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 چکیده
 جهت مناسب گزینه عنوانها بهو پرییوتیک هاپروبیوتیک و دارد ماهی بهداشتی شرایط بهبود به نیاز تجاري تولید و آبزیان متراکم پرورش
 بر جیره پربیوتیک با پروبیوتیک ترکیبی و جداگانه اثرات بررسی از انجام این مطالعههدف  .شوندهدف در نظر گرفته می این به رسیدن

 قطعه 180 تعداد منظور این . براياست) Sparidentex hasta( شناسی روده و پارامترهاي بیوشیمیایی خون بچه ماهی صبیتیبافت
 با تصادفی کامالً طرح یک قالب در مطالعه این .شد تهیه کشور جنوب پروريآبزي از پژوهشکدهگرم  14/35±8/0وزنی  میانگین با ماهی

 با هفته 8 مدت به ماهیانبچه  م شد.انجا لیتري 300 فایبرگالس مخازن داخل در )تکرار هر يازا به ماهی قطعه 15( تکرار 3 و تیمار 4
 غذا گرم هر در )Lactobacillus plantarum( پروبیوتیک 1CFU×610 حاوي (گروه شاهد)، فاقد پروبیوتیک و پربیوتیک هاي جیره

تغذیه شدند.  سیري ظاهري) در حد 3و  2پروبیوتیک در هر گرم غذا ( تیمار  CFU 1×610درصد زایلواولیگوساکارید +  1و  5/0، )1(تیمار 
پروبیوتیک و پربیوتیک جیره عملکرد ساختار ترکیب روده و خون جمع آوري شدند. نتایج نشان داد که بافت هاي در پایان آزمایش نمونه

گلیسرید، خون (گلوکز، تريبیوشیمیایی  پارامترهاي. در پایان آزمایش فعالیت )<05/0P( دهدنمیبافتی روده ماهیان را تحت تاثیر قرار 
 این کلی، طوربه  .)<05/0Pگروه شاهد و سایر تیمارهاي آزمایش نشان نداد ( بینداري اختالف معنی) HDL ،LDL ،VLDLکلسترول، 

شناسی روده و پارامترهاي بافت بر داريمعنی اثرات شده استفاده مقادیر در پربیوتیک با پروبیوتیک ترکیب افزودن که داد نشان مطالعه
 با این حال افزودن جداگانه پروبیوتیک افزایش طول ویلی را به دنبال داشت. .ندارد صبیتی ماهی بیوشیمیایی خون

 خون. یوشیمیاییب يپارامترهاروده،  یشناسبافت یوتیک،پرب یوتیک،پروب کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

ی هستند که در تعادل یهاها میکروارگانیسمپروبیوتیک
). Moriarty, 1997میکروبی روده میزبان نقش دارند (

نقش مهمی در پیشگیري از  همچنین هاپروبیوتیک
زا، ارتقا عملکرد رشد، ابتال و مبارزه با عوامل بیماري

افزایش بقا در دوره الروي، افزایش ایمنی و بهبود 
ایفا زا هاي محیطی و عوامل بیماريتحمل به تنش

 ,Merrifield et al., 2010; Nayak( کنندمی
2010; Dimitroglou et al., 2011(.  عالوه بر

نیز در جیره آبزیان اهمیت  هاپربیوتیکها، پروبیوتیک
مواد غذایی غیرقابل هضمی هستند که از  باالي دارند و

طریق تحریک رشد یک یا تعداد محدودي از 
توانند سالمتی هاي مفید موجود در روده میباکتري

 Gibson andود ببخشند (میزبان را بهب

Roberfroid, 1995 که استفاده  داده). مطالعات نشان
هم زمان از پروبیوتیک و پربیوتیک در جیره غذایی 

ها و عدم وجود دلیل اثرات هم افزایی آنبه ماهی
ماندگاري، تشکیل پرگنه پایین توانایی  مشکالتی مانند

توسط و جایگزینی در دستگاه گوارش میزبان 
به جیره، از کارایی باالتري  هاي معرفی شدهوتیکپروبی

 در). Merrifield et al., 2010(برخوردار است 
جیره و تاثیرات آن بر  به بیوتیکسین افزودن خصوص

 بافت روده و پارامترهاي بیوشیمیایی خون ماهیان
 برخی اند کهانجام داده را مطالعاتی محققین از تعدادي

