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ABSTRACT 

Probiotics as alternatives to chemicals and antibiotics have proven to be 

effective in promoting successful aquaculture. They can improve water 

quality, increase tolerance to stress, generate high-quality livestock, etc. 

The present study aimed to investigate the effect of adding Lactobacillus 

rhamnosus PTCC 1637 to water on the intestinal tissue of rainbow trout, 
Oncorhynchus mykiss. This experiment was performed in three treatments 

including 1: days 1 to 7; 2: days 1 to 20; and 3: days 1 to 60, by adding 

the bacterium at 106-107 CFU/mL into the water and also a control group. 

The above mentioned concentrations of the bacterium in group 1 were 

added on days 1, 3, and 5; in group 2, at every two days; and in group 3, 

from 1 to 20 on every other day, then from 20 to 60, once in four days. At 

the end of the experiment, intestinal alteration was examined. The results 

showed that the highest length (247.2 µm) and width of intestinal villi 

(70.6 µm) were related to the hatched egg group from 1 to 60 days 

(hatched egg part), while the lowest in the control group. There was no 

significant difference between the average width and length of the 

intestinal villi in other treatments compared to the control group. In 

general, the use of bacteria in the eyed eggs group (days 1 to 60 at a 

concentration of 107 CFU/mL) showed a more favorable result than in the 

alevin and fry groups. Finally, the direct addition of probiotics to the water 

effectively improved intestinal morphology in O. mykiss. 
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 "مقاله پژوهشی"

  کمان ینرنگ آالیقزل ی ماه بچه بر بافت روده   Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637  اثر آب حاوی

(Oncorhynchus mykiss ) 
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 چکیده 

آنتیعنوان  بهها  پروبيوتيک و  شيميايی  مواد  براي  كردهبيوتيکجايگزينی  ثابت  ارتقاها  در  كه   ياند 

 و   بهبود كيفيت آب، افزايش تحمل به استرس  توان بالقوهاند، زيرا داراي  ثر بودهؤپروري موفق مآبزي

هستند. توليدي  ذخاير  كيفيت  تحقيق   افزايش  اين  افزودن  أ تبررسی  هدف   Lactobacillusثير 

rhamnosus PTCC 1637    كمانينرنگ  آاليقزلی  ماه بر بافت روده بچهبه آب پرورش ماهی  

(Oncorhynchus mykissبود. اين بررسی در سه گروه )    3و    ؛: آلوين2  ؛زدهچشم: تخم1شامل  :

و شاهد )بدون دريافت    یليتر آب پرورشباكتري در ميلی 1×710و    1×610  هايبچه ماهی با غلظت

صورت  به  2؛ در گروه  5و    3،  1در روزهاي    1هاي مذكور از باكتري، در گروه  . غلظتانجام شدباكتري(  

روز يک بار به    4هر    60تا    20و از روز    ،يک روز در ميان  20تا    1از روز    3دو روز در ميان و در گروه  

 6/70پرزهاي روده )   پهنايميكرومتر( و    20/247)  درازاآب افزوده شد. نتايج نشان داد كه بيشترين  

 08/201: درازا و 2/59: پهناو كمترين ) 60تا  1روز در زده هاي چشمروه تخمميكرومتر( مربوط به گ

پرزهاي روده    درازايو    پهنا داري بين ميانگين  شاهد بود. تفاوت معنیگروه  ميكرومتر( آن مربوط به  

  زده )روزچشم  هايدر گروه تخم  ي استفاده از باكتردر مجموع،    مشاهده نشد.  ا شاهد ب تيمارها    ديگردر  

را نشان   يترمطلوب  جهينت  ماهیو بچه  نآلوي  گروه   به  نسبت  (CFU/mL   710  غلظت  در  60  تا  1

بود و موجب بهبود وضعيت    اي اثرگذارافزودن مستقيم پروبيوتيک به آب پرورشی شيوه  در نهايت،داد.  

 شد. كمان آالي رنگينروده بچه ماهی قزل شناسیريخت
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 (و همكاران ماچانلو) كمانينرنگ يآال قزل یبر بافت روده بچه ماه Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 ياثر آب حاو  /  3

   

 مقدمه 

از  Oncorhynchus mykiss)  كمانينرنگ  آاليقزل  )

ماه  يتجار  هايگونه  ترينمهم ا  يانآزاد  از   يراندر  است. 

