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تأثیر باکتری پروبیوتیک  Bacillus subtilisبر ترکیب اسیدهای چرب بدن ماهی کپور
معمولی ()Cyprinus carpio
3

زهرا کلیایی* ،1علی آبرومند ،2سعید ضیایینژاد 2و مهران جواهری بابلی
خاتماالنبیاء،بهبهان ،
شیالت،دانشگاهصنعتیخاتماالنبیاء(ص)بهبهان ،

آموختهکارشناسیارشد

 1
دانش
2
خاتماالنبیاء،بهبهان ،
استادیارگروهشیالت،دانشگاهصنعتیخاتماالنبیاء(ص)بهبهان ،


3دانشیارگروهشیالت،واحداهواز،دانشگاهآزاداسالمی،اهواز،ایران 
تاریخدریافت1331/3/13:؛تاریخپذیرش 1331/4/1:

چكیده
اکتریهایپروبیوتیک نقش مهمی در پرورش بهینه ماهیدارد.اینتحقیقباهدفبررسیتأثیر

 ب
7

باکتریزیستیارBacillus subtilisجداشدهازماهیکپورمعمولی،برترکیباسیدهایچرببدن

ماهیبامیانگینوزناولیه( 14/15 ±1گرم)انجامشد.ماهیانگروهشاهد باجیرهپایهوماهیان2
غلظتهای ( 113تیمار )1و( 115تیمار

آزمایشیدیگرباجیرهمکملسازیشدهدر دو سطح با

تیمار 
میلیلیتر)تغذیهشدند.آزمایشدر قالب یک طرح کامالً تصادفیدر  3تکراروبه
()2سلول در هر 
مدت 8هفتهصورتپذیرفت.نرختغذیه بر اساس 2درصدوزن بدن و  2بار در روز انجام شد.تعیین
میزان طول و وزن ماهیان هر  14روز یک بار انجام گرفت .در نتایج ترکیب اسیدهای چرب ،هیچ
تفاوت معنیداری بین مقادیر امگا  ،3امگا  ،5مجموع اسیدهای چرب اشباع با یک پیوند دوگانه،
مجموع اسیدهای چرب اشباع در کلیه تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ( .)P<1/11مقادیر مجموع
اسیدهای چرب اشباع با چند پیوند دوگانه و مجموع اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره در
تفاوتمعنیداریباگروهشاهدنشانداد

تیمارهای آزمایشینسبتبهشاهدکاهشیافتوتیمار 2
*مسئول مکاتبهaberoumandali@yahoo.com:
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بهترتیبدرتیمار  1و
.بیشترینمقداراسیدچربدوکوزاهگزانوئیکو ایکوزاپنتانوئیک 

()P<1/11
شاهد مشاهده شد .نتایج نشان داد باسیلوس سابتیلیس در جیره ماهی کپور معمولی میتواند روی
ترکیباسیدهایچرببدنماهیتأثیرداشتهباشد .

واژههاي کلیدي:کپورمعمولی،پروبیوتیک،Bacillussubtilis،ترکیباسیدهایچرب 
مقدمه
باشدکهبهدلیلخصوصیات


ایازماهیانآبشیرینمی
 کپورمعمولی(  )Cyprinus carpio
گونه
طوروسیعیپرورشدادهمیشود(گولرو


ویژهمانندنرخرشدسریعوسهولتپرورشدرجهانبه
ترینگونههابودهوتقریباًدرتمامفصولسال


زیکیازفراوان
).اینگونهدرایراننی

همکاران2118،
هاییاستکهدرمقادیرزیادیپرورشمییابدوبخشیاز


براینازگونه

باشد،عالوه

دردسترسمی
پروتئین حیوانی مصرفی را تأمین میکند .کپور ماهیان گرما دوست هستند ،ولی میتوانند درجات
حرارتیمختلفیمان ندسرمایدرازمدتونیزتغییراتسریعدرجهحرارتراتحملکنند.
 باکتری باسیلوس سابتیلیس ) (Bacillus subtilisاز جمله باکتریهایی ست که بهعنوان
پروبیوتیک در صنعت آبزی پروری کاربرد فراوان دارد (ضیایینژاد و همکاران2115 ،؛ کیسامی،
)بهمنظوربهبودهضم
یاریازآنزیمهایخارجی(لیووهمکاران 2113،

).آنهاقادربهترشحبس
 2112
میشوند .باتوجهبه
باشند.اینباکتریها از طریق غذا وارد روده 