 اثربی از حاکی دیگر برخی و مثبت اثرات مبین هاآن از
 است ماهیان در پربیویتک و پروبیوتیک بودن

)Dimitroglou et al., 2010; Hoseinifar et al., 
2014; Akter et al., 2016.( دریایی ماهیان پرورش 
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 صنعت گسترش حال در و مهم بسیار هايشاخه از یکی
 پروريآبزي تولیدات کل طوري کهبه است پروريآبزي

 و تن میلیون 9/170 حدود در 2016سال در جهان در
 بوده تن میلیون 7/28 پرورشی دریایی آبزیان سهم
با توجه به افزایش تولید در واحد  ).FAO, 2018( است

 سطح و تغییر روش پروش از سنتی به متراکم، امروزه
 در غیرعفونی و عفونی هايبیماري از پیشگیري براي

 هايمحرك از درمانی دارو جاي به پروريآبزي صنعت
 و پروبیوتیک جمله از هاافزودنی سایر و ایمنی

 ,.Merrifield et al( شودمی استفاده پربیوتیک
2010.( 

هاي مهم و تجارتی ماهی صبیتی یکی از گونه
دلیل بازار پسند آید که بهخلیج فارس به حساب می

صید بودن در کشورهاي حاشیه خلیج فارس از میزان 
). Huntsman et al., 1999باالیی برخوردار است (

ماهی صبیتی داراي استعداد باالي پرورشی بوده و در 
برنامه توسعه صنعت تکثیر و پرورش ماهیان دریایی 

به اینکه بیشتر  توجه باشیالت ایران قرار گرفته است. 
مطالعات صورت گرفته در زمینه استفاده از پروبیوتیک 

هاي رشد، جیره ماهیان بر روي شاخص و پربیوتیک در
تغذیه و ترکیب الشه متمرکز بوده است و از طرفی 

 پررورش ماهیان باالي اهمیت کمبود آب شیرین و
نماید؛ لذا مطالعه بیش از گذشته جلوه می دریایی

در  پربیوتیک و از پروبیوتیک همزمان حاضر استفاده
 شناسی روده وساختار بافت جیره و اثر آن بر

 .را مدنظر قرار داد پارامترهاي بیوشیمیایی خون
 

 هامواد و روش
این پروژه در ایستگاه : سازي محل آزمایشآماده

خمینی (ره) وابسته تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام
هفته  8پروري جنوب کشور به مدت به پژوهشکده آبزي

اجرا در آمد. براي این منظور در یک فضاي به
مجهز به سیستم هوادهی، تخلیه آب سرپوشیده 

مرکزي و شیرهاي تنظیم آب و هوا و سیستم 
اتیلن با لیتري پلی 300مخزن  12گرمایشی، تعداد 
آماده گردید. آب دریا از طریق پمپ  سیستم آب جاري

متري خور  2هاي طراحی شده در عمق و توسط لوله
گیر منتقل شده و جعفري به داخل استخرهاي رسوب

تصفیه فیزیکی و شیمیایی با عبور از فیلتر ماوراء پس از 
بنفش در مخازن هوایی ذخیره و سپس به مخازن داخل 

لیتر در  1سالن منتقل گردید. آب ورودي به میزان 
 200در ابتداي پروژه  براي هر مخزن تنظیم شد. دقیقه

قطعه ماهی که در ایستگاه ماهیان دریایی بندر امام 
نگهداري شده بودند با میانگین  جاتکثیر شده و در آن

 53/13±5/0و طول استاندارد گرم  14/35±8/0وزنی 
با  جداسازي و براساس طرح آزمایشی کامالً تصادفی

قطعه ماهی در هر مخزن رهاسازي شدند.  15تراکم 
منظور روز با غذاي تجاري به 10تیمارها به مدت 

سازش با شرایط آزمایشگاهی نگهداري گردیدند. در 
 16و  9بار در روز در ساعات  2این مدت تغذیه ماهیان 

با جیره غذایی تجاري ماهیان سیري ظاهري در حد 
، 8/47بیضاء، شیراز؛ پروتئین  21دریایی (شرکت 

فیبر  و درصد 10، رطوبت 23/9، خاکستر 92/13چربی 
 .متر انجام پذیرفتلیمی 2قطر با ) درصد 5/2