ا و    يهتغذ  يحصح  يريتمد  ،ی ماه  يننكات مهم در پرورش 

(.  Sugiura et al. 2000)  است  بازماندگیباال بردن درصد  

 در  را  انيماه  نوزاد  يیتوانا  بتوانند  كه  یليوسا  و  فنون  اصوالً

 يضرور و مهم اريبس بخشند، بهبود نيآغاز هيتغذ بردن باال

  ، ی ماه ن يا پرورش در موجود مشكالت  ازی كي رايز ،هستند

  تلفات   با  همواره  كه  استی  زندگ  هياول  مرحله  در  پرورش

 ,Hajibeglou and Sudagar)   است  همراه  باال   نسبتاً

2018)  . 

اي زنده  ريزموجوداتها  پروبيوتيک  ،براساس تعاريف موجود

كه   مناسب  وقتیهستند  مقدار  با    به  و  مناسب  زمان  در 

مناسب  به    (،Hill et al. 2014)ند  شوتجويز    غلظت 

می تكثير  گوارش  دستگاه  در  شناسی  ريختشوند،  سرعت 

بهبود ميكروبيوم روده را  و وضعيت طبيعی  روده و تركيب  

برهمكنش  بخشندمی بين  و  تعيين    ريزموجوداتهاي  را 

 ;Ajuwon, 2016; Sarangi et al. 2016)كنند  می

Chen et al. 2017  .)  در مطالعات مختلف نشان داده شده

پروبيوتيکاست   مهاركنندهكه  مواد  توليد  به  قادر  و    ها 

از   بيماريجلوگيري  عوامل  هستند    زاتجمع  روده  در 

(Nayak, 2010; Cordero et al. 2015 و از طريق )

، يک  آنسازي در  اتصال به مخاط دستگاه گوارش و كلنی

 ( می  (فيلترصافی  تشكيل  را  طبيعی  اين    . دهندمحافظ  به 

عوامل  آنها    ترتيب، مقابل  در  ميزبان  گوارش  دستگاه  از 

ايمنی به حفظ   دستگاهو با تحريک    كردهزا محافظت  بيماري

ند  كناي متعادل كمک میسالمتی موجود و ايجاد فلور روده

(Sikandar et al. 2017  .) 

ترانسكريپتوميک و  (  Transcriptomic)  مطالعات 

تعداد (  Proteomic)  پروتئوميک كه  است  داده  نشان 

نئوپروتئين از  شده (  Neoproteins)هاي  زيادي  ترشح 

الكتوباسيلوس از توسط  مختلفی  درسطوح  را  ميزبان  ها، 

بيماري عوامل  مهار  رودهقبيل  مخاط  زاي  سالمت  اي، 

رشد    و ساز بدن، ايمنی، سوخت    دستگاه دستگاه گوارش،  

تحت    ايياخته بازماندگی  میو  قرار  دهد  تأثير 

(Carnevali et al. 2013   .) 

بار   اولين  پوست، آبشش و    سطحاز    هاالكتوباسيلوسبراي 

سپس    .شدندمجراي گوارشی ماهی كاد اقيانوس اطلس جدا  

ازامحقق  ديگرتدريج  به برخی  توانستند  هاي  گونه  ن 

تمام   در  استخوانی  ماهيان  اكثر  روده  از  را  الكتوباسيلوس 

  كنند ، انگشت قد و بالغ جدا  ينوزادمراحل زندگی شامل  

(De Leblanc et al. 2010  يكی .)جنس مهم    ياز اعضا

گونهالكتوباسيلوس  ،  Lactobacillus rhamnosus 

هاي بسيار  از باكتري  كه  ( Petrova et al. 2021)  است

جمله كاهش    اثرات سالمتی بسياري از  بوده و مقاوم روده  

ويروسی، اسهال  مدت  بيماري   طول  ترميم  ايمنی،  تقويت 

و  روده آلرژي  از  پيشگيري  و  درمان  ملتهب،  بزرگ  ي 

 .Liu et al)  دارد  زابيماريهاي  جلوگيري از رشد باكتري 

باكتري    (.2020 است كه   .Lدر مطالعات مشخص شده 

rhamnosus GG   قابليت تحريک بلوغ و توسعه پرزهاي

نوزادان در  (.  Patel et al. 2012)  دارد  انسان  روده 

در پرورش ماهی   L. rhamnosus GGكاربرد  ،چنينهم

( نيل  به Oreochromis niloticusتيالپياي  منجر   )

