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تأثیر استفاده از الکتوفرین و  Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361در
جیرهغذایی بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان
ماهی مولد ماده کاراس طالیی ()Carassius auratus
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ناصر آق :گروه شیالت ،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،صندوق پستی964 :
اردکان ،یزد تاریخ دریافت :اردیبهشت 9314

تاریخ پذیرش :مرداد 9314

چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی اثر استفاده از الکتوفرین و  Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361بهمدت  7۲۱روز بر برخی شاخصهای
فیزیولوژیک مولدین ماده کاراس طالیی (( )Carassius auratusمیانگین وزن  7۲/۲7±۱/۰۱گرم) طراحی شد .تیمارهای آزمایشی شامل تیمار
اول :باکتری7۱3( L. rhamnosus PTCC 7361باکتری در گرم جیره) ،تیمار دوم :الکتوفرین ( ۲۱۱میلیگرم در کیلوگرم جیره) ،تیمار سوم:
تیمار ترکیبی 7۱3( L. rhamnosus PTCC 7361باکتری در گرم جیره) بههمراه الکتوفرین ( ۲۱۱میلیگرم در کیلوگرم جیره) و شاهد (جیره
غذایی بدون افزودنی) در سه تکرار بود .نتایج نشان داد شاخصهای کبدی ()3/۱۰±7/۱۲و رودهای ( )3/71±7/۱1بهصورت معنیداری در
تیمار یک افزایش یافت ( .)p<۱/۱۰باالترین درصد شاخص گنادی ( )77/۰2±۱/2۲در تیمار یک بهدست آمد ( )p<۱/۱۰مطالعات بافتشناسی
روده نشان داد طول ( 66۱میکرومتر) ،عرض ( 7۱7میکرومتر) و مساحت ( 77۲713میکرومتر مربع) سطح جذبی پرزهای روده در تیمار یک
بیشتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود ( .)p<۱/۱۰در پایان دوره آزمایش ،تخمدان ماهیان شاهد ،تیمار اول و دوم در مرحله  Vرسیدگی جنسی
قرار داشتند درحالیکه تیمار سوم در ابتدای مرحله  IVجنسی قرار داشتند .با توجه به نتایج بهدست آمده ،استفاده از