: گیري فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آباندازه
صورت روزانه به مخازن آزمایشیگیري اکسیژن اندازه

شرکت (به وسیله دستگاه دیجیتالی اکسی متر 
Crison  اسپانیا مدلP45 ( .انجام گرفتpH  و دماي

هم به صورت روزانه با استفاده از دستگاه  مخازنآب 
) P45 مدل اسپانیا Crison شرکتمتر ( pHدیجیتالی 

 ).1ثبت شد (جدول 
جهت افزودن  :سازي غذاکشت پروبیوتیک و آماده

 Liuو  Changبه غذاي ماهیان از روش  پروبیوتیک
گردید. به طور خالصه، الکتوباسیل استفاده ) 2002(

پالنتاروم (پروبیوتیک از مرکز کلکسیون میکروبی ایران 
)PTCC, 1058 چهار روز یکبار در ارلن هاي ) هر

مایع  MRSکشت لیتر محیط میلی 100حاوي 
درجه  37ساعت در دماي  24استریل به مدت 

گراد و شرایط هوازي کشت داده شد. سپس سانتی
 gهاي رشد یافته با کمک سانتریفیوژ با سرعت باکتري

درجه  4دقیقه در دماي  10به مدت  2000× 
موالر  PBS )1/0فاده از بافر گراد تغلیظ و با استسانتی
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) دو مرتبه شستشو داده شدند. در نهایت pH= 4/7و 
تهیه غلظت و براي هاي شستشو داده شده باکتري

مطلوب سوسپانسیون با استفاده از سرم فیزیولوژي و 
شد. سپس هاي مک فارلند تعیین براساس قیاس با لوله

درصد (ساخت  90زایلوالیگوساکارید با درجه خلوص 
، چین) به Longlive Bio-Technologyشرکت 

) Xu et al., 2009درصد ( 1و  5/0ترتیب در سطوح 
توزین شده و پس از حل کردن در سرم فیزیولوژي 

ها در مشخص شدن تعداد باکتري واستریل 
فارلند، غلظت الزم هاي مکسوسپانسیون به کمک لوله

(به صورت میانگین براي هر کیلو  در حجم مشخصی
لیتر سوسپانسیون) میلی 200-100غذاي مصرفی 

و با استفاده از افشانه به صورت اسپري به غذا  تهیه
طور به هامکملشد. در این مرحله سعی شد تا  اضافه

غذا  .هاي غذا اسپري شوندیکنواخت روي تمام قسمت
هاي ه و در ظرفبه صورت هر دو هفته یک بار تهی

درجه  4پالستیکی دربسته در داخل یخچال (دماي 
 3غلظت  در پایان گراد) نگهداري و استفاده شد.سانتی

دار کردن غذا و جلوگیري درصد ژالتین نیز براي پوشش
اسپري شد و اجازه  غذابر روي  هامکملاز هدر رفت 

در طول  داده شد تا غذاها در دماي اتاق خشک شوند.
پرورش حضور باکتري الکتوباسیلوس پالنتاروم در دوره 

غذا مورد بررسی قرار گرفت. براي این کار از غذاي 
ماهیان به طور تصادفی چند نمونه انتخاب و در محیط 

(محیط کشت اختصاصی مایع  MRS کشت
هاي اسید الکتیک) کشت داده شد. سپس با باکتري

هاي الکتوباسیلوس در محیط کشت رشد باکتري
تصاصی از تثبیت و تعداد پروبیوتیک در غذا اطمینان اخ

 ;Ringo and Gatesoup, 1998( حاصل شد
Andani et al., 2012(. 

تیمار  4جهت انجام این آزمایش : آزمایش تیماربندي

 گروهشامل تکرار در نظر گرفته شد که  3مختلف با 
، پربیوتیک و پروبیوتیک فاقد کنسانتره شاهد: غذاي

باکتري  cfu/g 610×1غذاي کنسانتره حاوي :  1تیمار
L. plantarum ، غذاي کنسانتره حاوي  :2تیمار

cfu/g 610×1  باکتريL. plantarum + 5/0  درصد
غذاي کنسانتره حاوي : 3تیمار و  زایلواولیگوساکارید

cfu/g 610×1  باکتريL. plantarum  یک درصد +
 بودند. زایلواولیگوساکارید

گیري پارامترهاي بیوشیمیایی اندازهگیري و خون
جهت بررسی وضعیت فیزیولوژیک ماهیان پس : خون

ماهی به صورت تصادفی از هر تکرار  5تغذیه،  هفته 8از 
اتانول با فنوکسی 2گرفته و سریعًا در داخل محلول 

 لیتر  به ازاي هر لیتر آب قرار گرفتندمیلی 5/0غلظت 
)Afkhami et al., 2014( پس از بیهوشی از .

