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  اي اثرات سطوح مختلف فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمري بررسی مقایسه
 جوان) Huso huso( ماهیاي فیلبر ترکیب میکروبیوتاي روده
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  1چکیده

سـاکارید و هدف از این مطالعه بررسـی اثـرات سـطوح مختلـف دو نـوع پربیوتیـک فروکتوالیگو
) جوان بود. ایـن پـژوهش Huso husoاي فیل ماهی (پربیوتیک مخمري بر ترکیب میکروبیوتاي روده

هـاي غـذایی هاي جوان با جیـرهدر قالب یک طرح کامال تصادفی انجام شد که شامل تغذیه فیل ماهی
گروه شـاهد  درصد فروکتوالیگوساکارید به همراه یک 2و  1درصد پربیوتیک مخمري و  2و  1حاوي 

گـرم) در  40/11±56/0قطعه و میانگین وزنی ( 35ها با تراکم تکرار) بود. بچه فیل ماهی 3تیمار و  5(
هاي آزمایشی حاوي سـطوح مختلـف هفته با جیره 6سازي و به مدت هاي فایبرگالس ذخیرهحوضچه

اي (تعـداد بیوتـاي رودهپربیوتیک مخمري و فروکتوالیگوساکارید تغذیه شدند. در انتهـاي دوره، میکرو
ها) از طریق روش مبتنی بر کشـت هاي اسید الکتیک و نسبت آنپذیر، تعداد باکتريهاي زیستباکتري

داري گونه اثر معنیآن بود که بکارگیري این دو نوع پربیوتیک هیچ بیانگربررسی شد. نتایج این مطالعه 
). بیشـترین میـزان P<05/0مار شاهد نشان نـداد (پذیر در مقایسه با تیهاي زیستبر تعداد کل باکتري

درصـد فروکتوالیگوسـاکارید  2درصـد مخمـر و  2هاي اسید الکتیـک در تیمـار افزایش تعداد باکتري
هـاي ). نسـبت بـاکتريP>05/0داري نشـان دادنـد (مشاهده شـد کـه باتیمـار شـاهد اخـتالف معنـی

تمامی تیمارهاي فروکتوالیگوساکاریدي و مخمري پذیر، در هاي زیستاسیدالکتیک به تعداد کل باکتري
                                                

   oseinifar@gau.ac.irh  مسئول مکاتبه:*
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درصـد 2) و بیشـترین میـزان در تیمـار P>05/0دار نشـان داد (در طی دوره پـرورش افـزایش معنـی
  فروکتوالیگوساکارید مشاهده گردید.

  
هــاي اي، بــاکتريپربیوتیــک مخمــري، فروکتوالیگوســاکارید، میکروبیوتــاي روده کلیــدي: هــايواژه

  یل ماهیاسیدالکتیک، ف
  

  مقدمه
شوند در هاي آبی، خاکی، رسوبات و غذا یافت میهایی که در محیطاي از میکروبطیف گسترده

دهند. اگرچه حضور اي را میدستگاه گوارش ماهیان نیز متمرکز شده و تشکیل میکروبیوتاي روده
دي در زمینه جوامع هاي بومی در دستگاه گوارش ماهیان شناخته شده است، اما اطالعات محدوباکتري

میکروبی، استقرار، تنوع و مهمتر از همه امکان تغییر آن به سمت جوامع باکتریایی مفید وجود دارد 
باشد که روده ماهیان جایگاه . ثبات جمعیت باکتریایی از آن جهت حائز اهمیت می)2010نایاك، (

که استفاده  آید، بویژه زمانیمار میشهاي میکروبی و بیماري ماهیان بهمهمی از نقطه نظر بروز عفونت
تر میکروبیوتاي داران عالیمهره ). همانند2005بیرکبک و رینگو، نداشته باشد (از واکسیناسیون وجود 

هوازي، غلظت ، شرایط بیpHبایستی به شرایط متفاوتی از قبیل ترکیبات غذایی، اي ماهی میروده
ایمنی میزبان و تاثیرات متقابل جمعیت باکتریایی روده هاي گوارشی سیستم هاي صفراوي و آنزیمنمک