قسمت  درازايافزايش   در  خلفی  پرز  و  ميانی  قدامی  هاي 

 .(Pirarat et al. 2011)روده شد 

Moriarty  (1998تعريف گسترده )ها به  اي از پروبيوتيک

»افزودنی )عنوان  داد  پيشنهاد  آب«   .Zhou et alهاي 

)  Lauzonهمچنين،  (.  2010 همكاران   .L(  2014و 

plantarum    به ميزان  را mLCFU/  510  ×1  (Colony 

Forming Unit  )كاد    نوزادروز به آب پرورشی    9مدت    به

(Gadus morhua  اضافه )كه به طور قابل توجهی    كردند

شد.  میجمعيت ميكروبی روده از اين باكتري تشكيل    70%

 طلب شد.هاي فرصتيباعث كاهش باكتر اين امر

مطالعات   اكثر  امروز،  به  شدهتا  اثرات   انجام  بررسی  براي 

-هاي غذايی استفاده كردهملـها در آبزيان از مكپروبيوتيک

مستقيم   اند تجويز  احتمالی  مفيد  اثرات  به  كمی  توجه  و 

طالعه ـن مـهدف اصلی از اي  .ها در آب شده استپروبيوتيک

اطـه دسـب آوردن  روده    شناسیريختورد  ـالعات در م ـت 

رنگينقزل پروبيوتيک  آالي  به  پاسخ  در   .Lكمان، 

Rhamnosus .به عنوان افزودنی آب بود ، 

 

 ها   مواد و روش  

استفاده: مورد  مورداكتريب   باكتري  اين   هاي  در  استفاده 

پژوهش سازمان  از  ليوفيليزه  شكل  به  علمیطرح  و    هاي 

ساعت در محيط   48صنعتی ايران خريداري و براي مدت  

دماي  (  ®Merck  آلمان،)MRS Broth   كشت   37و 

تعيين ميزان تراكم   برايداده شد.    گراد كشتدرجه سانتی

سنجی تراكم  روش  از  موج    باكتري،  طول  در    620نوري 



 4 ( /  1401بهار ، ميك، شماره هشتمتغذيه آبزيان )سال 

شد  استفاده  اسپكتروفتومتر،  از   Ahmadnia)   نانومتر 

Motlagh et al. 2016 .) 

 

 آزمایش طراحی  

تصادفی در سه بخش    اين پژوهش در قالب يک طرح كامالً

 ماه انجام شد.  2به مدت  آزمايشی

-حله تخم چشم)مر  7تا   1روز  از    زدهبخش اول: تخم چشم

(: تيمارهاي اين بخش از آزمايش مركب  ده تا تفريخ كاملز

گونه پروبيوتيكی دريافت  گروه شامل گروه شاهد )هيچ   3   از

زده تا تفريخ كامل  چشم  تيماري كه از مرحله تخم   ؛ (نكردند

 L. rhamnosus PTCC 1637از طريق آب در معرض 

گرفتند  CFU/mL  610غلظت  با   از    يماريتو    ؛ قرار  كه 

  از طريق آب در معرض  كامل  تفريخ  تا  زدهچشم  مرحله تخم

L. rhamnosus PTCC 1637   با غلظتCFU/mL 

تراكم  زده با  چشمهاي  تخم  ،در اين بخش .  قرار گرفتند   710

در  متر مربع(  سانتی  40  ×  40ر هر سبد )قطعه تخم د  750

كاليفرنيايی تراف قرار    3با    هاي  سپس، گرفتندتكرار   .