سی ها به وسیله سرنگ دو سیسیاهرگ دمی آن
سی سی (یک هاي تهیه شدهگیري شد. نمونهخون

لیتر دو میلیبالفاصله به درون تیوب  خون گرفته شده)
براي (هر تیوب آغشته به هپارین) حاوي هپارین 

 ×دقیقه در 5ها به مدت پالسما منتقل و سپس نمونه
g 1600  سانتریفیوژ شدند و بعد از آن پالسما با

 2هاي استفاده از سمپلر جداسازي و درون تیوب
 زمان ) و تاWebb et al., 2007لیتر ریخته شد (میلی
گراد سانتی درجه -20 فریزر در آزمایشات انجام

 بیوشیمیایی گیري فاکتورهاياندازه .نگهداري شدند
 پارس از شرکت شده تهیه هايکیت از استفاده با خون

(شرکت  Vis / UV اسپکتروفتومتر دستگاه با و آزمون
Unico به گلوکز. گرفت ) صورت2100 آمریکا مدل 

 کلسترول روش به کلسترول گلوکز اکسیداز، روش
مقادیر  لیپاز و آنزیمی به روش گلیسیریدتري اکسیداز،

 با لیپوپروتئین، (HDL) باال چگالی با لیپوپروتئین
 بسیار چگالی با لیپوپروتئین و (LDL) کم چگالی

 .میانگین)± فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب محیط پرورش (خطاي استاندارد -1جدول  
 دما

 (درجه سانتی گراد)
 (ppt)شوري  pH (ppm)اکسیژن محلول 

9/0±1/27 55/0 ± 3/6 15/0±5/7 5/0 ± 48 
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 شرکت تجاري هايازکیت استفاده با (VLDL)پایین 
 ).Borges et al., 2004( گیري شداندازه آزمون پارس

منظور مطالعه ساختار به :شناسی روده مطالعه بافت
روده در پایان آزمایش به صورت کامالً تصادفی ابتدایی 

قطعه ماهی  6از هر یک از تیمارها و گروه شاهد تعداد 
هاي بافتی و نمونه قطعه به ازاء هر تکرار) 2( انتخاب

در محلول جهت مشاهده توسط میکروسکوپ نوري 
درصد  70بوئن تثبیت و سپس براي نگهداري در اتانول 

قرار داده شدند. مراحل آبگیري با استفاده از الکل هاي 
ساعت)  12درصد و نهایتاً با الکل بوتیلیک ( 100و  90

ها با استفاده از گزیلین انجام گرفت. سپس نمونه
ساعت در داخل آون  12سازي شده و به مدت شفاف

گراد) در پارافین مایع قرار داده درجه سانتی 60(دماي 
). پس از Roberts, 2012شدند ( گیريو سپس قالب

 Leitzشرکت گیري با استفاده از میکروتوم (قالب
 7ها به ضخامت ) مقاطع نمونه بافت1512مدل آلمان 

-میکرون برش داده شده و به روش هماتوکسیلین
کروسکوپ نوري آمیزي و با استفاده از میائوزین رنگ

) متصل به برنامه E-600مدل  ژاپن Nikonشرکت (
گیري گر میکروسکوپی مورد مطالعه و اندازهمحاسبه

 قرار گرفتند.
قبل از انجام آزمون آنالیز : تجزیه و تحلیل آماري
دست آمده با استفاده ه هاي بواریانس نرمال بودن داده

آنالیز  از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. براي
طرفه استفاده شد. واریانس از آزمون تجزیه واریانس یک

براي مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف از آزمون توکی 
ها دار بودن آزموناستفاده شد. حداقل سطح معنی

