, 59.666 ± 0.416 และ 58.333 ± 0.230 เปอร์ เซ็น ต์ ตามลำดับ
และค่าแอนติบอดีไตเตอร์ ครั้งที่ 1 มีค่าเท่ากับ 2.618 ± 0.137, 2.578 ± 0.152 และ 2.538 ± 0.192 ครั้งที่ 2 มีค่า
เท่ า กั บ 3.230 ± 0.137, 3.210 ± 0.146 และ 3.170 ± 0.155 ตามลำดั บ โดยกบที ่ อาหารเสริ มกล้ ว ยน้ ำว้ า 15
เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักอาหาร มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงสุด คือเท่ากับ 1.275 ± 0.007 กรัมต่อวัน

บทนำ
กบนา (Rana rugulosa) ถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่สำคัญ มี
การนำมาเพาะเลี้ยง และนิยมบริโภค เนื่องจากเนื้อกบเป็นอาหารที่มี
โปรตีนสูง ไขมันต่ำ โดยน่องกบมีโปรตีน 83 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 5.8
เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก แห้ง และยัง มีก รดอะมิโนที่สำคัญสองชนิด คือ
ไลซีน (Lysine) และเมทธัยโอนีน (Methionine) รวมทั้งยังมีวิตามิน
และแร่ธาตุ (Dani et al., 1966; Mualmuangsong et al., 2014)
โดยมีผลผลิตการเลี้ยงกบนาจากสถิติกรมประมงในช่วงปี พ.ศ. 2560
มีปริมาณกบนาจากการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย มีปริมาณการผลิต
3,898 ตัน โดยแบ่งประเภทการเลี้ยง ในบ่อ 3,645 ตัน และในกระชัง
253 ตัน ซึ่งมีก ารเพิ่มอย่างต่อเนื่องของปริมาณการผลิตและการ
บริ โ ภคกบนาทั ้ ง ในประเทศไทยและส่ ง ออกไปยั ง ต่ า งประเทศ
*

อาทิ ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซี ย และสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ (Department of
Fisheries, 2019) จากการเลี ้ ย งกบในปั จ จุ บ ั น พบปั ญ หาที ่ ส ่ ง ผล
กระทบต่อผลผลิตไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตช้า มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ
โรคที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ระหว่ า งการเลี้ ย งที ่ ท ำให้ ก ารเลี ้ ย งกบไม่ ป ระสบ
ความสำเร็ จ โดยเฉพาะเชื ้ อ แบคที เ รี ย ที ่ เ ป็ น สาเหตุ ท ี ่ ท ำให้ เ กิ ด
โรคขาแดง (Uppanunchai et al., 2017) โรคติดเชื้อแบคทีเ รี ย ที่
สำคัญคือ เชื้อ Aeromonas hydrophila (Glorioso et al., 1974)
ซึ่งการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ส่วนใหญ่มักจะใช้ย า
ปฏิชีวนะ แต่หากมีการใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องสาร
ตกค้างในสัตว์น้ำ ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้บริโภคตลอดจนสิ่งแวดล้อมด้วย
นอกจากนี ้ ก ารใช้ ย าปฏิ ช ี ว นะบางชนิ ด ยั ง มี ความผิ ดตาม
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พระราชบัญญัติก ารส่งออกและการนำเข้าสินค้าในราชอาณาจักร
ปี 2522 ส่งผลให้เกษตรกรมีข้อจำกัดในการใช้ยา (Nilubol, 2002)
การเพิ่มคุณค่าทางโภชนการจะส่งเสริมให้กบมีการเจริญเติบโตที่ดี
(จามรี, 2561)
กล้ ว ยน้ ำ ว้ า (Musa ABB CV. Kluai“Namwa”) จั ด เป็ น พื ช
สมุนไพรที่ให้คุณค่าทางอาหารสูง และมีความจำเป็นต่อร่างกาย อาทิ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ โดยมีสารอาหารสำคั ญ
คือโพแทสเซียม ซึ่งช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติ ปรับสมดุลน้ำ
และแร่ธาตุในร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ย งต่อ
โรคร้ายแรง ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย
ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปตามปกติ (Pornpimol,
2010; Chensiri, 2011; Kornkan, 2011) นอกจากนี ้ ใ นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกล้วยน้ำว้าถูกนำมาใช้เสริมในอาหารในการช่วย
เพิ่มการเจริญเติบโต เสริมภูมิคุ้มกัน (Benyapha, 2007) สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภู มิคุ้มกันและความสามารถ
ในการต้านทานเชื้อ Streptococcus agalactiae ของปลานิล โดยมี
ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว hematocrit index lysozyme activity
nitroblue tetrazolium activity แ ล ะ superoxide dismutase
สูงขึ้น (Palintorn et al., 2019) ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพของ
การเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกบ
นามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มภูมิคุ้มกันในกบนา
โดยการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหาร ลดปัญหาการระบาดของโรคที่เกิด
จากเชื้อ A. hydrophila และความเสีย หายที่เกิดขึ้น ในการเลี้ยง
กบนาอย่างยั่งยืนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
ตัวอย่างกบ
กบนา (Rana rugulosa) ขนาดน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 62.134 ±
2.60 กรัม จำนวน 600 ตัว จากพ่อแม่พันธุ์ชุดเดียวกันนำมาปรับ ให้
เข้ากับสภาพการทดลองและสภาพแวดล้อ มเป็ นเวลา 2 สัป ดาห์
ในการทดลองให้อาหารอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว โดยให้วัน
ละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เป็นเวลา 6 สัปดาห์ วัดค่าความเป็นกรด–ด่าง
(pH) และอุณหภูมิของน้ำตลอดการทดลอง (เลขที่ใบอนุญาตการใช้
สัตว์: U1–04501–2559)