L. rhamnosus PTCC

 7361بهدلیل افزایش سطح جذبی پرزهای روده ،میتواند گزینه مناسبی جهت افزایش بهرهوری غذایی در ماهی کاراس طالیی باشد.
کلمات کلیدی :کاراس طالیی ،Lactobacillus rhamnosus PTCC 7361 ،الکتوفرین ،شاخصهای فیزیولوژیک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Hamid.ahmadnia@gmail.com
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مقدمه
امروزه با توجه به اهمیت غذاهای دریایی در سالمت بشر و
افزایش روزافزون تقاضا برای مصرف آن ،لزوم پیشبرد مطالعات به
سمت ارائه راهکارهای عملی جهت بهرهبرداری حداکثری از منابع و
امکانات موجود ،بیش از پیش نمایان میگردد .بهمنظور دستیابی به
حداکثر بازدهی در صنعت آبزیپروری ،تأمین بهینه مواد مغذی
ضروری است .امروزه عالوه بر مواد مغذی اصلی ،استفاده از محرکهای
رشد در صنعت آبزیپروری بسیار مورد توجه است ،استفاده از مکملهای
غذایی میکروبی و بهویژه پروبیوتیکها در طی دهه اخیر بسیار مورد
توجه بوده و تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت پذیرفته
است ( Hoseinifarو همکاران .)5162 ،این تحقیقات عمدتاً متمرکز
بر تعیین اثرات بر شاخصهای رشد ( Motlaghو همکاران،)5165 ،
پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر بیماری ( Hoseinifarو همکاران،
 )5162بوده است.
جنس الکتوباسیل ازجمله مهمترین و پرکاربردترین پروبیوتیکهای
آبزیان میباشد که بیش از  21گونه را شامل میشود (،Tannock
 .)5112این باکتریها ،تعداد زیادی مواد با قابلیت اثرگذاری بر سطح
و درون سلول تولید و ترشح میکنند ( Lebeerو همکاران.)5112 ،
مطالعات ترانسکریپتومیک ( )transcriptomicو پروتئومیک ()proteomic
نشان داده است که تعداد زیادی از نئوپروتئینهای ()neoproteins
ترشح شده توسط الکتوباسیلوسها ،میزبان را در سطوح مختلفی از
قبیل مهار عوامل بیماریزای رودهای ،سالمت مخاط دستگاه گوارش،
سیستم ایمنی ،سوختوساز بدن ،رشد سلولی و تولیدمثل تحت تأثیر
قرار میدهد ( Carnevaliو همکاران.)5162 ،
عالوه بر پروبیوتیکها سایر افزودنیهای خوراکی طبیعی ،مانند
الکتوفرین مورد توجه قرار گرفتهاند ( Rodríguezو همکاران.)5165 ،
الکتوفرین یکی از گلیکوپروتئینهای موجود در شیر میباشد که در
سایر ترشحات مخاطی پستانداران نیز یافت میشود ( Gonzálezو
همکاران .)5112 ،الکتوفرین یکی از مؤلفههای مهم سیستم ایمنی
غیراختصاصی بوده و نقشهای فیزیولوژیک بسیاری به آن نسبت داده
شده است که از آن جمله میتوان به تنظیم عملکرد ایمنی (Esteban
و همکاران ،)5112 ،تحریک پاسخهای ایمنی غیراختصاصی
( Takayamaو همکاران ،)5166 ،تنظیم جذب آهن و رشد و تکثیر
ماکروفاژها ،تنظیم تولید رادیکال هیدروکسیل بهوسیله ماکروفاژها و
گرانولوسیتها و نوتروفیلها (سلطانی )6227 ،اشاره کرد .مطالعات
نشان داده است که الکتوفرین خوراکی در جانوران روی سلولهای
اپیتلیال روده و بافتهای لنفوئیدی مرتبط با روده عمل کرده و
موجب افزایش تولید اینترلوکین  62و دیگر سایتوکینها توسط
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سلولهای مذکور میشود .این مولکولهای تولیدی وارد جریان خون
شده و گلبولهای سفید در حال گردش را تحت تأثیر قرار میدهند
و یا ممکن است بهصورت مستقیم موجب تحریک گلبولهای سفید
در بافتهای لنفوئیدی مذکور شوند ( Rahimnejadو همکاران،
5165؛  Tomitaو همکاران.)5112 ،
درحالیکه مطالعات متعددی به بررسی اثر پروبیوتیکهای
مختلف بر شاخصهای فیزیولوژیک آبزیان مانند شاخصهای گنادی
( Carnevaliو همکاران ،)5162 ،رودهای ( Ramosو همکاران5161 ،؛
 Topicو همکاران5161 ،؛  Zhangو همکاران )5162 ،و کبدی (Garg
و همکاران5162 ،؛  Lópezو همکاران )5162 ،پرداختهاند ،اطالعاتی
پیرامون نحوه اثر الکتوفرین یا ترکیب الکتوفرین و پروبیوتیک ،بر
بافت کبد ،روده و گناد آبزیان یافت نشد .آزمایش حاضر با هدف
بررسی اثر استفاده از الکتوفرین و باکتریL. rhamnosus PTCC 6127
بر شاخصهای کبدی ،رودهای ،گنادی و همچنین بر اندازه و تغییرات
بافتی تخمدان ،کبد و روده مولدین ماده کاراس طالیی ( Carassius
 )auratusطراحی شد.