05/0<P ها به صورت میانگین در نظر گرفته شد. داده
خطاي استاندارد ارائه شدند. براي انجام آنالیزهاي  ±

و براي رسم  16نسخه  SPSSافزار از نرم آماري
 استفاده شد. 2007نسخه  Excel نمودارها از نرم افزار 

 
 نتایج

نتایج مربوط به  :شناسی رودهساختار بافت
شناسی روده بچه ماهیان صبیتی در انتهاي دوره بافت

گزارش شده است. همچنان که در  3پرورش در جدول 
ضخامت شود اندازه عرض ویلی و جدول مشاهده می

داري را بین تیمارهاي الیه عضالنی اختالف معنی
مختلف آزمایشی و گروه شاهد نشان ندادند 

)05/0P>1 ). با این وجود اندازه طول ویلی در تیمار 
)610×1 CFU (داري باالتر به صورت معنی پروبیوتیک

 ). >05/0Pتیمارهاي بود (و سایر شاهد تیمار از 
نتایج مربوط به  خون: بیوشیمیایی پارامترهاي

فعالیت پارامترهاي بیوشیمیایی خون بچه ماهیان 
 ،HDL کلسترول، گلیسرید،تري شامل گلوکز،صبیتی 

LDL، VLDL  4در انتهاي دوره پرورش در جدول 
 مشاهده 4جدول  در که گونهگزارش شده است. همان

 جیره بهپربیوتیک  و پروبیوتیک افزودن شودمی
بیوشیمیایی  پارامترهايدر میزان را  داريمعنی اختالف

نداد  نشان شاهد گروه و تیمارهاي مختلف بین خون
)05/0P>.( 
 

 بحث
تواند بررسی فاکتورهاي خونی و بیوشیمیایی خون می

ها نقش مهمی را ها و مسمومیتدر تشخیص بیماري
عنوان عالوه فاکتورهاي بیوشیمیایی خون بهایفا کند. به

گیري که اطالعات یکی از اولین تغییرات قابل اندازه
زیادي را در رابطه با وضعیت سالمت آبزیان، ارزیابی 

 .میانگین)± (خطاي استاندارد شناسی روده بچه ماهیان صبیتی در پایان آزمایش براساس تیمارهاي مختلفبافت -2جدول  
  تیمار شاهد 1تیمار  2تیمار  3تیمار 

a52/60±28/108 a18/25±8/100 a17/24±5/100 a34/54±3/83 (میکرومتر) عرض ویلی 

b68/92±98/502 b82/79±26/452 a92/96±13/588 b43/37±23/551 (میکرومتر) طول ویلی 
a17/68±10/108 a84/64±26/98 a20/71±18/118 a05/83±7/51 (میکرومتر) ضخامت الیه عضالنی 

  .هستند یکدیگر ) با>05/0P( آماري معنی دار اختالف داراي اندشده مشخص ستون هر در مشابه غیر حروف با که هاییداده         
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اي شناخته هاي تغذیهي و مکملاثرات مواد مغذ
در مطالعه حاضر نتایج حاصل از تأثیر استفاده شوند. می

 ترکیبیو استفاده  )L. plantarumجدا از پروبیوتیک (
پارامترهاي پربیوتیک زایلوالیگوساکارید بر با 

عدم  بیوشیمیایی خون بچه ماهی صبیتی نشان دهنده
 شاهد بود.دار نسبت به تیمار وجود اختالف معنی

) بر روي سی باس 1394مطالعه مرشدي و همکاران (
 سطوح که داد ) نشانLates calcariferآسیایی (

 پالنتاروم) بر (الکتوباسیلوس جیره پروبیوتیک مختلف
 گلوکز، مثل شده گیرياندازه پارامترهاي از برخی روي

 میزان تنها و بوده تاثیربی گلیسیرید تري و کلسترول
 پروبیوتیک با شده تغذیه تیمارهاي بین سرم آلبومین

داد که هم راستا با نتایج  نشان اختالف شاهد گروه و
 ،برخالف نتایج تحقیق حاضر. باشدمطالعه حاضر می

) گزارش کردند که اضافه 1400محمدیان و همکاران (
 جیره در پنتوسوس کردن پروبیوتیک الکتوباسیلوس

 باعث کاهشآالي رنگین کمان قزل ماهی غذایی
 سایر با مقایسه در تیمار این در گلوکز دارمعنی

