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 در  Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361تأثیر استفاده از الکتوفرین و 

 های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان غذایی بر برخی از شاخصجیره

 (Carassius auratus)ماهی مولد ماده کاراس طالیی 

 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  مطلق*:احمدنیای حمیدرضا

 71944-784صندوق پستی: گرگان، 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  مرادلو:حاجی عبدالمجید

 71944-784گرگان، صندوق پستی: 

 گروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق  قربانی: رسول

 71944-784پستی: 

 964گروه شیالت، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی:  :آق ناصر 

  

 9314 مردادتاریخ پذیرش:                    9314 اردیبهشتتاریخ دریافت:  اردکان، یزد

         چکیده

های شاخص روز بر برخی 7۲۱ مدتبه Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361بررسی اثر استفاده از الکتوفرین و  منظورمطالعه به این         

شامل تیمار ی آزمایشی ( طراحی شد. تیمارهاگرم ۲7/7۲±۰۱/۱)میانگین وزن  (Carassius auratus)فیزیولوژیک مولدین ماده کاراس طالیی 

گرم در کیلوگرم جیره(، تیمار سوم: میلی ۲۱۱دوم: الکتوفرین )گرم جیره(، تیمار  درباکتری 37۱)  7361PTCC L. rhamnosusاول: باکتری

و شاهد )جیره  (گرم در کیلوگرم جیرهمیلی ۲۱۱همراه الکتوفرین )به گرم جیره( درباکتری 37۱)  7361PTCC L. rhamnosus تیمار ترکیبی 

داری در معنی صورتبه( 71/3±۱1/7ای )و روده(۱۰/3±۱۲/7های کبدی )غذایی بدون افزودنی( در سه تکرار بود. نتایج نشان داد شاخص

شناسی ( مطالعات بافت>۱۰/۱pدست آمد )در تیمار یک به (۰2/77±2۲/۱گنادی )(. باالترین درصد شاخص >۱۰/۱p)تیمار یک افزایش یافت 

جذبی پرزهای روده در تیمار یک میکرومتر مربع( سطح  77۲713میکرومتر( و مساحت ) 7۱7میکرومتر(، عرض ) 66۱روده نشان داد طول )

رسیدگی جنسی  Vدر مرحله و دوم  اول یمارت(. در پایان دوره آزمایش، تخمدان ماهیان شاهد، >۱۰/۱pتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود )بیش

 L. rhamnosus PTCCدست آمده، استفاده از جنسی قرار داشتند. با توجه به نتایج به IVکه تیمار سوم در ابتدای مرحله یدرحالقرار داشتند 

 .در ماهی کاراس طالیی باشد ی غذاییوربهرهتواند گزینه مناسبی جهت افزایش دلیل افزایش سطح جذبی پرزهای روده، میبه  7361
 

 

 فیزیولوژیک هایشاخص الکتوفرین، ،Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361 طالیی، کاراس کلمات کلیدی:

 Hamid.ahmadnia@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

 
 



  ....بر غذاییجیره در Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361 و الکتوفرین از استفاده تأثیر                                        مطلقاحمدنیای

  