مواد و روشها
طراحی آزمایش :این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی
( 2تیمار آزمایشی به همراه یک تیمار شاهد و هریک در  2تکرار) اجرا
شد .تیمارهای آزمایش شامل تیمار Lactobacillus ( :6
 611( rhamnosus PTCC 6127باکتری در هر گرم غذا)) ،تیمار :5
( 511میلیگرم الکتوفرین در هر کیلوگرم غذا) ،تیمار  :2ترکیب
(611( L. rhamnosus PTCC 6127باکتری در هر گرم غذا بهعالوه
الکتوفرین  511میلیگرم در هر کیلوگرم غذا) و یک تیمار شاهد
(بدون افزودنی غذایی) بودند.
باکتریها و الکتوفرین مورد استفاده :باکتریهای مورد
استفاده در این طرح به شکل لیوفیلیزه از سازمان پژوهشهای علمی
و صنعتی ایران خریداری و برای مدت  22ساعت در محیط کشت
( MRS Brothآلمان )Merck® ،و دمای  27درجه سانتیگراد کشت
داده شد .جهت تعیین میزان تراکم باکتری ،از روش تراکم سنجی
نوری در طول موج  151نانومتر از اسپکتروفتومتر ،استفاده شد.
الکتوفرین محصول شرکت (بلژیک ® )Biopole S.Aپس از خریداری
در دمای چهار درجه سانتیگراد تا زمان استفاده ،نگهداری شد.
اجرای آزمایش :جهت آمادهسازی جیرههای آزمایشی ،الکتوفرین
و  L. rhamnosus PTCC 6127با سطوح ذکر شده در آب مقطر
استریل حل و بهصورت کامالً همگن بر سطح غذای اسپری شد.
بهمنظور افزایش چسبندگی باکتری و الکتوفرین از ژالتین
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بهمقدار  2گرم بهازای هر کیلوگرم غذا استفاده شد .غذای گروه شاهد
بدون اضافه کردن الکتوفرین و باکتری ،تنها با اضافه کردن ژالتین
بهدست آمد .جیرههای آماده شده پس از خشک شدن در دمای اتاق،
به یخچال با دمای  2درجه سانتیگراد منتقل شده و تا زمان استفاده
نگهداری شدند .با انجام کشتهای باکتریایی در فواصل زمانی معین،
از زنده ماندن باکتریهای منتقل شده به غذا اطمینان حاصل شد.
جهت اجرای آزمایش 552 ،قطعه بچهماهی Carassius auratus
ظاهراً سالم ،هماندازه از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی جهاد
دانشگاهی استان مازندران ،خریداری شد .پس از انتقال به آزمایشگاه
آبزیپروری شهید ناصر فضلیبرآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابعطبیعی گرگان و طی کردن مراحل سازگاری ،بهصورت تصادفی
بین تیمارهای آزمایشی تقسیم شدند تغذیه بهمیزان  5/2درصد وزن
بدن و سه بار در روز بهمدت  651روز با جیره مخصوص ماهیان زینتی
(® ) Energyانجام شد .پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر دما،
مقدار اکسیژن محلول و  pHمنطبق بر شرایط استاندارد پرورشی
( Lorenzoniو همکاران )5117 ،تنظیم شد .منبع آب مورد استفاده
برای پرورش ،از آب لولهکشی شهری پس از حذف کلر تأمین و در
طول دوره پرورش بچهماهیان از نظر ظاهری و نحوه حرکت و
رفتارهای تغذیهای مورد بررسی قرار گرفتند .تعویض روزانه آب به
میزان یکسوم حجم آب مخازن پرورشی بود.
اندازهگیری شاخصهای مورد مطالعه :نمونهبرداری بهمنظور
برآورد وزن کل تخمدان ،کبد و روده مولدین ماده ،در پایان آزمایش
با بیهوش کردن ماهی توسط پودر گلمیخک ( 2گرم در لیتر) و
شکافتن بدن از باالی منفذ تناسلی تا حدفاصل سرپوش آبششی در
ناحیه شکمی و خارج سازی تخمدان ،کبد و روده و وزن کردن آنها
صورت گرفت .شاخصهای فیزیولوژیک شامل شاخصهای گنادی،
کبدی و رودهای براساس فرمولهای زیر محاسبه شدند .الزم بهذکر
است که معیار تمامی وزنها براساس گرم میباشد.
(/611وزن بدن/وزن گناد) = شاخص گنادی (درصد)
(/611وزن بدن/وزن کبد) = شاخص کبدی (درصد)
(/611وزن بدن/وزن روده) = شاخص رودهای (درصد)
بافتشناسی تخمدان ،بیضه ،روده و کبد :بهمنظور بررسی
اثرات تیمارهای مختلف بر هیستومورفولوژی تخمدان و روده ماهیان
مولد کاراس طالیی ،در ابتدا ،میانه (پس از گذشت  21روز از غذادهی)
و پایان دوره آزمایش ،پس از یک روز قطع غذادهی ،از هر تیمار 2
ماهی بهطور تصادفی انتخاب گردید .پس از بیهوشی ماهیان بافتهای
تخمدان و روده آنها با دقت خارج گردید .نمونههای بافت تخمدان
جهت مطالعات بافتشناسی در محلول بوئن و بافتهای روده در
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فرمالین  %61تثبیت شدند .رنگآمیزی بافتها به روش هماتوکسیلین
ائوزین و طبق دستورالعمل  Khodabandehو همکاران ()5112صورت
گرفت .عکسبرداری از بافت توسط میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین
دیجیتال صورت گرفت .جهت تجزیهوتحلیل عکسهای تهیه شده و
اندازهگیری طول ،عرض و مساحت سطح جذبی پرزهای روده از نرم-
افزار  Imaje J 621استفاده شد .مساحت سطح جذبی پرزهای روده بر
اساس فرمول زیر بهدست آمد π .معادل  2/62در نظر گرفته شد.
مساحت سطح جذبی پرزهای روده )میکرومتر مربع(
) × πعرض پرز )میکرومتر( × طول پرز )میکرومتر(( =