 آن، برخالف و شد شاهد تیمار و تیمارهاي آزمایشی
 دارمعنی افزایش باعث پالنتاروم باکتري الکتوباسیلوس

 خون گلوکز افزایش. شد تیمارها به سایر نسبت گلوکز
 متابولیسم دهنده اختاللنشان است ممکن

 کبدي تجزیه گلیکوژن افزایش واسطهبه کربوهیدرات
). مطالعات محققین Martinez et al., 2004( باشد

نشان داده است که گلوکز خون ماهیان داراي 
هاي مختلف و حتی بین هاي زیادي بین گونهتفاوت

 ,Navarro and Gutierrezافراد یک گونه است (
1995.( Ye همکاران و )که دادند نشان نیز )2011 

، (فروکتو ومانان الیگوساکارید) پربیوتیک استفاده از
 آن همزمان استفاده و )Bacillus clausii( پروبیوتیک

 و ریدیگلیستري دارمعنی کاهش به منجر ها
 در گروه کنترل با مقایسه در کم چگالی با لیپوپروتئین

 )Paralichthys olivaceus( ژاپنی کفشک ماهی
 روي بر بیوتیک جیره تاثیري؛ با این حال سینگردید

در مطالعه محمدیان و همکاران  .ندارد سرم کلسترول
 ماهی غذایی ) افزودن پروبیوتیک به جیره1400(

 کلسترول دارمعنی کمان باعث کاهشآالي رنگینقزل
تمام تیمارهاي حاوي پروبیوتیک نسبت به گروه  در

 با هاپروبیوتیک پیشین مطالعات ساسراب شاهد شد.
 بهبود را چربی پروفیل سرم کاهش کلسترول

از  ها. پروبیوتیک(Kavitha et al., 2016) بخشندمی
 کنند،می کنترل را کلسترول متابولیسم طریق چند
 اینکه یا و شوند روده در جذب کلسترول مانع توانندمی

 سلولی دیواره غشاي به را کلسترول هاپروبیوتیک
 مکانیسم .(Liong et al., 2007) کنندمی متصل
 کاهش در باشد داشته است نقش ممکن که دیگري

 وسیله کوتاه به زنجیر اسیدهاي چرب تولید کلسترول،
همچنین مطالعات نشان داده  است. پروبیوتیکی تخمیر

 علت به ممکن است خون کلسترول کاهشاست که 
باکتري به ویژه پروبیوتیک هايباکتري از برخی وجود

 در توانندمی که باشد الکتیک اسید هاي تولیدکننده
 اتصال عدم طریق از روده کلسترول در مستقیم جذب

 ).میانگین±استاندارد  يمختلف (خطا یمارهايبراساس ت یشآزما یاندر پا یتیصب یانخون بچه ماه یوشیمیاییب يپارامترها یتفعال -3جدول 
3تیمار  2تیمار   1تیمار   شاهدتیمار     

170 ±1/73a 122/0±13/85a 169/0±19/62a 121/5±0/8660a  (میلی گرم/دسی لیتر)گلوکز 
447/5 ±122/11a 444±58/31a 444±15/58a 411±19/05a (میلی گرم/دسی لیتر) تري گلیسرید 
357/5 ±59/75a  322/5±17/60a  330/5±9/52a 314/5±10/68a (میلی گرم/دسی لیتر) کلسترول 
164±27/71a 119±5/19a 118/5±4/90a  118/5±0/866a باال چگالی با لیپوپروتئین )HDL ( میلی)

 گرم/دسی لیتر)
 76/ 5±2/59a  67/5±0/288a  70/5±1/44a 65±6/35a کم چگالی با لیپوپروتئین )LDL ( میلی)

 گرم/دسی لیتر)
89/65±24/45a  88/75±11/69a  88/80±3/11a  82/ 20±3/81a پایین بسیار چگالی با لیپوپروتئین )VLDL( 

 (میلی گرم/دسی لیتر)
 .)<05/0P(  باشدمی دار معنی اختالف وجود عدم نشانه ردیف هر درمتفاوت  حروف نبود
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 ,Ooi and Liong)کنند  دخالت صفراوي هاينمک
 محیطی عوامل محققین مطالعات براساس .(2010