671  
 

 مقدمه
امروزه با توجه به اهمیت غذاهای دریایی در سالمت بشر و        

تقاضا برای مصرف آن، لزوم پیشبرد مطالعات به  روزافزونافزایش 

ی حداکثری از منابع و برداربهرهی عملی جهت کارهاراهسمت ارائه 

ه دستیابی ب منظوربهگردد. پیش نمایان می از یشبامکانات موجود، 

ین بهینه مواد مغذی تأمپروری، یآبزحداکثر بازدهی در صنعت 

های مغذی اصلی، استفاده از محرک ضروری است. امروزه عالوه بر مواد

ای همکمل استفاده ازاست،  توجه مورد بسیار پروریآبزی صنعت در رشد

ها در طی دهه اخیر بسیار مورد ویژه پروبیوتیکغذایی میکروبی و به

ای در این خصوص صورت پذیرفته توجه بوده و تحقیقات گسترده

. این تحقیقات عمدتاً متمرکز (5162و همکاران،  Hoseinifar) است

(، 5165و همکاران،  Motlaghهای رشد )بر تعیین اثرات بر شاخص

و همکاران،  Hoseinifar)پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری 

 بوده است.  (5162

های کپروبیوتی پرکاربردترین و ترینمهم ازجمله الکتوباسیل جنس       

 ،Tannockشود )گونه را شامل می 21که بیش از  باشدآبزیان می

ح اثرگذاری بر سطها، تعداد زیادی مواد با قابلیت (. این باکتری5112

(. 5112و همکاران،  Lebeerکنند )و درون سلول تولید و ترشح می

( proteomic) پروتئومیک و (transcriptomic) ترانسکریپتومیک مطالعات

( neoproteins) هاینشان داده است که تعداد زیادی از نئوپروتئین

ز اها، میزبان را در سطوح مختلفی ترشح شده توسط الکتوباسیلوس

ای، سالمت مخاط دستگاه گوارش، زای رودهقبیل مهار عوامل بیماری

یر أثتیدمثل تحت تولبدن، رشد سلولی و  وسازسوختسیستم ایمنی، 

 (.5162و همکاران،  Carnevaliدهد )قرار می

انند م ،های خوراکی طبیعیها سایر افزودنیعالوه بر پروبیوتیک       

 (.5165و همکاران،  Rodríguezاند )الکتوفرین مورد توجه قرار گرفته

در که  باشدهای موجود در شیر میالکتوفرین یکی از گلیکوپروتئین

و  Gonzálezشود )سایر ترشحات مخاطی پستانداران نیز یافت می

ی مهم سیستم ایمنی هامؤلفه(. الکتوفرین یکی از 5112همکاران، 

های فیزیولوژیک بسیاری به آن نسبت داده صی بوده و نقشغیراختصا

 Esteban)توان به تنظیم عملکرد ایمنی شده است که از آن جمله می

 غیراختصاصی ایمنی یهاپاسخ تحریک ،(5112 همکاران، و

(Takayama  ،تنظیم جذب آهن و رشد و تکثیر 5166و همکاران ،)

ژها و یله ماکروفاوسبهماکروفاژها، تنظیم تولید رادیکال هیدروکسیل 

( اشاره کرد. مطالعات 6227 ،ها )سلطانیها و نوتروفیلگرانولوسیت

های نشان داده است که الکتوفرین خوراکی در جانوران روی سلول

لنفوئیدی مرتبط با روده عمل کرده و  هایتلیال روده و بافتاپی

ها توسط و دیگر سایتوکین 62موجب افزایش تولید اینترلوکین 

های تولیدی وارد جریان خون شود. این مولکولی مذکور میهاسلول

دهند گردش را تحت تأثیر قرار می در حالی سفید هاگلبولشده و 

د ی سفیهاگلبولمستقیم موجب تحریک  صورتبهو یا ممکن است 

و همکاران،  Rahimnejad) ی لنفوئیدی مذکور شوندهابافتدر 

 (.5112و همکاران،  Tomita ؛5165

های که مطالعات متعددی به بررسی اثر پروبیوتیکحالیدر       

 های گنادیهای فیزیولوژیک آبزیان مانند شاخصمختلف بر شاخص

(Carnevali  ،5162و همکاران)ای ، روده(Ramos  ،؛ 5161و همکاران

Topic  ،؛5161و همکاران Zhang  ،کبدی و (5162و همکاران (Garg 

، اطالعاتی اندپرداخته (5162و همکاران،  López ؛5162و همکاران، 

پیرامون نحوه اثر الکتوفرین یا ترکیب الکتوفرین و پروبیوتیک، بر 

با هدف  حاضر بافت کبد، روده و گناد آبزیان یافت نشد. آزمایش

 L. rhamnosus PTCC 6127بررسی اثر استفاده از الکتوفرین و باکتری

چنین بر اندازه و تغییرات ای، گنادی و همهای کبدی، رودهبر شاخص

 Carassius)بافتی تخمدان، کبد و روده مولدین ماده کاراس طالیی 

auratus) .طراحی شد 

 

 هامواد و روش

تصادفی  کامالًاین آزمایش در قالب یک طرح : طراحی آزمایش       

تکرار( اجرا  2تیمار آزمایشی به همراه یک تیمار شاهد و هریک در  2)

 Lactobacillus) :6 تیمار شامل آزمایش تیمارهای شد.