باکتري  810نرمال جمعیت باکتري در روده ماهیان  تعداد). 1999هانسن و اوالفسن، سازگار شود (
  ).1995رینگو و همکاران، باشد (باکتري غیرهوازي در گرم می 510هوازي در گرم و تقریبا هتروتروفیک 
ها در جیـره غـذایی آبزیـان جهـت تغییـر در میکروبیوتـاي ز پربیوتیکهاي اخیر استفاده ادر سال

اي برخـوردار اي آبزیان و سوق دادن آن به سمت جوامع باکتریایی بـالقوه مفیـد از اهمیـت ویـژهروده
، ترکیبات غذایی غیر قابل هضمی هستند که باعث تحریک رشـد و تکثیـر هاشده است. پربیوتیک

 ین ترتیب سالمت میزبان را بهبـود بخشـیدهاههاي روده شده و بکتريیک یا تعداد محدودي از با
مـري فیلـد و (زایی دارند ـس) و در ارتقاي رشد و سیستم ایمنی ماهی تأثیر به1999کالین و گیبسون، (

هاي مفید تخمیر شـده و در واقع این ترکیبات توسط باکتري). 2002؛ اسچلی و فیلد، 2010همکاران، 
اي فـراهم میکروبیوتـاي روده هـا درا براي رشد و افزایش تعداد ایـن دسـته از بـاکتريمناسبی ر بستر
هـا، اسـیدهاي چـرب ). مهمترین محصول حاصل از تخمیر پربیوتیک2001مارتیو و فلوري، کنند (می
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عنوان منبع که از طریق اپیتلیوم روده جذب شده و به) 2005ماهیوس و الیور، هستند (  ي کوتاهزنجیره
شـوند. نتـایج امیـد ها و بهبود جذب مواد غـذایی مـیانرژي مهم براي میزبان، سبب تقویت انتروسیت

هاي مختلـف آبزیـان بدسـت هاي رشد و بازماندگی گونهها بر شاخصثیر مثبت پربیوتیکأبخشی از ت
  ).2014رینگو و همکاران، آمده است (

صادي هستندکه امروزه به دلیل صید غیرمجاز، ماهیان خاویاري از جمله ماهیان ارزشمند از نظر اقت
کارمونا ( هاي تکثیر درمعرض خطر انقراض قراردارندآلوده شدن محیط زیست و از بین رفتن زیستگاه

پرورش ماهیان خاویاري تا سن بازاري جهت تولیدگوشت و خاویار به دلیل اهمیت ). 2009و همکاران، 
فیل ماهی یکی  ).1997پورکاظمی، ( ه بوده و توسعه یافته استآن درکاهش فشار به ذخایرطبیعی مورد توج

هاي ماهیان خاویاري است که به دلیل رشد سریع، سازگاري با شرایط پرورشی و ارزش ازگونه
هاي منتشر رغم گزارشعلی ).2008محسنی و همکاران، ( باشدخاویارگزینه مناسبی براي پرورش می

امروز  هاي مفید، تااي و افزایش تعداد باکتريبر میکروبیوتاي رودهها شده در زمینه اثرات پربیوتیک
ماهی جوان گزارش شده اطالعات محدودي در زمینه پتانسیل ایجاد تغییر در میکروبیوتاي روده اي فیل

ماهی جوان و سوق اي فیلبنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین پتانسیل تغییر میکروبیوتاي روده است.
  وتیک در جیره غذایی صورت پذیرفت.به سمت جوامع بالقوه مفید با استفاده از دو نوع پربیدادن آن 

  
  هامواد و روش

سو وابسته به موسسه تحقیقات شیالت ایران به مـدت این مطالعه در ایستگاه تحقیقات شیالتی قره
ه شهید مرجانی تامین و گرم از کارگا 40/11±56/0ها با میانگین وزنی هفته انجام شد. بچه فیل ماهی 6