بررسی روند رسیدگی جنسی در طول دوره پرورش :المهای
بافتشناسی تخمدان به کمک میکروسکوپ نوری مجهز به مانیتور و
دوربین مورد مطالعه قرار گرفتند .تائید مراحل مختلف رسیدگی
جنسی طبق دستورالعمل ارائه شده توسط ()5117 ،McMillan
صورت گرفت (شکل  .)6تشخیص مراحل رسیدگی تخمدان با استفاده
از شمارش حداقل  611اووسیت و برحسب قرارگرفتن اکثر اووسیتها
در مراحل تعریف شده صورت گرفت.

شکل  :1مراحل مختلف رسیدگی جنسی در تخمدان مولدین
ماده کاراس طالیی در انتهای دوره پرورش
رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین -6 .اووگونیهای تولید شده توسط الیه زاینده
در تخمدان ماهی کاراس طالیی .تخمدان در مرحله رسیدگی جنسی .Iبزرگ
نمایی× -5 .21سلولهای اووگونیای رشد یافته .انتهای مرحله  .Iبزرگنمایی× .51
 -2اووسیت در مرحله  IIرسیدگی جنسی .هستکها در مجاورت دیواره داخلی
غشاء هسته قابل تشخیص می باشند .بزرگنمایی×  -2 .51اووسیت در مرحله
 IIIرسیدگی جنسی و پیش زردهسازی بههمراه ویزیکولهای متعددزرده .بزرگ
نمایی×  -2 .51اووسیت درمرحله IVرسیدگی جنسی .زردهسازی پیشرفته در
حال انجام و هسته در حال مهاجرت به قطب حیوانی .سیتوپالسم حاوی گرانولهای
زرده میباشد .در این مرحله زرده کامالً رنگ ائوزینوفیلی دارد -1 .مرحله V
رسیدگی جنسی هسته کامالً ناپدید شده و تخمک آماده اووالسیون و لقاح
میباشد.
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جدول  6ارائه شده است .با توجه به نتایج ،تیمار شاهد کمترین و
تیمار یک ،بیشترین میزان شاخص کبدی را داشتند (.)p<1/12
شاخص رودهای در تیمار یک باالترین مقدار را نشان داد و از این نظر
با تیمار شاهد دارای اختالف معنیدار بود ( .)p<1/12سایر تیمارهای
آزمایشی تفاوت معنیداری با یکدیگر نشان ندادند .براساس نتایج
بهدست آمده ،بیشترین ( )62/22±/25و کمترین ()1/25±1/12
شاخص گنادی بهترتیب در تیمارهای یک و سه مشاهده شد .شاخص
گنادی بین تیمارها تفاوت معنیدار داشت (.)p<1/12

تجزیه و تحلیل دادهها :بعد از آزمون نرمال بودن و همگن
بودن دادهها ،از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین
بین تیمارها و از آزمون دانکن برای بررسی وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار بین میانگینها (در سطح اعتماد  2درصد) با نرمافزار آماری
 SPSS 67تحت ویندوز استفاده شد.