کیفیتآبمی
و جذبغذاو بهبود 
عدم ثبات و پایداری بسیاری از گونههای الکتوباسیلوس در اغلب غذاها ،استفاده از گونه باسیلوس
کهپایداریآنهادر

گونهدارایهاگهایزندهومقاوماست 


فراگیرترشدهاست،زیرااین
سابتیلیس 
مقایسهباسایرکشتهایتولیدکنندهاسیدالکتیکبیشتراست(لیسونوسامرز.)1332،همچنین قادر

اینرو پروبیوتیکهای باسیلوس اثرات
میباشند ،از 
آنزیمها 

بیوتیکها ،آمینواسیدها و

به تولید 
آنتی
تغذیهای مثبتیروی آبزیان دارند(باقریوهمکاران .)2118،

 پالنت و همکاران ( )2112به بررسی اثر پروبیوتیک  Arthrobacter sp.بر الرو ماهی هادوک
) (Melanogrammus aeglefinusپرداختند.نتایجمشخصکردمقادیراسیدهایچربغیراشباعبا
چندپیونددوگ انهموجوددراسیدهایچربقطبی(فسفولیپیدهاوگلیکولیپیدها) بهدستآمدهازالرو
ماهی هادوک طی کل دوره پرورش ،بیشتر از مقدار بهدست آمده در اسیدهای چرب خنثی (تری
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گلیسیرید،استرولواسیدهایچربآزاد)است.نسبتآراشیدونیکاسیددراسیدهایچربقطبی
گروه شاهد طی دوره  15روزه پرورش  4/4درصد گزارش شد ،اگرچه در ماهیان تیمارهای
طورمعنیداریاز 1/1درصدبه 3/5درصدکاهشیافت.در

پروبیوتیکیمقدار آراشیدونیکاسید  
به
تحقیقیاثرپروبیوتیک Shewanella putrefaciensو  Shewanella balticaبرترکیبشیمیاییو
اسیدهای چرب کبدکفشک ماهی بررسی شد .نتایج نشان داد افزودن پروبیوتیک به جیره آن ماهی
میزان پروتئین ،اسید چرب دوکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک و آراشیدونیک اسید کبد تیمارهای
آزمایشیرانسبتبهشاهدکاهشداد(تاپیا-پنگویا .)2114،
 مورایسوهمکاران2114،؛وبرندسنوهمکاران)2111،بیانکردندکهمیزانچربیوترکیب
اسیدچربموجوددرماهیانمقدارثابتینمیباشد(زالتانوسوالسکادیریس.)2112،میزانمجموع

اسیدهایچرباشباعباچندپیونددوگانهامگا  3درگونههایمختلفمتفاوتبودهوبستهبهاندازه،
سن،سیکلتولیدمثلی،شوری،دما،فصلوموقعیتجغرافیاییمتفاوتاست(اینهامونسوفرانسو،
  .)2118بنابراین اطالعات مربوط به مقادیر این اسیدهای چرب موجود در مواد غذایی ارزشمند
میباشد .

 تاپیا -پانگوئا ( )2114تأثیر دو سویه باکتری پروبیوتیکی  Shewanella putrefaciensو
 Shewanella balticaرا بر پروفیل اسیدهای چرب کبد کفشک ماهی Solea senegalensis
پرورشیموردبررسیقراردادند.نتایجحاصلهثابتکرد همبستگیمثبتیبینسطوحاسیدلینولنیکو
اسیدلینولئیککبدتیمارهایدریافتکنندهدوسویهمختلفباکتریاییوجوددارد.
2



بامکملهایپروبیوتیکیبهمقدار( 2/1× 11

 لوبووهمکاراندرسال()2114ازآرتمیاغنیشده 
واحد تشکیلکلنی در میلیلیتر) در جیرهغذاییکفشک ماهی بهکار بردند و عملکرد رشدو ترکیب
شیمیایی الشه راموردبررسی قرار دادند .نتایج نشان داد کهمکمل غذاییپروبیوتیکیمنجربهبهبود
عملکرد رشد و کیفیت ترکیب شیمیایی الشه گردید .لذا در تحقیق حاضر به مطالعه تأثیر باکتری
پروبیوتیکBacillus subtilisبرپروفیلاسیدهایچربفیلهماهیکپورمعمولی()Cyprinus carpio
پرداختیم.
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مواد و روشها
باکتري پروبیوتیک و تهیه جیره پایه :دراینتحقیقازباکتریپروبیوتیک  Bacillus subtilisکهاز
جداسازیولیوفلیزشدهاستفادهگردید.باکتریهای جدا شده از