 سـازي شـدند.لیتري ذخیره 350هاي فایبرگالس قطعه در حوضچه 35پس از سازگاري اولیه به تعداد 
هـاي ها به طور مـداوم بـا اسـتفاده از سـنگها هوادهی تانکجهت تامین اکسیژن مورد نیاز بچه ماهی

ب یـک طـرح کـامال تصـادفی این بررسی در قال هواي متصل به پمپ هواده مرکزي صورت پذیرفت.
دو نــوع پربیوتیــک درصــد)  2و  1هــا بــا ســطوح مختلــف (مــاهیانجــام شــد و در ایــن مــدت بچــه

غیرفعـال)  Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideusفروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمري (مخمـر 
آرد ماهی، آرد گندم، آرد سویا،  تغذیه شدند. مواد استفاده شده جهت تهیه جیره پایه فرموله شده شامل

). براي تهیـه 1ها بود (جدول ویتامینی و دیگر افزودنی -هاي معدنی روغن ماهی، روغن سویا، مکمل
دقیقـه  30ها توزین شده و به مـدت ها، ابتدا مواد اولیه خشک به همراه سطوح مختلف پربیوتیکجیره
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دقیقـه  15ع اضافه شده و مخلوط کردن به مـدت مخلوط گردیدند. پس از مخلوط شدن مواد اولیه مای
هاي بلند تبدیل متر به رشتهمیلی 3سپس خمیر حاصله با استفاده از یک چرخ گوشت با قطر  د.انجام ش

متر) به صورت پلت تهیه گردید. پـس از آن میلی 3شده و پس از خشک شدن در اندازه مناسب (قطر 
گـراد) نگهـداري شـد. در درجه سانتی 4ن مصرف در یخچال (هاي مناسب تا زمابنديها در بستهجیره

هـاي آزمـایش تغذیـه شـدند بار با جیره 4ها تا حد سیري و روزانه طول دوره آزمایش بچه فیل ماهی
  ).2005، فرحسینی(سوداگر و 

به منظور بررسی تغییرات ایجاد شده در ترکیب میکروبیوتاي بومی در روده بچه فیل ماهی، تعـداد 
هاي اسید الکتیک پذیر و همچنین نسبت باکتريهاي زیستتعداد کل باکتري هاي اسید الکتیک،تريباک

ها در اثر تغذیه با سطوح مختلف دو نوع پربیوتیک، در ابتـداي دوره و همچنـین انتهـاي به کل باکتري
طعه بچه ماهی و در ق 15برداري از ماهیان انجام شد. در ابتداي دوره تعداد دوره به طور تصادفی نمونه

طور تصادفی انتخاب شدند. پس از انتقال به آزمایشگاه بچـه هماهی از هر تکرار ب 3انتهاي دوره تعداد 
ها با وارد نمودن ضربه فیزیکی به ناحیه سر کشته شده و سپس با آب اسـتریل شستشـو داده فیل ماهی

درصد شسته شده و پس از شستشـو بـا  1/0 ثانیه در محلول بنزالکونیوم کلراید 60ها، ماهیشدند. بچه
). که این عمل، سبب از بین 2001اولسن و همکاران، ها بطور کامل گرفته شد (آب استریل، آب نمونه

شـود. تـا جهـت بدسـت آوردن اثـرات احتمـالی هاي سطح خارجی بدن آنهـا مـیرفتن کامل باکتري
هاي اسـیدالکتیک اي و شمارش تعداد باکتريپربیوتیک مخمري بر جوامع باکتریایی میکروبیوتاي روده

  ها از بروز خطاي احتمالی کاسته شود.ماهیپذیر در روده بچههاي زیستو نیز تعداد کل باکتري
ها با تیغ اسکالپل استریل، کالبدگشایی شده و پس از ضدعفونی کردن و شستشو با آب مقطر، نمونه

تخلیه کامل محتویات، توزین و به منظور همـوژن نمـودن هاي روده پس از روده آنها خارج شد. نمونه
هاي روده بـا اسـتفاده از محلـول هاي چینی استریل منتقل گردید. پس از هموژن نمودن نمونهبه هاون