6127PTCC  rhamnosus (161 ))5تیمار  ،باکتری در هر گرم غذا :

 : ترکیب 2گرم الکتوفرین در هر کیلوگرم غذا(، تیمار میلی 511)

(6127PTCC L. rhamnosus  (161عالوه باکتری در هر گرم غذا به

گرم در هر کیلوگرم غذا( و یک تیمار شاهد میلی 511 ینالکتوفر

 )بدون افزودنی غذایی( بودند.

 مورد هایباکتری :استفاده مورد الکتوفرین و هاباکتری       

می های علاستفاده در این طرح به شکل لیوفیلیزه از سازمان پژوهش

ساعت در محیط کشت  22و صنعتی ایران خریداری و برای مدت 

MRS Broth  ،آلمان(Merck® و دمای )گراد کشت درجه سانتی 27

داده شد. جهت تعیین میزان تراکم باکتری، از روش تراکم سنجی 

از اسپکتروفتومتر، استفاده شد. نانومتر  151نوری در طول موج 

پس از خریداری  (Biopole S.A®)بلژیک  الکتوفرین محصول شرکت

 داری شد.گراد تا زمان استفاده، نگهدر دمای چهار درجه سانتی

 الکتوفرین آزمایشی، هاییرهج یسازآماده جهت :آزمایش اجرای       

مقطر شده در آب ذکر ح وسط با L. rhamnosus PTCC 6127 و

غذای اسپری شد.  سطحصورت کامالً همگن بر حل و بهاستریل 

ین الکتوفرین از ژالتباکتری و منظور افزایش چسبندگی به
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. غذای گروه شاهد شدازای هر کیلوگرم غذا استفاده گرم به 2مقدار به

 یناضافه کردن ژالت با تنها باکتری، بدون اضافه کردن الکتوفرین و

 شدن در دمای اتاق، از خشکپس شده  های آمادهجیره. دست آمدبه

ه و تا زمان استفاده منتقل شدگراد درجه سانتی 2به یخچال با دمای 

های باکتریایی در فواصل زمانی معین، با انجام کشت داری شدند.نگه

 شد.های منتقل شده به غذا اطمینان حاصل از زنده ماندن باکتری

 Carassius auratusماهی بچه قطعه 552جهت اجرای آزمایش،        

از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی جهاد  اندازههمظاهراً سالم، 

دانشگاهی استان مازندران، خریداری شد. پس از انتقال به آزمایشگاه 

برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و پروری شهید ناصر فضلییآبز

ی تصادف صورتبهطبیعی گرگان و طی کردن مراحل سازگاری، منابع

درصد وزن  2/5میزان آزمایشی تقسیم شدند تغذیه به بین تیمارهای

روز با جیره مخصوص ماهیان زینتی  651مدت بدن و سه بار در روز به

(Energy® ،انجام شد. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر دما )