باكتريايی    L. rhamnosus PTC Cسوسپانسيون 

به   6و    3،  1  در روزهاي  هاي تعيين شده با غلظت  1637

پس از افزودن باكتري به آب در هر نوبت،  .  دشآب اضافه  

مدت   به  ورودي  آب  متوقف  30جريان  سپس    ،دقيقه  و 

 . (Lauzon et al. 2010)شد ان آب برقرار جري

تفريخ شده تا  هاي  نوزاد)  20تا    8روز  از    : آلوينبخش دوم

  5  شامل   ، تيمارهاي اين بخش از آزمايش زمان تغذيه فعال(:  

قبيلگروه   )هيچ  از  شاهد  دريافت گروه  پروبيوتيكی  گونه 

  تغذيه فعال زده تا  چشم  تيماري كه از مرحله تخم  ؛ (نكردند

 L. rhamnosus PTCC 1637از طريق آب در معرض

گرفتند  CFU/mL  610غلظت  با     (؛ 20تا    1)روز    قرار 

از طريق   تغذيه فعال  تا  زدهچشم   كه از مرحله تخم  يماريت

با غلظت   L. rhamnosus PTCC 1637  آب در معرض

CFU/mL   710   تيماري كه  (؛  20تا    1)روز    گرفتند  قرار

از طريق آب در   تغذيه فعال تا    شدهنوزادهاي تفريخاز مرحله  

غلظت  با     L. rhamnosus PTCC 1637معرض  

CFU/mL  610  كه   يماريتو    ؛(20تا    8)روز    قرار گرفتند

از طريق آب در   تغذيه فعال   تا  شدهتفريخنوزادهاي  از مرحله  

غلظت    L. rhamnosus PTCC 1637  معرض با 

CFU/mL   710   ها با  لوينآ  (.20تا    8)روز    ند قرار گرفت

متر مربع(  سانتی  40  ×   40)قطعه در هر سبد    650تراكم  

سپس    تكرار قرار داده شدند.  3هاي كاليفرنيايی با  ترافدر  

باكتريايی    L. rhamnosus PTC Cسوسپانسيون 

به    صورت دو روز در ميانبه شده  تعيينهاي  با غلظت   1637

در اين بخش، پس از افزودن باكتري به آب .  دشآب اضافه  

و    ، ساعت متوقف  2در هر نوبت، جريان آب ورودي به مدت  

 (. Lauzon et al. 2010) دشسپس جريان آب برقرار 

ــوم: بـچه ـماهی   )تـغذـيه فـعال ـتا    60ـتا    20روز  از    بخش سـ

دود   ا وزن ـح اهی ـب ه ـم اي اين بخش از   (:گرم  3بـچ ارـه تيـم

يوتيک پروبشــاهد )  گروه گروه شــامل 7   آزمايش مركب از

زده تا  هاي چشمتيماري كه از مرحله تخم(؛  نددريافت نكرد

)روز   مـاهی  آب در معرض  60تـا    1بچـه  از طريق   )L. 

rhamnosus PTCC 1637      غلظـت  بـاCFU/mL  
ــمتيماري كه از مرحله تخم؛  دنقرار گرفت 610 زده  هاي چش

)روز   مــاهی  بچــه  معرض 60تــا    1تــا  در  آب  طريق  از   )

L .rhamnosus PTCC 1637      غلظت باCFU/mL  
د  710 اريت؛  قرار گرفتـن ه    يـم ه از مرحـل اي  نوزادـك تفريخ ـه

ــده آب در معرض  يق( از طر60ـتا    8)روز    ـماهی  بـچه  ـتا  شـ

L .rhamnosus PTCC 1637 با غلظتCFU/mL 

د    610 اريت؛  قرار گرفتـن ه    يـم ه از مرحـل اي  نوزادـك تفريخ ـه

ــده آب در معرض  يق( از طر60ـتا    8)روز    ـماهی  بـچه  ـتا  شـ

L. rhamnosus PTCC 1637 با غلظتCFU/mL  
 بـچه  ـتا  تـغذـيه فـعالـكه از مرحـله  يـماريت؛  قرار گرفتـند    710

ی ــا    20)روز    مــاـه ر60ت ـط از  ق(  رض    ـي ـع ـم در   .Lآب 

rhamnosus PTCC 1637   ت ا غلـظ    CFU/mL  ـب
 بچه تا  تغذيه فعالكه از مرحله   يماريتو   ؛قرار گرفتند 610

ی ــا    20)روز    مــاـه ر60ت ـط از  ق(  رض    ـي ـع ـم در   .Lآب 

rhamnosus PTCC 1637   ت ا غلـظ    CFU/mL  ـب
دقرار گرفت  710 ا تراكم    .ـن ان ـب اهـي ه ـم ه در هر   105بـچ قطـع