هاي تهیـه شـده، تهیه گردید. از رقت 10-7تا  10-1هاي درصد) رقت NaCl w/v87/0نمکی استریل (
هـاي کشـت پلیـت لیتر برداشته شد و به محیطمیلی 1/0ادل تحت شرایط کامال ضدعفونی حجمی مع

هـاي موجـود در میکروبیوتـاي روده) و محـیط (به منظور تعیین تعداد کل باکتري PCAکانت آگار یا 
هـاي اسـید الکتیـک) (جهت تعیین تعـداد بـاکتري MRSیا  DeMan, Rogosa and Sharpeکشت 

 ).1998؛ رنجپیپـات و همکـاران، 2006مکـاران، مـاهیوس و هپلیت پخش شـدند (منتقل و در سطح 
روز در دماي اتاق و در شرایط هوازي صورت  5مدت ها بهاز انجام عمل کشت، انکوباسیون پلیت پس
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هاي هر پلیت بـر ). بعد از سپري شدن زمان انکوباسیون، باکتري2006ماهیوس و همکاران، پذیرفت (
روده براساس مشخصات فنوتیپی شناسایی و شمارش ) در گرم وزن CFUحسب لگاریتم واحد کلنی (

  ).1986پیتر و اسنیز، شدند (
  

  هاي پایه مورد استفادهاجزا و ترکیب شیمیایی تقریبی جیره -1جدول 
 اجزاي جیره  شاهد

 پودر ماهی  25/59

 آرد گندم 21

 روغن ماهی 6

 روغن سویا  6

 مکمل معدنی  3

 مکمل ویتامینی 2

  همبند  2
 مخمر 0

 اکسیدانتآنتی  5/0

 ضدقارچ  25/0

  پروتیئن خام  71/43
  چربی خام  86/18
  خاکستر  44/9
  رطوبت  10/9

  
هـاي کیفـی آب در پـرورش مـاهی، عـالوه بـر دقـت کـافی در با توجه به اهمیت فراسـنجه

ها و کنترل کمیت آب ورودي، فاکتورهـاي کیفـی آب خصوص نظافت محل نگهداري بچه ماهی
ساخت کشور آلمان)، اکسیژن محلول (با اسـتفاده  WTWا استفاده از دستگاه شامل دماي آب (ب

ـتفاده از   - پـی)، Oximeter, oxi320/set wtw از ـا اس )، pH 323- B/setl-wtw.Best-Nr100745اچ آب (ب
) بــه صــورت روزانــه Cond 330i/set wtwهـدایت الکتریکــی و شــوري (بــا اســتفاده از دســتگاه 

  ند.گیري و ثبت شداندازه
دار بـین تیمارهـا در ارها و نیز وجود اختالف معنـیـبراي مقایسه بین تیملیل آماري: ــزیه تحـــتج
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 اي دانکـنو آزمـون چنـد دامنـه ANOVA) از آنـالیز واریـانس یـک طرفـه P>05/0سطح احتمال (
)Duncan's multiple-range test) جـام هـاي درصـدي پـیش از ان. داده)1994زار، ) استفاده گردید

افزار ) در آورده شدند کلیه آنالیزهاي آماري با استفاده از نرمArc sinآنالیزها به صورت آرك سینوس (
SPSS ) افزار ) و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم13ویرایشExcel 2007 .در محیط ویندوز انجام شد  

  
  نتایج

پذیر میکروبیوتـاي روده و هاي زیستکل باکتريدر ابتداي دوره تعداد  اي:نتایج بررسی میکروبیوتاي روده
واحـد کلنـی بـر گـرم وزن روده بـود.  68/3±19/0و  92/4±73/0ترتیـب هاي اسیدالکتیک بهتعداد باکتري

هاي تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیـک مخمـري پذیر در فیل ماهیهاي زیستمقادیر تعداد کل باکتري
پـذیر میکروبیوتـاي هـاي زیسـتشان داده شده است. تعداد کل بـاکترين 1و فروکتوالیگوساکارید در شکل 