การเตรียมวัคซีนและแอนติเจน
วั ค ซี น ที ่ ใ ช้ ใ นการทดลองเป็ น วั ค ซี น เชื ้ อ ตายของเชื ้ อ A.
hydrophila ที ่ แ ยกได้ จ ากตั ว อย่ า งกบป่ ว ยใน อ.พยั ค ฆภู ม ิ พ ิ สั ย
จั ง หวั ด มหาสารคาม ทำการแยกเชื ้ อ โดยใช้ อ าหาร Brain Heart
Infusion Agar (BHIA) เป็ น เวลา 24 – 48 ชั ่ ว โมง ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 25
องศาเซลเซี ย ส แล้ ว นำมาเลี ้ ย งในอาหาร Brain Heart Infusion
Broth (BHIB) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อแบคทีเรีย
เป็ น เวลา 24 ชั ่ ว โมง ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ 25 องศาเซลเซี ย ส จากนั้ น
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นำแบคที เ รี ย ที ่ ไ ด้ ม าปั ่ น ล้ า งด้ ว ยเครื ่ อ ง centrifuge ที ่ ค วามเร็ ว
ประมาณ 2,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้วล้างเชื้อที่ได้ด้วย
น้ ำ เกลื อ เข้ ม ข้ น 0.85 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที ่ ผ ่ า นการฆ่ า เชื ้ อ แล้ ว 3 ครั้ ง
หลังจากปรับความเข้มข้นของแบคทีเรีย ให้มีค่าประมาณ 1 x 108
เซลล์ต่อมิลลิลิตร นำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยใช้อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที และทดสอบว่าเชื้อตายหรือไม่โดยการ
นำไปเลี้ยงบน BHIA เพื่อใช้เป็นวัคซีนให้กับกบทดลองในลำดับต่อไป
สำหรับการเตรียมแอนติเจนเพื่อใช้วัดแอนติบอดี้ไตเตอร์โดยวิธี
direct agglutination มีวิธีการเตรียมเช่นเดียวกับการเตรียมวัคซีน
แต่ใช้ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ที่มีค่าความเข้มข้นประมาณ 1 x 107
เซลล์ต่อมิลลิลิตร (Nilubol, 2002)

การให้วัคซีนและเก็บตัวอย่างเลือด
กบทดลองทุกกลุ่มได้รับวัคซีน โดยการฉีดเข้าทางช่องท้องตัวละ
0.1 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 100 กรัม ทำการเจาะเลือดกบทดลองทั้งหมด
หลังจากเริ่มให้อาหารเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ให้วัคซีนในสัปดาห์ที่ 2 และ 4
ของการทดลอง และเก็บตัวอย่างเลือดในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 ของการ
ทดลอง นำมาทำการศึกษาองค์ประกอบเลือด

การศึกษาองค์ประกอบเลือด
การศึกษาองค์ประกอบเลือดของกบก่อนและหลัง ในระยะ 1 เดือน
สุ่มตัวอย่างแต่ละชุดการทดลองละ 6 ตัว เจาะเลือดด้วยกระบอกฉีดยา
ที่เคลือบด้วยเฮปารินเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด แล้ววิเคราะห์หา
ค่าองค์ประกอบเลือด ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (% Hematocrit,
Hct) ใช้วิธีการที่ดัดแปลงจาก Blaxhall และ Daisley (1973) โดยบรรจุ
เลื อดใน capillary tube 2 หลอด ปั ่ นด้ วย hematocrit centrifuge
ด้วยความเร็ว 11,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที นำเลือดที่ปั่นวัดค่า
เปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น