 عوامل ،)تراکم حرارت، درجه شوري، فصل،(
تغذیه وضعیت جنس، سن، ماهی، گونه( فیزیولوژیک

 و دقت نمونه، تهیه چگونگی برداري،نمونه زمان ،)اي
 فعالیت بر توانندمی گیرياندازه هايروش حساسیت

 تفاوت و باشند تاثیرگذار خون بیوشیمیایی پارامترهاي
 شود سبب را گرفته صورت تحقیقات نتایج در
)Verdegem et al., 1997 .(این بر عالوه 

 مورد پروبیوتیک نوع غذایی، هايجیره فرموالسیون
 هايروش و جیره پروبیوتیک مختلف سطوح استفاده،
 تواندمی نیز جیره به پروبیوتیک کردن اضافه مختلف

 . ایجاد کند را اختالفات این
شناسی امري و ساختار بافت نشاختیریختمطالعه 

شناسی روده و بافت شناسیریختضروري است. 
دستگاه گوارش ماهی تحت تأثیر رفتار تغذیه، منظم 
بودن مصرف غذا و همچنین اندازه بدن و شکل قرار 

). ساختار Buddington et al., 1997( گیردمی
پذیري به طور برگشتهاي روده به سرعت و بهسلول

 Buddingtonدهد (میتغییرات جیره غذایی پاسخ 
et al., 1997در هضم و جذب  می). اهمیت روده قدا

مواد مغذي بسیار بیشتر از بخش خلفی است 
)Dabrowski and Dabrowska, 1981 بنابراین .(

می ماهی صبیتی در این مطالعه شناسی روده قدابافت
مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر نتایج استفاده 

)، پربیوتیک L. plantarumجدا از پروبیوتیک (
ها بر ساختار زمان از آن ستفاده همزایلوالیگوساکارید و ا

بافت روده شامل اندازه عرض ویلی و هم چنین ضخامت 
دار عدم وجود اختالف معنی الیه عضالنی نشان دهنده
 طول ویلیبا این حال اندازه  نسبت به تیمار شاهد بود.

به صورت ) پروبیوتیک CFU 1×610( 1در تیمار 
 ایر تیمارها بود.داري باالتر از گروه شاهد و سمعنی

Dimitroglou ) بیان داشتند که با 2010و همکاران (
) به MOSمانان اولیگوساکارید ( افزودن پربیوتیک

) Sparus aurataجیره غذایی ماهی سیم سر طالئی (
داري در ساختار ویلی در مقایسه با تیمار افزایش معنی

دنبال شاهد مشاهده گردید. ساختار بافت روده به
و پربیوتیک در تحقیقات  مصرف خوراکی پروبیوتیک
)، 2010و همکاران ( Zhouمختلف بررسی شده است. 

Cerezuela ) و همکارانa2013 و (Akter  و همکاران
) به ترتیب با افزودن سه پربیوتیک اینولین، 2016(

، اضافه کردن MOS) و GOSگاالکتواولیگوساکارید (
) و سطوح ترکیبی Bacillus subtilisبیوتیک (پرو

سازي ) و اینولین و مکملB. subtilisپروبیوتیک (
مانان اولیگوساکارید به جیره ماهی شوریده 

)Sciaenops ocellatus سیم سر طالئی و ،(
 Pangasianodonماهی راه راه (گربه

hypophthalmus افزایش ساختار بافت روده (اندازه (
هاي با یافته راستامهطول ویلی) را مشاهده کردند که 

مطالعات نشان داده است که باشد. تحقیق حاضر می
ترین محل ها براي لوله گوارش یکی از معمول

باشد، بزرگ شدن پرزهاي زا میهاي بیماريباکتري
تواند به افزایش سطح جذب و بهبود هضم و روده می

 Firouzbakhsh etجذب مواد مغذي منجر شود (
al., 2011ها در روده با ها و پربیوتیکوتیک). پروبی

ایجاد رقابت براي فضا و غذا و تولید اسیدهاي آلی، 
اسیدي کردن محیط روده و تولید مواد ضدباکتریایی 