نتایج
شاخصهای کبدی ،رودهای و گنادی :میانگین ( ±انحراف
معیار) شاخصهای کبدی ،رودهای و گنادی در پایان دوره آزمایش در

جدول :1میانگین ( ±انحراف معیار) شاخصهای کبدی ،رودهای و گنادی ماهیان مولد ماده کاراس طالیی تغذیه شده با الکتوفرین و
 L. rhamnosus PTCC 6127در تیمارهای آزمایشی در پایان دوره آزمایش ()n=3
تیمار

شاخص کبدی ()%

شاخص رودهای ()%

شاخص گنادی ()%

شاهد

2/22±1/25a

2/16±1/12a

61/22±5/25b

تیمار اول

b

1/12±6/15

b

1/27±6/17

b

62/22±1/25

تیمار دوم

ab

2/22±1/56

ab

1/22±1/22

b

62/26±2/22

تیمار سوم

ab

2/22±6/62

a

2/21±1/12

1/25±1/12a

* دادههای ارائه شده در هر ستون با حروف غیرمشترک با یکدیگر اختالف معنیدار دارند (.)P>1/12

بافتشناسی تخمدان :نتایج بهدست آمده نشان داد (شکل )5
که در پایان آزمایش و قبل از آغاز عملیات تخمکشی ،مولدین شاهد
و تیمارهای اول و دوم در مرحله  Vرسیدگی جنسی قرار داشتند در
حالیکه مولدین تیمار سوم در انتهای مرحله  IIIو آغاز مرحله IV
قرار داشتند.

بافتشناسی روده :تأثیر استفاده از الکتوفرین و L. rhamnosus

 PTCC 6127در جیره غذایی مولدین ماهی کاراس طالیی بر طول
پرزهای روده نشان داد که بلندترین پرزهای روده ( 221میکرومتر)
مربوط به تیمار اول و کوتاهترین ( 556میکرومتر) آنها مربوط به
تیمار دوم میباشد (( )p<1/12شکل .)2

شکل  :2بافت تخمدان در انتهای دوره آزمایش بزرگنمایی ×  4رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین  )1تیمار دوم  )2تیمار شاهد  )3تیمار
اول  )4تیمار سوم .تخمکهای نارس در تیمار سوم با فلش نشان داده شدهاند.
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هم چنین طول پرزهای روده در تیمار شاهد نیز اختالف
معنیداری با تیمار اول نشان داد ( .)p<1/12تیمار شاهد با تیمار سوم
اختالف معنیداری نداشت .دادههای مربوط به عرض پرزهای روده
(شکل  )2نشان داد که بیشترین عرض پرزهای روده (612
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میکرومتر) مربوط به تیمار اول و کمترین ( 11میکرومتر) آن مربوط
به تیمار سوم میباشد ( .)p<1/12تیمار شاهد تنها با تیمار اول
اختالف معنیدار نشان داد (.)p<1/12

شکل  :3نمودار میانگین ( ±انحراف معیار) طول و عرض پرزهای روده در مولدین کاراس طالیی تغذیه شده با الکتوفرین و
 L. rhamnosus PTCC 1331در تیمارهای مختلف ()n=3

شکل  :4نمودار میانگین ( ±انحراف معیار) مساحت سطح جذبی پرزهای روده در مولدین کاراس طالیی تغذیه شده با الکتوفرین
و  L. rhamnosus PTCC 6127و در تیمارهای مختلف ()n=3

همچنین نتایج مساحت سطح جذبی پرزهای روده نشان داد که
بیشترین مساحت سطح جذبی ( 665221میکرومتر مربع) مربوط به
تیمار اول و کمترین ( 27227میکرومتر مربع) آن مربوط به تیمار
سوم میباشد (( )p<1/12شکل .)2تیمار شاهد تنها با تیمار اول
اختالف معنیدار نشان داد (.)p<1/12