منطبق بر شرایط استاندارد پرورشی  pHمقدار اکسیژن محلول و 

(Lorenzoni  ،تنظیم شد.5117و همکاران )  منبع آب مورد استفاده

و در  ینتأم کشی شهری پس از حذف کلرلولهبرای پرورش، از آب 

و نحوه حرکت و  ماهیان از نظر ظاهریطول دوره پرورش بچه

 نه آب بهتعویض روزا مورد بررسی قرار گرفتند. ایرفتارهای تغذیه

  سوم حجم آب مخازن پرورشی بود.میزان یک

منظور برداری بهنمونه: های مورد مطالعهگیری شاخصاندازه       

کبد و روده مولدین ماده، در پایان آزمایش  برآورد وزن کل تخمدان،

گرم در لیتر( و  2میخک )هوش کردن ماهی توسط پودر گلبا بی

تناسلی تا حدفاصل سرپوش آبششی در شکافتن بدن از باالی منفذ 

ها کبد و روده و وزن کردن آن ناحیه شکمی و خارج سازی تخمدان،

های گنادی، های فیزیولوژیک شامل شاخصصورت گرفت. شاخص

ذکر های زیر محاسبه شدند. الزم بهای براساس فرمولکبدی و روده

 باشد.ها براساس گرم میاست که معیار تمامی وزن

 /)وزن بدن/وزن گناد( = شاخص گنادی )درصد(611

 /)وزن بدن/وزن کبد( = شاخص کبدی )درصد(611

 ای )درصد(/)وزن بدن/وزن روده( = شاخص روده611

 منظور بررسیبه :و کبد روده، بیضه، تخمدان یشناسبافت       

روده ماهیان تخمدان و اثرات تیمارهای مختلف بر هیستومورفولوژی 

روز از غذادهی(  21ابتدا، میانه )پس از گذشت  ، درکاراس طالییمولد 

 2از هر تیمار  ، پس از یک روز قطع غذادهی،پایان دوره آزمایش و

های بافت ماهیانهوشی بیگردید. پس از تصادفی انتخاب  طوربه ماهی

های بافت تخمدان . نمونهها با دقت خارج گردیدروده آن تخمدان و

های روده در اسی در محلول بوئن و بافتشنافتجهت مطالعات ب

  ها به روش هماتوکسیلینی بافتزیآمرنگتثبیت شدند.  %61فرمالین 

صورت (5112) و همکاران  Khodabandehدستورالعملائوزین و طبق 

بافت توسط میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین  از یبردارعکس .گرفت

های تهیه شده و عکس لیوتحلهیتجزدیجیتال صورت گرفت. جهت 

-نرم از روده عرض و مساحت سطح جذبی پرزهای طول، گیریاندازه

بر مساحت سطح جذبی پرزهای روده  .استفاده شد  Imaje J 621افزار

 در نظر گرفته شد. 62/2معادل  π .دست آمدفرمول زیر به اساس
مساحت سطح جذبی پرزهای روده (میکرومتر مربع)

= طول پرز (میکرومتر))  × (عرض پرز (میکرومتر) × π 

های الم: در طول دوره پرورش جنسی رسیدگی روند بررسی       

شناسی تخمدان به کمک میکروسکوپ نوری مجهز به مانیتور و بافت

دوربین مورد مطالعه قرار گرفتند. تائید مراحل مختلف رسیدگی 

( McMillan ،5117)طبق دستورالعمل ارائه شده توسط  جنسی

تشخیص مراحل رسیدگی تخمدان با استفاده (. 6صورت گرفت )شکل 

ا هقرارگرفتن اکثر اووسیت برحسباووسیت و  611از شمارش حداقل 

 صورت گرفت. شدهدر مراحل تعریف 
 

  

  

  
مراحل مختلف رسیدگی جنسی در تخمدان مولدین  :1شکل 

 ماده کاراس طالیی در انتهای دوره پرورش

های تولید شده توسط الیه زاینده اووگونی -6. ائوزین -هماتوکسیلینآمیزی رنگ

 بزرگ. Iحله رسیدگی جنسیردر تخمدان ماهی کاراس طالیی. تخمدان در م

. 51× نماییبزرگ .I مرحله انتهای .یافته رشد یاووگونیا هایسلول -5 .21×نمایی

ها در مجاورت دیواره داخلی هستک رسیدگی جنسی. IIاووسیت در مرحله  -2

اووسیت در مرحله  -2 .51× نماییبزرگ غشاء هسته قابل تشخیص می باشند.

III  بزرگ .های متعددزردهویزیکولهمراه سازی بهپیش زردهرسیدگی جنسی و 

سازی پیشرفته در زرده رسیدگی جنسی. IVدرمرحله اووسیت -2. 51× نمایی

 هایسیتوپالسم حاوی گرانول. به قطب حیوانی مهاجرت حال در انجام و هسته حال

 Vمرحله  -1 .در این مرحله زرده کامالً رنگ ائوزینوفیلی دارد. باشدزرده می

 رسیدگی جنسی هسته کامالً ناپدید شده و تخمک آماده اووالسیون و لقاح 

 باشد.می
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نرمال بودن و همگن  آزمونبعد از : هاتجزیه و تحلیل داده       

طرفه برای مقایسه میانگین از آزمون تجزیه واریانس یک ها،بودن داده

بین تیمارها و از آزمون دانکن برای بررسی وجود یا عدم وجود اختالف 

 ر آماریافزادرصد( با نرم 2ها )در سطح اعتماد دار بین میانگینیمعن

SPSS 67 .تحت ویندوز استفاده شد 

 