زا و افزایش فضا را براي کاهش باکترهاي بیماري
کند سالمت و وضع عمومی ماهی بهتر می

)Ferguson et al., 2010 .( 
اضافه کردن هاي مطالعه حاضر مغایر با یافته

غذایی اسکار  پربیوتیک زایلوالیگوساکارید به جیره
)Astronotus ocellatus ( 5/0، 0با سطوح انتخابی ،
 Rutilusو ماهی سفید دریاي خزر (درصد  2و  1

kutum ( تغییري درصد  3و  2، 1، 0با سطوح انتخابی
 در ساختار بافت روده (طول و عرض ویلی و هم چنین

ضخامت الیه عضالنی) را در مقایسه با گروه شاهد ایجاد 
چنین ). همHoseinifar et al., 2014, 2016نکرد (

Heidarieh ) با افزودن مخمر 2013و همکاران (
)Saccharomyces cerevisiae ( درصد  5به میزان

آال اختالف معنیماهی قزلشاهد جیره  و مقایسه با
ندازه طول و عرض ویلی) داري در ساختار بافت روده (ا
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در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نکردند که با 
در مورد عرض ویلی و ضخامت هاي تحقیق حاضر یافته

 هم خوانی دارد. الیه عضالنی 
تناقض در نتایج در مطالعات مختلف ممکن است به 

هاي ایمنی، درجه علت اختالف نوع و میزان محرك
یی، طول دوره خلوص افزودنی ها، نوع جیره غذا

پرورش، شرایط محیطی، گونه ماهی و سن آن باشد 
)Merrifield et al., 2010هاي مطالعه حاضر ). یافته

در دار را دهد که عدم وجود اختالف معنینشان می
پربیوتیک تیمارهاي ترکیب پروبیوتیک با 

توان به کم می) 3و  2 هاي(تیمارزایلوالیگوساکارید 
عدم ایجاد ربیوتیک جیره و بودن سطوح انتخابی پ

آن عدم بهبود در  به دنبال افزایی با پروبیوتیک وهم
 ساختار بافت روده نسبت داد. 

 
 گیري کلینتیجه

جداگانه  که استفاده کردتوان بیان میبا توجه به نتایح 
پربیوتیک با زمان ) و همL. plantarumاز پروبیوتیک (

زایلوالیگوساکارید در بچه ماهی صبیتی با وزن استفاده 
پارامترهاي بیوشیمیایی  هیچ کدام از تیمارهاشده در 

ن را تحت تاثیر قرار نداد؛ با این حال افزودن وخ
جداگانه پروبیوتیک مذکور افزایش طول ویلی در روده 

 مکمل تواندمی پروبیوتیک این لذا را به همراه داشت. 
اما  .باشد صبیتی ماهی غذایی جیره براي اسبیمن

هاي استفاده شده در غلظتترکیب آن با پربیوتیک 
 شود.براي ماهی صبیتی توصیه نمی
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Abstract  
Intensive aquaculture and commercialization production are believed to be needed for improving fish health status 
and probiotics and prebiotics are candidates to achieve this goal. The aim of this study was to evaluate the single 
and combined effects of dietary probiotic with prebiotic on intestine histology and blood biochemical parameters 
of Sobaity fingerling (Sparidentex hasta). For this purpose, a total of 180 Sobaity fingerlings were prepared with 
an average weight of 35.14±0.8g from the Mariculture Research Station of South Iranian Aquaculture Research 
Center. This study was carried out in a completely randomized design with four treatments and three replications 
(15 fish per each replication) in fiberglass tanks with 300 liters volume. Fish were fed with feed containing without 
supplementation (control group), probiotic 106 CFU/g feed (treatment 1), 0.5 and 1 percent prebiotic 106 CFU/g 
feed (treatment 2 and 3) at satiation for a period of 8 weeks. At the end of the experiment, the intestine and blood 
samples were collected. The results showed that combination of dietary probiotic with prebiotic did not change 
intestine histology of Sobaity fish (P>0.05). At the end of the experiment, the dietary prebiotic and probiotic also 
did not change blood biochemical parameters (glucose, triglycerides, cholesterol, HDL, LDL and VLDL) 
(P>0.05). This study showed that combination of probiotic with prebiotic at the used amounts had no significant 
effects on intestine histology and blood biochemical parameters of Sobaity fish. However, single supplementation 
of probiotic causes the elevation of villi length.  
 
Keywords: Probiotic, Prebiotic, Intestine histology, Blood biochemical parameters. 
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