การหาค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์
การตรวจหาค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์ใช้วิธีการ direct agglutination
โดยการเจื อ จางซี ร ั ่ ม แบบ two–fold dilution ในน้ ำ เกลื อ 0.85
เปอร์ เซ็ นต์ ให้ ปริ มาตรสุ ดท้ ายในแต่ ละหลุ มเท่ ากั บ 50 ไมโครลิ ตร
จากนั้นเติมแอนติเจนที่เตรียมไว้หลุมละ 50 ไมโครลิตร ให้ครบทุกหลุม
จนถึ งหลุ มสุ ดท้ าย ซึ ่ งมี ความเข้ มข้ นของซี ร ั ่ มเป็ น 1: 2,048 เขย่ า
ให้เข้ากันบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทำ
การบันทึกผลโดยเปรียบเทียบกับ negative control (Nilubol, 2002)

การศึกษาการเสริมภูมิคุ้มกันโดยการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหาร
ที่มีผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในกบนา
ศึกษาในบ่อซีเมนต์โดยอัตราความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตร
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 กลุ่มการทดลอง
(treatment) จำนวน 3 ซ้ำ (triplicate) ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่เสริม
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กล้วยน้ำว้าในอัตรา 0, 5 ,10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ (w/w) ของน้ำหนัก
อาหาร แล้วนำไปวิเคราะห์หาค่า ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ค่าแอนติ
บอดี้ไตเตอร์ บันทึกผลการทดลอง อัตราการเจริญเติบโตระหว่างการ
ทดลองชั่งน้ำหนัก ขณะเริ่มการทดลอง และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Imjai et al., 2021)
Average daily growth =
(ADG)

Mean weight gained
Length of feeding trial (days)

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การเปรียบเทียบความแตกต่างอัตราการเจริญเติบโตต่อวันและค่า
แอนติ บอดี ้ ไตเตอร์ แต่ ละกลุ ่ มทดลอง ทำการวิ เคราะห์ หาค่ าความ
แปรปรวน ตามแผนการทดลอง Completely Randomized Design
(CRD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple Range
Test ที่ระดับความเชื่อมั่ น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ป
(SPSS 17)

ผลการวิจัย
ผลของการศึกษาการเสริมภูมิคุ้มกันโดยการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหาร
ที่มีผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในกบนา
จากการศึก ษาการเสริ มภูม ิ คุ้ มกันโดยการเสริมกล้ วยน้ ำ ว้ า
ในอาหาร ภายหลังได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันโดยการเสริมกล้วยน้ำว้า
ในอาหารมีค่าอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน เท่ากับ 0.877 ± 0.026,
1.051 ± 0.026, 1.192 ± 0.014 และ 1.275 ± 0.007 กรัมต่อวัน
ตามลำดับ โดยพบว่า ในกลุ่มทดลองความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์ มี
อัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงที่สุด (Table 1) เช่นเดียวกับการศึกษา
ผลของการใช้ ก ล้ ว ยน้ ำ ว้ า เสริ ม ในอาหารต่ อ การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคจากการติดเชื้อ Streptococcus
agalactiae ในปลานิล โดยกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมกล้วยน้ำว้ามี
อัตราการรอดและเปอร์เซ็นต์การรอดตายสัมพัทธ์สูงกว่าปลานิลกลุ่ม
ควบคุม (Palintorn et al., 2019)
การศึกษาองค์ประกอบเลือดของกบ โดยสุ่มตัวอย่างกบแต่ละ
การทดลอง ทำการวิเคราะห์หาค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่นก่อน
การทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของทุกความเข้มข้น วัดครั้ง
ที่ 1 หลังจากการทดลองสัปดาห์ที่ 3 พบว่า กลุ่มการทดลองอาหาร
สำเร็จอย่างเดียวกับอาหารสำเร็จรูปร่วมกับกล้วยน้ำว้า 5 เปอร์เซ็นต์
อาหาร และอาหารสำเร็จรูปร่ วมกับกล้วย 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์
อาหาร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05)
โดยมี ค ่ า เท่ า กั บ 38.600 ± 0.200, 39.466 ± 1.501, 41.800 ±
1.058 และ 42.666 ± 0.461 เปอร์เซ็นต์ และค่าปริมาณเม็ดเลื อด
แดงอัดแน่นมีการเพิ่มขึ้นเมื่อมีการวัดในครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 6 โดยมี
ค่ า เท่ า กั บ 40.733 ± 0.416, 59.333 ± 0.503, 59.666 ± 0.416
และ 58.333 ± 0.230 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (Table 2)
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โดยมีค่าสูงสุดที่ 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์อาหาร ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งขนาดของเม็ดเลือดและจำนวน
เม็ดเลือดจะขึ้นอยู่กับ ขนาด สายพันธุ์ เพศ อายุ สรีรวิทยา ส่งผลต่อ
พารามิเตอร์ของเลือด (Mahapatra et al., 2012; Lajmanovicha
et al. 2014; Wei et al., 2015)
Table 1 . ADG of Rana rugulosa after exposure to various dosage of Musa
ABB CV. Kluai“Namwa”
Average Daily Growth (g/day)
Concentration
(ADG)
(feed %)
Means ± SD
0