 نتایج
انحراف  ±میانگین ): ای و گنادیهای کبدی، رودهشاخص    

ای و گنادی در پایان دوره آزمایش در های کبدی، رودهمعیار( شاخص

ترین و ارائه شده است. با توجه به نتایج، تیمار شاهد کم 6جدول 

(. >12/1pرا داشتند )ترین میزان شاخص کبدی تیمار یک، بیش

ای در تیمار یک باالترین مقدار را نشان داد و از این نظر شاخص روده

(. سایر تیمارهای >12/1pدار بود )با تیمار شاهد دارای اختالف معنی

 ایج نت اساسبرداری با یکدیگر نشان ندادند. آزمایشی تفاوت معنی

( 25/1±12/1ترین )( و کم22/62±/25ترین )دست آمده، بیشبه

ترتیب در تیمارهای یک و سه مشاهده شد. شاخص شاخص گنادی به

 (.>12/1pداشت ) دارگنادی بین تیمارها تفاوت معنی
 

 

 کاراس طالیی تغذیه شده با الکتوفرین و ای و گنادی ماهیان مولد مادههای کبدی، رودهانحراف معیار( شاخص ±میانگین ) :1جدول

L. rhamnosus PTCC 6127  ( 3در تیمارهای آزمایشی در پایان دوره آزمایشn=) 

 (%) شاخص گنادی (%) ایرودهشاخص  (%)  شاخص کبدی تیمار

 a25/1±22/2 a12/1±16/2 b25/5±22/61 شاهد

 b15/6±12/1 b17/6±27/1 b25/1±22/62 تیمار اول

 ab56/1±22/2 ab22/1±22/1 b22/2±26/62 تیمار دوم

 ab62/6±22/2 a12/1±21/2 a12/1±25/1 تیمار سوم

 .(P<12/1دار دارند )با یکدیگر اختالف معنی یرمشترکغهای ارائه شده در هر ستون با حروف * داده

 

( 5دست آمده نشان داد )شکل نتایج به شناسی تخمدان:بافت       

ی، مولدین شاهد کشتخمکه در پایان آزمایش و قبل از آغاز عملیات 

رسیدگی جنسی قرار داشتند در  Vو تیمارهای اول و دوم در مرحله 

  IVو آغاز مرحله  IIIکه مولدین تیمار سوم در انتهای مرحله حالی

 قرار داشتند.

 L. rhamnosus استفاده از الکتوفرین و تأثیر :روده شناسیبافت       

PTCC 6127  در جیره غذایی مولدین ماهی کاراس طالیی بر طول

میکرومتر(  221ین پرزهای روده )بلندترپرزهای روده نشان داد که 

ها مربوط به میکرومتر( آن 556ین )ترکوتاهمربوط به تیمار اول و 

 (.2شکل ( )>12/1pباشد )تیمار دوم می

 
( تیمار 3( تیمار شاهد 2( تیمار دوم 1ائوزین -آمیزی هماتوکسیلین رنگ 4 ×نمایی بافت تخمدان در انتهای دوره آزمایش بزرگ :2شکل 

 اند.های نارس در تیمار سوم با فلش نشان داده شده( تیمار سوم. تخمک4اول 
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ف چنین طول پرزهای روده در تیمار شاهد نیز اختالهم      

(. تیمار شاهد با تیمار سوم >12/1pداد ) اول نشانداری با تیمار معنی

های مربوط به عرض پرزهای روده داده داری نداشت.اختالف معنی

 612ترین عرض پرزهای روده )( نشان داد که بیش2شکل )

میکرومتر( آن مربوط  11ترین )میکرومتر( مربوط به تیمار اول و کم

(. تیمار شاهد تنها با تیمار اول >12/1p) باشدم میبه تیمار سو

 (.>12/1pدار نشان داد )اختالف معنی

 
 انحراف معیار( طول و عرض پرزهای روده در مولدین کاراس طالیی تغذیه شده با الکتوفرین و ±میانگین )نمودار : 3شکل 

 L. rhamnosus PTCC 1331  در تیمارهای مختلف(3n=) 

 

 
انحراف معیار( مساحت سطح جذبی پرزهای روده در مولدین کاراس طالیی تغذیه شده با الکتوفرین  ±میانگین )نمودار : 4شکل 

 (=3nو در تیمارهای مختلف ) L. rhamnosus PTCC 6127 و

 

چنین نتایج مساحت سطح جذبی پرزهای روده نشان داد که هم       

میکرومتر مربع( مربوط به  665221ترین مساحت سطح جذبی )بیش

میکرومتر مربع( آن مربوط به تیمار  27227ترین )تیمار اول و کم

(. تیمار شاهد تنها با تیمار اول 2شکل( )>12/1pباشد )سوم می

 (.>12/1pدار نشان داد )اختالف معنی

 