اي در تمامی تیمارهاي تغذیه شـده بـا پربیوتیـک در طـی دوره پـرورش افـزایش داشـت امـا تفـاوت روده
  ).1) (شکل P<05/0داري بین این تیمارها و نیز بین این تیمارها و گروه شاهد مشاهده نشد (معنی

 

 
ها فروکتوالیگوساکارید (الـف) و پربیوتیـک مخمـري (ب) بـر تعـداد کـل یر مختلف پربیوتیکاثرات مقاد -1 شکل

اي بچه فیـل مـاهی. حسب لگاریتم واحد کلنی در گرم وزن روده) در میکروبیوتاي روده(بر 1پذیرهاي زیستباکتري
 )P>05/0دار هستند (میانگین) با حروف متفاوت داراي اختالف معنی ±SDها (ستون

  
                                                
1- Total  viable counts 
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هاي تغذیه شده با اي بچه فیل ماهیهاي اسیدالکتیک در میکروبیوتاي رودهررسی تعداد باکتريب
درصد فروکتوالیگوساکارید به  2جیره حاوي فروکتوالیگوساکارید در انتهاي دوره نشان داد افزودن 

) (شکل P>05/0شود (و شاهد می درصد 1داري سبب افزایش آنها در مقایسه با تیمار جیره به طور معنی
درصد پربیوتیک مخمري افزایش تعداد  2و  1هاي حاوي هاي تغذیه شده با جیرههمچنین در ماهی)، 2

درصد  1داري بین این دو تیمار و همچنین تیمار هاي اسیدالکتیک مشاهده شد اما اختالف معنیباکتري
 درصد 2یمار تغذیه شده با داري بین تکه اختالف معنی)، در حالیP<05/0و شاهد مشاهده نگردید (

هاي اسیدالکتیک به ) باکتريدرصد). بررسی نسبت (P>05/0پربیوتیک مخمري و شاهد مشاهده شد (
پذیر، نشان داد که در تمامی تیمارهاي تغذیه شده با پربیوتیک این نسبت هاي زیستتعداد کل باکتري

داري مشاهده شد و شاهد اختالف معنیافزایش یافت و از این لحاظ بین تمامی تیمارها پربیوتیکی 
)05/0<P هاي هاي اسیدالکتیک به تعداد کل باکتري). بیشتري میزان افزایش نسبت باکتري2) (جدول

داري درصد فروکتوالیگوساکارید مشاهده گردید که اختالف معنی 2پذیر در تیمار تغذیه شده با زیست
  با سایر تیمارها داشت.

  

 
هـاي فروکتوالیگوسـاکارید (الـف) و پربیوتیـک مخمـري (ب) بـر تعـداد یر مختلف پربیوتیکاثرات مقاد -2شکل 
اي بچه فیـل مـاهی. حسب لگاریتم واحد کلنی در گرم وزن روده) در میکروبیوتاي رودههاي اسیدالکتیک (برباکتري
 )P>05/0دار هستند (میانگین) با حروف متفاوت داراي اختالف معنی ±SDها (ستون

  
هاي فایبرگالس و جریان در تمامی حوضچه یکسانبا توجه به وجود شرایط  تورهاي کیفی آب:فاک
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دائم آب ورودي تفاوت چندانی بین واحدهاي آزمایشی از نظر فاکتورهاي کیفی آب نبود. مقادیر 
 38/24±57/0گرم در لیتر؛ دماي آب میلی 73/5±4/0اکسیژن محلول به طور متوسط در طول دوره پرورش 

موس بر میلی 89/4±01/0الکتریکی آب ؛ قابلیت هدایت97/7±06/0آب  pHگراد؛ درجه سانتی
 گرم بر لیتر در نوسان بود. 6/2متر؛ شوري آب سانتی

  
اي بچه میکروبیوتاي روده 1پذیرهاي زیستهاي اسیدالکتیک به تعداد کل باکتري) باکتريدرصدنسبت ( -2 جدول