بد  انتی 40 ×  40)ـس هاي كاليفرنيايی  مربع( در ترافمتر  ـس

دند.تكرار قرار  3با   يون باكتريايی    داده ـش پانـس وـس پس ـس ـس

L. rhamnosus PTC C 1637  ـهاي تعيين ـبا غلـظت

 20ـصورت يک روز در ميان و از روز به 20تا   1از روز ـشده  

افه روز يک 4هر   60تا   در اين گروه، پس    .دـشبار به آب اـض

از افزودن ـباكتري ـبه آب در هر نوـبت، جرـيان آب ورودي ـبه 

اعت متوقف ـشده و ـسپس جريان آب برقرار   2مدت     د ـشـس

(Lauzon et al. 2010  .)ه ان  بـچ اهـي ه    4ـم ار در روز ـب ـب

ــركت   %6ميزان   ــا،    21وزن بدن با خوراک آغازين )ش بيض

ـــيدن  ــيراز( ـتا رسـ ــگرم   3ـبه وزن ـحدود  شـ ـند  دتـغذـيه شـ

(Teylor et al. 2006.) 

 



 (و همكاران ماچانلو) كمانينرنگ يآال قزل یبر بافت روده بچه ماه Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 ياثر آب حاو  /  5

   

 های مورد مطالعهگیری شاخصاندازه

از  صورت تصادفی از سه عدد ماهی به در انتهاي بخش سوم

تيمار نمونههر  پودر گل   روده  ،  توسط  كردن  بيهوش  طی 

و بعد از   ( جداسازيGioacchini et al. 2011ميخک )

 %10فيزيولوژي، در فرمالين  سه بار شستشو در محلول سرم  

 ،انجام مراحل معمول  برايو    ند ساعت قرار گرفت  24به مدت  

سباندن،  گيري، برش بافت و چآبگيري، شفاف سازي، قالب

انجام    چسباندن المل و  ائوزين،  -رنگ آميزي هماتوكسيلين

برداري در  عكس(.  Khodabandeh et al. 2009)  شد

شيالت مج  آزمايشگاه  ميكروسكوپ  دوربين ـتوسط  به    هز 

هاي تهيه شده و  تحليل عكس  و  زيهـتج  رايـب .  انجام شد

 Image  افزاررمن  روده از  پرزهاي  پهنايو  درازا    گيرياندازه

J 150  .استفاده شد 

  

 ها تجزیه و تحلیل داده

واريانس يک  تجزيه  آزمون  ميانگين از  مقايسه  براي    طرفه 

از   و  تيمارها  يا عدم  بين  براي بررسی وجود  آزمون دانكن 

-معنیطح  ـها )در سانگينـدار بين مينیـمع   وجود اختالف

 .  تحت ويندوز استفاده شد SPSS 22درصد( با  5 داري

 

 ج ینتا

افزودن   آب    L. rhamnosus PTCC 1637نتايج  به 

نشان داد كه بيشترين  كمان آالي رنگينپرورشی ماهی قزل

روه  ميكرومتر( مربوط به گ  109پرزهاي روده )  پهنايو    درازا

(  مرحله تخم چشم زده)  60تا روز    1زده روز  هاي چشمتخم

( كمترين  بود    66و  شاهد  گروه  به  مربوط  ميكرومتر( 

(05/0p<) پهناي و    درازاداري بين ميانگين  . تفاوت معنی  

مشاهده نشد    شاهد  گروها  ب  تيمارها  ديگرپرزهاي روده در  

(05/0p> 1جدول ؛ .) 