دستگاهگوارشماهیکپورمعمولی
روده ماهیجوانکپورمعمولیدرابتدا در محیط کشت تریپتیک سوی آگار ) (TSAکشت دادهشد و
کلونیهای کشت داده شده در شرایط استریل ،توسط آنس استریل برداشته شده و به لوله

سپس از
بهصورت هموژن
میلیلیتر آب مقطر استریل منتقل گردید .نمونه توسط شیکر 
اپندورف حاوی یک 
درآمد و دردستگاه سانتریفیوژ با دور  1111دردقیقه برای مدت 11دقیقه ،سانتریفیوژ شد و سپس با
میلیلیتر
موردنظر در هر 
کلونیهای 

استفاده از دستگاهاسپکتروفتومتر در طول موج 511نانومتر ،واحد
مربوطهبهصورتاسپوراز

باکتریایی تهیه شد(اسماعیلیوهمکاران.)1331،درمطالعهحاضر،باکتری
آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی تهران تهیه گردیده است .غذای مورد استفاده جهت ترکیب با
پروبیوتیکازشرکتتجاریتولیدجیرهماهیانگرمابینقشینکرمانشاهخریداریگردید.که آنالیز
اجزای آن در جدول  1ارایه شده است.

جدول  -1آنالیز تقریبی جیره غذایی مورد استفاده.
نوعترکیب

درصد

رطوبت

2/41±1/1

پروتئین

35/23±1/13

چربی

12/52±1/13

خاکستر

2/23±1/12

باسیلوسهای پروبیوتیکیباترکیب

سازیجیرهغذاییتیمارهایآزمایشیبا


مکمل
تنظیم جیره غذایی:
غلظتهایبهشرحزیرصورتگرفت:

باکتریها با

کردن این
جیرهپایهآزمایشیفاقدباکتریهایپروبیوتیکی

تیمارشاهد:
تیمار:1جیرهپایه1×113CFU/ml+در 1111گرم ازجیره 
تیمار:2جیرهپایه1×115CFU/ml+در  1111گرم ازجیره
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منظورآماده سازیجیرهمخصوصهریکازتیمارها،بهکمکترازویدیجیتالبادقت1/11

 
به
گرم  1،کیلوگرمازجیرهبرایهریکازتیمارهاوگروهشاهدتوزینودرمرحلهبعدتوسطآسیاب
برقی پودر گردید .مقدار موردنیاز از پروبیوتیک پس از حل شدن در میزان یکسان آب مقطر برای
تمامیتیمارهابهپودرغذااضافهوکامالًمخلوطگردید.ترکیبحاصلتوسطچرخگوشتدستیبه
پلتهادر
هاییشبیهرشتههایماکارونیمتناسبباسایزدهانماهیانجوانتهیهگردید.درانتها 


پلت
خشک کن در دمای  31درجه سانتی گراد بهمدت  24ساعت خشک شدند (پورعلی و همکاران،

بهمنظورحفظکیفیتغذایمصرفی،
1382؛ محسنیوهمکاران،2115،سریزوالوهمکاران .)2118،
هایمناسبپالستیکیبستهبندی


باردرهفتهتهیهودرپوشش
غذایموردنیازهریکازتیمارها 2
درجهسانتیگرادنگهداریشد.جیره غذاییگروهشاهد

تازمانمصرف،درفریزربادمای-18

شدهو
هیچگونهباسیلوس پروبیوتیکی اضافه نگردید.
آنها 
نیز با همین روش ساخته شد ولی به 
بهاین منظور تعداد  243قطعه ماهی با میانگین وزنی  13/33±1/28گرم به  3مخزن
تغذیه ماهیان :
فایبرگالس 311لیتریمنتقلوتحتسهتیمار وهرتیماردرسهتکرارو برایمدت 15روزانجام
پسازانتقالوتیماربندی،ماهیانجواندرتمامیتیمارهابهمدتیکهفتهدورهسازگاریتوسط

شد.
جیرهپایهتجاریتغذیهشدند.سپسبهمدت 8هفتهدورهآزمایشغذادهیبهصورتدستی روزانه2
تهای  8و)15وبهمیزان 2درصدوزنبدنتغذیهشدند.بعدازاتمامدورهآزمایش،
بار(درساع 
شوند(خالیشدنلولهگوارش)،کشتهوسپسوزن


ساعتگرسنگیدادهمی
همهماهیهابرای 48

شوند.کبدبهمنظورمحاسبه


صورتتصادفیبرداشتهوکالبدشکافیمی

ماهیبه
شدند.ازهرتانک 5
شاخصکبدیوزن گردید.سپسماهیرا پوستکنده،فیله جداشدهودرفریزربرایآنالیزترکیب
اسیدچربوترکیبهایشیمیاییبدنماهیذخیرهشدند(انجیوهمکاران.)2113،

ابتدانمونههایکامالًهموژنشدهدرمجاورتیخخشکدرفریزربه

تعیین ترکیب اسیدهاي چرب:
آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس واقع در ت هران منتقل و به روش زیر آنالیز
اسیدهایچربالشهاندازهگیریشد .