0.877 ± 0.026d

5

1.051 ± 0.026c

10

1.192 ± 0.014b

15

1.275 ± 0.007a

* Means in each column followed by different letters are significantly
different at p < 0.05
Table 2. Hematocrit of Rana rugulosa after exposure to various dosage of
Musa ABB CV. Kluai“Namwa”
Haematocrit, Hct
Concentration
% (Means ± SD)
(feed %)
weeks 3
weeks 6
b
0
38.600 ± 0.200
40.733 ± 0.416c
5
39.466 ± 1.501b
59.333 ± 0.503a
a
10
41.800 ± 0.058
59.666 ± 0.416a
a
15
42.666 ± 0.461
58.333 ± 0.230b
* Means in each column followed by different letters are significantly different at
p < 0.05

ผลของค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์ด้วยการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหาร
พบว่าแอนติบอดี้ไตเตอร์เฉลี่ยมีค่า ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 3) เท่ากับ
0.541 ± 0.233, 2.618 ± 0.137, 2.578 ± 0.152 และ 2.538 ±
0.192 และครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 6) เท่ากับ 0.581 ± 0.178, 3.230 ±
0.137, 3.210 ± 0.146 และ 3.170 ± 0.155 ตามลำดับ (Table 3)
กล้ ว ยสามารถเพิ ่ ม ค่ า แอนติ บ อดี ้ ไ ตเตอร์ ไ ด้ (Wu & Su, 2008)
ทุกกลุ่มการทดลองมีค่าเพิ่มขึ้น ในสัปดาห์ที่ 6 หลังจากการฉีดวัคซีน
ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 มีค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์ ในความเข้มข้ นของ
กล้วยน้ำว้า 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์อาหาร ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p > 0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ
(p < 0.05) กับกลุ่มควบคุม
จากการศึก ษาการเสริ มภูม ิ คุ้ มกันโดยการเสริมกล้ วยน้ ำ ว้ า
ในอาหารพบว่า อัตราการเจริญเติบโต ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัด
แน่น และค่าแอนติบอดี้ไตเตอร์ เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ากล้วยน้ำว้า
ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากกล้วยน้ำว้าประกอบด้วยวิตามิน
และ แร่ธาตุ โดยเฉพาะวิตามินซี แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม (Wall, 2006; Palintorn et al., 2019) นอกจากนี้
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ABSTRACT
The effective of banana (Musa ABB CV. Kluai “Namwa”) supplementary diets on
immune response against Aeromonas hydrophila in lowland frog, Rana rugulosa,
having an average body weight of 62.134 ± 2.60 g was studied. The frogs were daily
fed at 5% body weight for 6 weeks with banana supplemented diets containing
0, 5.0, 10.0 and 15 % (w/w). The first hematocrit values (week 3) of dietary
supplementation of

banana

in

various groups mentioned

above

were

38.600 ± 0.200, 39.466 ± 1.501, 41.800 ± 0.058 and 42.666 ± 0.461%, respectively.
The second hematocrit value (week 6) were 40.733 ± 0.416, 59.333 ± 0.503, 59.666
± 0.416 and 58.333 ± 0.230 %, respectively. In addition, the first antibody titer
values were 2.618 ± 0.137, 2.578 ± 0.152 and 2.538 ± 0.192, respectively. The
second antibody titer values were 3.230 ± 0.137, 3.210 ± 0.146 and 3.170 ± 0.155,
respectively. The frogs fed diets containing 15 % w/w had highest average daily
growth at 1.275 ± 0.007 g/day.
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