بحث
شاخص گنادی ابزار مناسبی برای نظارت بر پیشرفت گامتوژنز
در ماهیان استخوانی میباشد ( Guerreroو همکاران .)5112 ،افزایش
شاخص گنادی در تیمار دریافتکننده  L. rhamnosus PTCC 6127و

الکتوفرین نسبت به تیمار ترکیبی و شاهد قابل مشاهده بود .ارتقای
شاخص گنادی در  2گونه از ماهیان زندهزای گوپی ( Poecilia
 ،)reticulateمولی ( ،)Poecilia sphenopsدم شمشیری سبز
( )Xiphophorus helleriو پالتی (Ghosh()Xiphophorus maculatus
و همکاران )5117 ،و همچنین در ماهی Fundulus heteroclitus
( Lombardoو همکاران )5166 ،که بهترتیب با باکتریهای Bacillus
 subtilisو  L. rhamnosus PTCC 6127تیمار شده بودند نیز گزارش
شده است .همچنین نتایج نشان داد که تیمارهای دریافتکننده
الکتوفرین و  L. rhamnosus PTCC 6127در پایان آزمایش در مرحله
جنسی  Vقرار داشته درحالیکه تیمار ترکیبی در مرحله  IIIو آغاز
مرحله  IVقرار داشتند .احتماالً الکتوفرین با اعمال محدودیت رشد