  سطوح مختلف فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیک مخمريفیل ماهی در اثر تغذیه با 
 درصد 2 درصد 1 شاهد    

به  LABنسبت 
TVC 

 a34/0±55/1 b84/0±53/2 c21/1±42/5 فروکتوالیگوساکارید

 a35/0±51/1 b72/0±60/2 c95/0±80/3 پربیوتیک مخمري

 ).P>05/0دار هستند (میانگین) با حروف متفاوت داراي اختالف معنی ±SDها (ردیف

  
  بحث

زا را کـاهش و میـزان بار عوامل عفونـتها از طریق بهبود فلور باکتریایی روده، آثار زیانپربیوتیک
. فلـور باکتریـایی )2002اسچلی و فیلد، (دهند زا را افزایش میمواجهه با عوامل بیماريبازماندگی در 

هـوازي هـوازي اختیـاري و بـیي، بیهاي هوازاي از انواع باکتريي ماهی شامل مجموعه پیچیدهروده
) یا موقت indigenousهاي موجود در میکروبیوتاي روده اي به شکل بومی (باشد. باکتر ياجباري می

هـاي هاي اسید الکتیک از جمله بـاکتري. باکتري)2001اولسن و همکاران، ) هستند (transitو گذرا (
دي در به کارگیري به عنوان پروبیوتیک یا پربیوتیـک اي هستند که امروزه اهمیت بسیاري زیامفید روده

. تولید اسـیدهاي چـرب زنجیـره کوتـاه نظیـر اسـتات، پروپیونـات، )1998رینگو و گاتسوپ، ( دارند
که شرایط مناسـب شود روده میpH بوتیرات و اسیدالکتیک ناشی از تخمیر پربیوتیک، منجر به کاهش 

بـا وجـود اینکـه حضـور ). 2002اسـچلی و فیلـد، ( کنداهم میهاي اسیدالکتیک را فربراي رشد باکتري
هاي اسید الکتیک در روده بسیاري از ماهیان از جمله مـاهی کـاد اقیـانوس اطلـس، مـاهی آزاد باکتري

اقیانوس اطلس، قزل آالي رنگین کمان، فیل ماهی، قره برون و چار قطبی ثابـت شـده اسـت امـا ایـن 
؛ 1998؛ سـوگیتا و همکـاران، 1998رینگـو و گاتسـوپ، نیسـتند (روده  ها جـزء فلـور غالـبباکتري

                                                
1- Total viable counts 
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هاي اسیدالکتیک در روده ). افزایش تعداد باکتري2004؛ حقی و همکاران، 2007عسکریان و همکاران، 
کارگیري موادي که خاصیت پربیوتیکی دارند اثرات سودمندي را به دنبـال خواهـد داشـت از طریق به

). نتایج این مطالعه نشان داد بکارگیري فروکتوالیگوساکارید و پربیوتیـک 2009فر، (پورامینی و حسینی
اي بچـه فیـل مـاهی پـذیر در میکروبیوتـاي رودهداري بر تعداد کل باکتریهاي زیستمخمري اثر معنی

اي بچـه هاي اسیدالکتیک در انتهاي دوره در میکروبیوتاي رودهندارد. این در حالیست که تعداد باکتري
داري بیشـتر از طـور معنـیهدرصد بـ 2هاي تغذیه شده با پربیوتیک مخمري و الیگوفروکتوز اهیفیل م

تیمار شاهد بود. نتایج مشابهی در مطالعه سطوح مختلف اینولین بر میکروفلور روده بچـه فیـل مـاهی 
هـاي ). البته در مطالعـه مـذکور بیشـترین سـطح بـاکتري2013 ،و همکاران بدست آمده است (اکرمی

 در اینولین سطح افزایش با و بود درصد 1 اینولین تیمار به مربوط ايروده سیدالکتیک در میکروبیوتايا
هـاي مطالعـه حاضـر راسـتا بـا یافتـههـمشد.  کاهش دچار روده هايالکتوباسیلوس جمعیت جیره،