 

با افزودن    کمان آالی رنگین قزلماهی بچه   پرزهای روده  پهنای و درازا انحراف معیار(    ±میانگین ) 1جدول 

L.rhamnosus PTCC 1637   پرورشی  آب  به 

 طول پرز )ميكرون(  پرز )ميكرون(عرض  ( CFU/mL) باكتريغلظت  شيمراحل آزما

 8/7b 201/08 ± 14/9b ± 59/2 0 شاهد 

 تخم
610 70/6 ± 5/31a 240 ± 16/1a 

710 68 ± 4/52a 247/2 ± 18/21a 

 آلوين 
610 60/8 ± 2/68b 211/8 ± 12/49b 

710 60/2 ± 6/61b 214/6 ± 18/4b 

 بچه ماهی 
610 60 ± 5/09b 218/6 ± 11/99b 

710 57/6 ± 2 /88b 210/8 ± 15/05b 

 (. p<05/0دار دارند )هاي ارائه شده در هر ستون با حروف غير مشترک با يكديگر اختالف معنی* داده
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روز پرورش با آب حاوی غلظت های مختلف باکتری    60بچه ماهی قزل آالی رنگین کمان پس از    بافت رودهمقطع عرضی    1شکل  

L. rhamnosus PTCC 1637  1؛  40×  ییبزرگنما  ائوزین،-رنگ آمیزی هماتوکسیلین   . در مراحل تخم،آلوین و بچه ماهی  )

(  4؛  mL/ CFU  710غلظت    در   ، زدههای چشم( گروه تخم3؛  mL/CFU  610غلظت    در زده  های چشم( گروه تخم2شاهد؛    گروه

  در   ماهیان ( گروه بچه 6؛  mL/CFU  710  در غلظت (  60تا    8ها )روز  گروه آلوین  ( 5؛  mL CFU  610-1غلظت    در ها  گروه آلوین

   . mL/CFU 710غلظت   در ماهیان (  گروه بچه7و   ؛mL/CFU  610غلظت 
 

   بحث

ها در  بيوتيکپروري استفاده از داروها و آنتیبا توسعه آبزي

جهان   است  بهسراسر  افزايش  حال  در  سرعت 

(Tabassum et al. 2021  با .)  استفاده بيش    ،اينوجود

هاي مقاوم به  ها منجر به ايجاد باكتريبيوتيکاز حد از آنتی

اي  فزايندهطور  بهيان بردن آنها  ـدارو شده كه كنترل و از م

ها در پرورش  استفاده از پروبيوتيک  ،شود. بنابرايندشوار می

آبزي   افزايش  بهموجودات  زيست  محيط  دوستدار  عنوان 

زنده وقتی    ريزموجوداتعنوان  ها بهيافته است. پروبيوتيک

ميزبان  بر  سودمندي  اثرات  شوند،  مصرف  كافی  مقدار  به 

هاي ميكروبداشته و با تغيير جمعيت ميكروبی به سمت  

بهبود   باعث  مغذي   بازده مفيد،  مواد  از  افزايش    و  استفاده 

-آبزياين، در  وجود  . با  شودمی  هااي خوراکارزش تغذيه

توان به عنوان مكمل غذايی يا  ها را میپروري، پروبيوتيک

 Zorriehzahraعنوان يک افزودنی به آب تجويز كرد )به

et al. 2016) . 

-میرا  پرزها    ايـدرازا و پهنخصوص  بهبررسی بافت روده و  

فيزيولوژيک   وضعيت  بررسی  براي  مناسبی  شاخص  توان 

بخش از  يكی  عنوان  به  گوارش روده  دستگاه  مهم  هاي 

گر افزايش  نمايان ،پرزها . افزايش قطر و ارتفاع  محسوب كرد

ب و  روده  جذب  كارايی  هسطح  افزايش  غيرمستقيم  طور 

استفاده از جيره غذايی مصرفی است. نتايج اين مطالعه نشان  
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دار سبب افزايش طور معنیهب  پروبيوتيکاستفاده از  كه  داد  

بيشترين ارتفاع و قطر   به طوري كه  ،شودپرزها میرتفاع  ا

.  دشمشاهده    60تا روز    1چشم زده  از روز  پرز در گروه تخم

معنیتيما  ديگر اختالف  نداشتندرها  شاهد  گروه  با    . داري 

تيمار    درتمامی ماهيانی كه  در  البته بايد توجه داشت كه  

پهناي    ، باكتريايی قرار گرفتند از گروه   درازا و  باالتر  پرزها 

پرزهاي روده در    درازايشاهد بود. نتايج مشابهی در افزايش  

باكتري افزودن    و   Vibrio pelagius   هاي اثر 

Aeromonas caviae    پرورشی آب  به 

شد     Scophthalmus maximusماهی مشاهده 

(Ringo and Vadstein, 1998  .) 