 بحث
شاخص گنادی ابزار مناسبی برای نظارت بر پیشرفت گامتوژنز        

افزایش  (.5112و همکاران،  Guerreroباشد )در ماهیان استخوانی می

و  L. rhamnosus PTCC 6127کننده شاخص گنادی در تیمار دریافت

الکتوفرین نسبت به تیمار ترکیبی و شاهد قابل مشاهده بود. ارتقای 

 Poecilia) یگوپزای گونه از ماهیان زنده 2شاخص گنادی در 

reticulate) مولی ،(Poecilia sphenops،)  دم شمشیری سبز

(Xiphophorus helleri) ( و پالتیXiphophorus maculatus)(Ghosh 

 Fundulus heteroclitusچنین در ماهی و هم (5117و همکاران، 

(Lombardo  ،که به5166و همکاران )های ترتیب با باکتریBacillus 

subtilis  وL. rhamnosus PTCC 6127  تیمار شده بودند نیز گزارش

کننده چنین نتایج نشان داد که تیمارهای دریافتشده است. هم

در پایان آزمایش در مرحله  L. rhamnosus PTCC 6127 الکتوفرین و

و آغاز  IIIکه تیمار ترکیبی در مرحله حالیقرار داشته در Vجنسی 

قرار داشتند. احتماالً الکتوفرین با اعمال محدودیت رشد  IVمرحله 



  ....بر غذاییجیره در Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361 و الکتوفرین از استفاده تأثیر                                        مطلقاحمدنیای

  

621  
 

 تواند شرایط رشد بهترییا خنثی روده می زاهای بیمارییه باکتریعل

 دیاسهای جمله باکتریهای مفید دستگاه گوارش ازرا برای باکتری

ری تهای مفید میزان بیشند. لذا فعالیت این باکتریکتیک مهیا کال

ها و اسیدهای چرب ضروری را در اختیار میزبان ها، پروتئیناز ویتامین

( و در نتیجه باعث توسعه و 5117و همکاران،  Ghoshقرار داده )

 تکامل مناسب تخمدان شده باشند.

هی اشاخصی از سالمتی و متابولیسم م عنوانبهشاخص کبدی        

. شاخص کبدی در (5112و همکاران،  Krogdahl)باشد مطرح می

نسبت به شاهد  L. rhamnosus PTCC 6127ماهیان ماده تیمار شده با 

های ای که در آن از جیرهداری را نشان داد. طی مطالعهافزایش معنی

 Bacillusهای مختلف نشاسته به چربی به همراه باکتری حاوی نسبت

subtilis باس سفید در تغذیه ماهی سی(Atractoscion nobilis) 

استفاده شده بود مشخص شد که این باکتری دارای قابلیت افزایش 

چنین در . هم(5162و همکاران،  López)باشد شاخص کبدی می

( تیمار شده با مخلوط Oreochromis niloticusتیالپیای نیل )

. (Garg ،5162) شاخص کبدی افزایش یافت SPILACپروبیوتیکی 

های استروژنی است که کبد ماهی ماده محتوی سطح باالیی از گیرنده

ریک دنبال تحهای پوشش زرده را بهاجازه تولید ویتلوژنین و پروتئین

های نابالغ ها در کبد ماهیان نر و مادهدهد. این گیرندهاستروژنی می

و  Spanò) باشندتحریک غیرفعال میعلت عدمنیز وجود دارد که به

شناسی تخمدان و های بافت. لذا، با توجه به داده(5112همکاران، 

نظر ها در مراحل پایانی رشد جنسی، بهافزایش ذخیره زرده اووسیت

وه مشکعلت شدت گرفتن ویتلوژنز و لیپوژنز در کبد )رسد بهیم

 تر شده باشد.تر و بزرگ(، این اندام فعال6221و همکاران،  روحانی

 ی کیفیت تغذیه در آبزیان هامؤلفهای یکی از شاخص روده       

رین تترین و تیمار اول بیشباشد. در آزمایش حاضر، تیمار سوم کممی

ای در ماهیان مولد ماده کاراس طالیی نشان دادند. نتایج شاخص روده

کننده شناسی روده نشان داد که تیمارهای دریافتحاصل از بافت

ری تل، عرض و در نتیجه مساحت سطح جذبی بیشپروبیوتیک از طو

نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند. نتایج مشابهی در ارتباط با 