طـور هـا مانـان الیگوسـاکارید و فروکتـو الیگوسـاکارید بـهبکارگیري سطوح مختلف پربیوتیـک
اي فیـل مـاهی و هـاي اسـیدالکتیک در میکروبیوتـاي رودهداري سبب افزایش تعداد باکتريمعنی

و لـی کـه ). درحـالی2012؛ رازقی منصور و همکـاران، 2013 ،و همکاران اکرمی( ازون برون گردید
) گزارش کردند که سطوح مختلف پربیوتیک فروکتوالیگوساکارید که اثر مشخصی بر 2007همکاران (

) ندارد. نتایج مطالعه حاضـر نیـز Litopenaeus vannamei(روبیوتاي روده میگوي پاسفید غربی میک
هاي اسید الکتیـک میکروفلـور دسـتگاه گـوارش باشد و باکتريالذکر میمنطبق بر نتایج مطالعات فوق

ــل ــک فروکتوالیگوســاکارید فی ــار پربیوتی ــاهی توانســتند (در تیم ــه 1درصــد و  2م خــوبی درصــد) ب
وکتوالیگوساکارید را تخمیر نموده و افزایش تعداد و غالبیت پیدا کنند. اختالف نتایج مطالعه حاضـر فر

با برخی از مطالعات پیشین احتماال ناشی از نوع گونه، میزان پربیوتیک مورد استفاده و نحوه بکارگیري 
اي را یکروبیوتاي رودهمدار تعداد باکتریهاي اسیدالکتیک در است. همچنین این بررسی افزایش معنی

دهد کـه نتـایج مشـابهی در اثـر به موازات افزایش سطح بکارگیري مخمر در جیره نشان می
) Oreochromis niloticus(اي تیالپیاي نیل استفاده از مخمر نانوایی بر میکروبیوتاي روده

وسـاکارید طـورکلی پربیوتیـک فروکتوالیگهبـ). 2008عبدل تـواب و همکـاران، ( استگزارش شده 
هـاي مقایسـه بـا پربیوتیـک مخمـري در زمینـه افـزایش تعـداد و نسـبت بـاکتري کارایی بیشـتري در

هاي اسیدالکتیک پس از بکارگیري مخمـر ساکارومایسـیس اسیدالکتیک نشانداد. افزایش تعداد باکتري
هـاي نیاز این باکتريدر نتیجه تامین مواد غذایی مورد  سرویزیه غیرفعال و فروکتوالیگوساکارید احتماالً
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تجزیـه کننـده خـارج سـلولی  يهـاقادر به تولید آنزیم ي اسیدالکتیکهاباکتري باشد.اي میمفید روده
هاي پیچیده عمـل وابسته به میکروارگانیزم دیگري هستند تا بر مولکول براي رشد هانیستند بنابراین آن

کـه مـواد ). درصـورتی1998نگو و گاتسـوپ، ری( براي آنها فراهم کنندرا  یکرده و مواد غذایی خاص
هاي اسیدالکتیک فراهم شود، آنها به سـرعت رشـد یافتـه و تعـداد آنهـا غذایی مورد نیاز براي باکتري

  یابد که چنین روندي در مطالعه حاضر نیز مشاهده شده است. افزایش می
 2یوتیک مخمري در سـطح آن است فروکتوالیگوساکارید و پرب بیانگردر مجموع نتایج این مطالعه 

هـاي اي و افـزایش تعـداد و نسـبت بـاکتريکارایی باالیی در تغییر ترکیب میکروبیوتـاي روده درصد
ــرات پروبیــوتیکی هســتند. براســاس نتــایج بدســت آمــده پربیوتیــک  اســیدالکتیک دارد کــه داراي اث

کتیـک دارد. از ایـن رو هـاي اسـید الفروکتوالیگوساکارید کارایی بیشتري جهت افزایش تعداد باکتري
توانند به عنوان مکمـل مناسـبی بـراي جیـره ها میدرصد از هریک از این پربیوتیک 2استفاده از سطح 

  هاي مفید مدنظر قرار گیرد. غذایی فیل ماهی جهت افزایش سطوح باکتري
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