ييد نتايج حاضر، عالوه بر افزودن مستقيم پروبيوتيک أ در ت

-ريختيز بر  ـذايی نـاي غ ـه ی، مكملـی ماهـبه آب پرورش

نيا مطلق  احمدي. در آزمايشی،  گذارند میروده  اثر    شناسی

( از الكتوفرين و 1395و همكاران  استفاده  اثر   )  PTCC 

1637  Lactobacillus rhamnosus  به صورت را 

هاي فيزيولوژيک مولدين ماده  جداگانه و تلفيقی بر شاخص

تيمار  كه  ها نشان داد  . نتايج آن دند كركاراس طاليی بررسی  

باكتري    rhamnosus .L  (610  شده با جيره حاويتغذيه  

هاي كبدي،  داري در شاخصدر گرم جيره( اختالف معنی

و  روده جنسیاي  همداشتتيمارها    ديگربا    غدد    ، چنين. 

بافت داد  مطالعات  نشان  روده  پهنا  شناسی  درازا،  و  كه 

پرز از مساحت سطح جذبی  بيش  تيمار  اين  در  روده  هاي 

گيري شد  نتيجه   ،اين اساس  تيمارهاي آزمايشی بود. بر  ديگر

از   استفاده  سطح    دليلبه   rhamnosus.L كه  افزايش 

روده پرزهاي  استاي  جذبی  مناسبی    ممكن   برايگزينه 

بهره در  افزايش  باشد.  وري غذايی در ماهی كاراس طاليی 

پرزهاي درازاي  مبنی بر افزايش    هايیموارد مشابه، گزارش

  L. rhamnosus GG  روده در اثر استفاده از پروبيوتيک

نيز وجود  (Pirarat et al. 2011)در ماهی تيالپياي نيل 

كردند گزارش  (  2017و همكاران )  Ramosهمچنين    دارد.

مكمل )كه  پروبيوتيک  مخلوط  با  غذايی   Bacillusهاي 

sp.  ،Lactobacillus sp.  ،Pediococcus sp.  ،

Enterococcus sp.  هضم، جذب مواد مغذي و عملكرد )

  شناسیريختهاي گوارشی و بهبود آنزيمرشد را با تحريک 

 .بخشدبهبود می O. niloticus روده

در اين مطالعه نتايج نيز حاكی از بهبود وضعيت بافت روده  

كه   پرز بوددرازا و پهناي در گروه تخم چشم زده و افزايش  

-بهروبيوتيک به آب پرورشی  ـوان كرد افزودن پ ـتوان عنمی

م روده  ؤطور  در  باكتري  تجمع  باعث    ماهی بچهو  نوزاد  ثر 

خاطر نوشيدن مداوم آب ه  ممكن است بامر  شود كه اين  می

در توسعه پرزهاي روده در    دخيلباشد. مكانيسم احتمالی  

پروبيوتيک،   كننده  دريافت  سازي كلنیتيمارهاي 

استپروبيوتيک و  روده  در  جيره ـها  در  موجود  قند  از  فاده 

عنوان منبع انرژي و توليد اسيدهاي چرب زنجيره كوتاه  به

كوتاه استبوتيريک  اسيد  مانند   زنجيره  چرب  اسيدهاي   .

پرزهاي روده داشته    درازايتوانند نقش زيادي در افزايش  می

بوتيريک  اسيد    كوتاه مخصوصاًزنجيرهباشند. اسيدهاي چرب  

دهنده پرز روده بوده و  هاي تشكيلهياختمنبع اصلی انرژي 

هاي دستگاه گوارش تواند سبب تحريک ترشح پروتئينمی

عوام رشـيا  تكثير  ـل  بر  كه  شود  روده هاي  ياختهدي  پرز 

باشند  ؤم وجود(.  Blottière et al. 2003)ثر  ،  اين  با 

بيشتري در زمينه تجويز پروبيوتيک از طريق آب تحقيقات  

جانبه، بايد انجام شود تا با رفع نواقص احتمالی و بررسی همه

بتوان به بهترين راهكار و دستورالعمل استفاده از اين روش  

آبزي گونهدر صنعت  از  يک  هر  براي  و  آبزيان پروري  هاي 

 دست يافت. 
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