احمدنیایمطلق

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

علیه باکتریهای بیماریزا یا خنثی روده میتواند شرایط رشد بهتری
را برای باکتریهای مفید دستگاه گوارش ازجمله باکتریهای اسید
الکتیک مهیا کند .لذا فعالیت این باکتریهای مفید میزان بیشتری
از ویتامینها ،پروتئینها و اسیدهای چرب ضروری را در اختیار میزبان
قرار داده ( Ghoshو همکاران )5117 ،و در نتیجه باعث توسعه و
تکامل مناسب تخمدان شده باشند.
شاخص کبدی بهعنوان شاخصی از سالمتی و متابولیسم ماهی
مطرح میباشد ( Krogdahlو همکاران .)5112 ،شاخص کبدی در
ماهیان ماده تیمار شده با  L. rhamnosus PTCC 6127نسبت به شاهد
افزایش معنیداری را نشان داد .طی مطالعهای که در آن از جیرههای
حاوی نسبتهای مختلف نشاسته به چربی به همراه باکتری Bacillus
 subtilisدر تغذیه ماهی سیباس سفید ()Atractoscion nobilis
استفاده شده بود مشخص شد که این باکتری دارای قابلیت افزایش
شاخص کبدی میباشد ( Lópezو همکاران .)5162 ،همچنین در
تیالپیای نیل ( )Oreochromis niloticusتیمار شده با مخلوط
پروبیوتیکی  SPILACشاخص کبدی افزایش یافت (.)5162 ،Garg
کبد ماهی ماده محتوی سطح باالیی از گیرندههای استروژنی است که
اجازه تولید ویتلوژنین و پروتئینهای پوشش زرده را بهدنبال تحریک
استروژنی میدهد .این گیرندهها در کبد ماهیان نر و مادههای نابالغ
نیز وجود دارد که بهعلت عدمتحریک غیرفعال میباشند ( Spanòو
همکاران .)5112 ،لذا ،با توجه به دادههای بافتشناسی تخمدان و
افزایش ذخیره زرده اووسیتها در مراحل پایانی رشد جنسی ،بهنظر
میرسد بهعلت شدت گرفتن ویتلوژنز و لیپوژنز در کبد (مشکوه
روحانی و همکاران ،)6221 ،این اندام فعالتر و بزرگتر شده باشد.
شاخص رودهای یکی از مؤلفههای کیفیت تغذیه در آبزیان
میباشد .در آزمایش حاضر ،تیمار سوم کمترین و تیمار اول بیشترین
شاخص رودهای در ماهیان مولد ماده کاراس طالیی نشان دادند .نتایج
حاصل از بافتشناسی روده نشان داد که تیمارهای دریافتکننده
پروبیوتیک از طول ،عرض و در نتیجه مساحت سطح جذبی بیشتری
نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند .نتایج مشابهی در ارتباط با
افزایش طول پرزهای روده در اثر افزودن باکتری L. rhamnosus
 PTCC 6127در جیرهغذایی ماهی تیالپیای نیل مشاهده شد (Pirarat
و همکاران 5166 ،و  .)5162مکانیسم احتمالی درگیر در توسعه
پرزهای روده در تیمارهای دریافتکننده پروبیوتیک ،کلنیسازی
پروبیوتیکها در روده و استفاده از قند موجود در جیره بهعنوان منبع
انرژی و تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه مانند بوتیریک اسید
میباشد .اسیدهای چرب زنجیره کوتاه میتوانند نقش زیادی در
افزایش رشد طولی پرزهای روده داشته باشند .اسیدهای چرب زنجیره
کوتاه مخصوصاً بوتیریک اسید منبع اصلی انرژی سلولهای تشکیل
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دهنده پرز روده بوده و میتواند سبب تحریک ترشح پروتئینهای
دستگاه گوارش یا عوامل رشدی شود که بر تکثیر سلولهای پرز روده
مؤثر باشند ( Blottièreو همکاران)5112 ،؛ بنابراین ممکن است
افزایش وزن روده در ماهیان مولد تیمار شده با پروبیوتیک را تا حدی
به بیشتر شدن طول ،عرض و حجم پرزهای روده مربوط دانست.
دالیل کاهش طول ،عرض و مساحت سطح جذبی پرزهای روده
در تیمارهای دوم و سوم کامالً مشخص نیست .احتماالً متابولیتهای
ناشناخته حاصل از برهمکنش الکتوفرین و اجزای تشکیلدهنده جیره
( Yokoyamaو همکاران )5111 ،در عدم تکثیر بهینه سلولهای
موجود در پرزهای روده دخیل میباشند .عالوه بر این ،مطالعات نشان
دادهاند که الکتوفریسین حاصل از عمل پپسین بر الکتوفرین در
دستگاه گوارش دارای خواص ضدباکتریایی شدیدتری نسبت به
الکتوفرین میباشد ( Takayamaو همکاران)5165 ،؛ بنابراین ممکن
است با تولید الکتوفریسین در دستگاه گوارش فعالیت باکتریهای
مفید و رشد پرزهای روده تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
علیرغم وجود خاصیت بازدارندگی یا محدودکنندگی الکتوفرین
بر ضد باکتریهای پروبیوتیک ( Tianو همکاران5161 ،؛  Shermanو
همکاران )5112 ،شاخصهای رودهای گنادی و کبدی در تیمار
ترکیبی بهصورت قابل مالحظهای از همه تیمارها پائینتر بود.
پژوهشهای مشابه در ارتباط با بهکارگیری ترکیب پروبیوتیک و
الکتوفرین در تغذیه ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Ownaghو همکاران،
 ،)5162کاهش رشد را تائید میکند .محققین دلیل این اتفاق را به
ترکیبات ناشناخته موجود در جیره و اثرات متقابل آنها با الکتوفرین
و متابولیتهای باکتریایی ،اختصاصات سیستم گوارشی و شرایط
پرورش نسبت میدهند ( Yokoyamaو همکاران .)5111 ،با توجه به
اینکه ترکیب باکتری  L. rhamnosus PTCC 6127و الکتوفرین به
نوعی بازدارندگی رشد غدد جنسی را بههمراه داشت ،استفاده از این
ترکیب جهت کنترل و ایجاد تأخیر در تولیدمثل پیشنهاد میشود.
همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده ،استفاده از L. rhamnosus
 PTCC 6127بهدلیل افزایش سطح جذبی پرزهای روده ،میتواند
گزینه مناسبی جهت افزایش بهرهوری غذایی و الکتوفرین بهدلیل
بهبود شاخص گنادی ،در ارتقاء تکثیر این گونه مؤثر واقع شود.
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