 L. rhamnosus افزایش طول پرزهای روده در اثر افزودن باکتری

PTCC 6127 غذایی ماهی تیالپیای نیل مشاهده شد )در جیرهPirarat 

تمالی درگیر در توسعه (. مکانیسم اح5162و  5166و همکاران، 

 سازیکننده پروبیوتیک، کلنیپرزهای روده در تیمارهای دریافت

ع منب عنوانبهها در روده و استفاده از قند موجود در جیره پروبیوتیک

 انرژی و تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه مانند بوتیریک اسید 

در  توانند نقش زیادیباشد. اسیدهای چرب زنجیره کوتاه میمی

افزایش رشد طولی پرزهای روده داشته باشند. اسیدهای چرب زنجیره 

کیل های تشکوتاه مخصوصاً بوتیریک اسید منبع اصلی انرژی سلول

 هایتواند سبب تحریک ترشح پروتئیندهنده پرز روده بوده و می

وده های پرز ردستگاه گوارش یا عوامل رشدی شود که بر تکثیر سلول

بنابراین ممکن است ؛ (5112و همکاران،  Blottièreباشند ) مؤثر

افزایش وزن روده در ماهیان مولد تیمار شده با پروبیوتیک را تا حدی 

 تر شدن طول، عرض و حجم پرزهای روده مربوط دانست.به بیش

دالیل کاهش طول، عرض و مساحت سطح جذبی پرزهای روده        

 هایمتابولیت احتماالًیست. نمشخص  کامالًدر تیمارهای دوم و سوم 

یره دهنده جالکتوفرین و اجزای تشکیل کنشبرهمناشناخته حاصل از 

(Yokoyama  ،در عدم تکثیر بهینه سلول5111و همکاران ) های

ین، مطالعات نشان ا ربباشند. عالوه موجود در پرزهای روده دخیل می

در  وفریناند که الکتوفریسین حاصل از عمل پپسین بر الکتداده

دستگاه گوارش دارای خواص ضدباکتریایی شدیدتری نسبت به 

بنابراین ممکن ؛ (5165و همکاران،  Takayamaباشد )الکتوفرین می

ای هاست با تولید الکتوفریسین در دستگاه گوارش فعالیت باکتری

 مفید و رشد پرزهای روده تحت تأثیر قرار گرفته باشد.

ازدارندگی یا محدودکنندگی الکتوفرین رغم وجود خاصیت بیعل       

و  Sherman؛ 5161و همکاران،  Tian) های پروبیوتیکبر ضد باکتری

ای گنادی و کبدی در تیمار های روده( شاخص5112همکاران، 

تر بود. ای از همه تیمارها پائینقابل مالحظه صورتبهترکیبی 

 و بیوتیککارگیری ترکیب پروهای مشابه در ارتباط با بهپژوهش

و همکاران،  Ownagh) کمانرنگین آالیالکتوفرین در تغذیه ماهی قزل

کند. محققین دلیل این اتفاق را به (، کاهش رشد را تائید می5162

رین ها با الکتوفترکیبات ناشناخته موجود در جیره و اثرات متقابل آن

های باکتریایی، اختصاصات سیستم گوارشی و شرایط و متابولیت

. با توجه به (5111و همکاران،  Yokoyama) دهندرورش نسبت میپ

و الکتوفرین به  L. rhamnosus PTCC 6127که ترکیب باکتری این

همراه داشت، استفاده از این نوعی بازدارندگی رشد غدد جنسی را به

 ود.شیدمثل پیشنهاد میتولیر در تأخترکیب جهت کنترل و ایجاد 

 L. rhamnosusدست آمده، استفاده از چنین با توجه به نتایج بههم

PTCC 6127 تواند دلیل افزایش سطح جذبی پرزهای روده، میبه

یل دلی غذایی و الکتوفرین بهوربهرهگزینه مناسبی جهت افزایش 

 واقع شود.  مؤثربهبود شاخص گنادی، در ارتقاء تکثیر این گونه 

 

 تشکر و قدردانی
وسیله از مجموعه گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و ینبد       

و دکتر علی جافر منابع طبیعی گرگان، جناب آقای مرتضی قاسمی 

جهت در اختیار قرار دادن امکانات و همکاری در انجام مراحل عملی 

 آید.یمعمل ی بهقدردانآزمایش حاضر، کمال تشکر و 
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