استخراج چربی بافت :جهتاستخراجچربیازروشفولچوهمکاران()1321استفادهشد.مقدار1
میلیلیتربهنمونهاضافهوبهشدتتکان
میلیلیترانتقالداد،سپس  1
گرمنمونهرابهبالنژوژه  11
میلی لیترکلروفرمبهنمونهاضافهوبازهمظرفبهشدتتکاندادهشد.نمونه
دادهشد.سپس  11
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درجهسانتیگرادقراردادهشدتاچربیکامالًخارجگردد.پس

بهمدت 12الی 24ساعتدردمای 4

میلیلیتر آب مقطر اضافه شد و به
از  24ساعت نمونهها را به داخل دکانتور انتقال داده و به آن   1
دکانتورمنتقلگردید.بعداز1ساعت 3فازمجزادرداخلدکانتورتشکیلشد،فازچربیوحاللکه
درقسمتزیریندکانتورقرارگرفتهبودوبهوسیلهقیفوکاغذصافیبهدرونظروف CODمنتقل
شدهوبهوسیلهنیتروژنمایعحاللیپرانیصورتگرفتونهایتاًچربیباقیماند .
بهمنظور استری کردن چربی از روش مت کالف و همکاران
استري کردن چربی استخراج شده :
میلیلیترمتانول)به
میلیلیترسودمتانولی 1/12درصد( 2گرم NaOHدر  111
()1351استفادهشد  1.
میلیلیتر محلول اینترنال
چربی استخراج شده درون لوله آزمایش درب دار اضافه شد .سپس   1
لیتر)اضافهنمود،دربظرفرابستهوبهشدتتکاندادهشد


گرمدرمیلی
استاندارد(باغلظت  2
میلی
و بهمدت  11دقیقه در حمام آب جوش برای انجام عمل رفلکس متیالسیون قرار گرفت .پس از
میلیلیتر -nهگزاننرمالاضافه
گذشتزمانفوقوخنکشدندردمایمحیط،بهموادحاصل  1
میلیلیترآبمقطر)
میلیلیترنمکاشباع( 31گرم  NaCLدر  111
تکاندادهشد.سپسبهموادآن  1
اضافهگردید.محلولبهدستآمدهبهشدتتکاندادهشدودرجاییمستقرگردید.بعدازتشکیلدو
میلیلیتری منتقل گردید .از عصاره
فاز جداگانه ،فاز باالیی به دقت جدا شد و به فالکونهای   1/1
کروماتوگرامهای

بهدستآمدهمقدار 1/2میکرولیتربهدستگاه GCتزریقشد.از مقایسه زمان بازداری

کروماتوگرامهای بهدست آمده از محلول استاندارد اسیدهای چرب متیل استر،

نمونه مجهول با
اسیدهای چرب موجود در بافت ماهیشناسایی شد و نتایج به صورت درصد گزارش گردید .برای
بررسیوشناساییاسیدهایچربازدستگاهگازکروماتوگراف)،Varian CP-4600 (GCمجهزبه
ستون کاپیالری از نوع  )ID: 0/25 mm×0/22 µm×30 m( BPX70و آشکارساز نوع ()FID
استفادهگردید.دمایآشکارسازومحلتزریقبهترتیببرروی 311و

flame ionization detector
درجهسانتیگرادتنظیمشد .

211
برایاندازه گیریمیزانکاراییچربیازفرمولزیراستفادهشد .

نسیت کارایی چربی:
نسبتکاراییچربی()Lipid Efficiency Ratio
(چربیخوردهشده(گرم)/وزنبهدستآمده(گرم) 
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آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی انجام شد .با استفادهاز آنالیز واریانس یک

روش آماري:
میانگینهای تیمارهای آزمایشی مشخص و

طرفه ) (One Way ANOVAاختالف موجود در بین
معنیدار بودن تفاوت بین تیمارها

سپس با استفاده از آزمون دانکن)(test Multiple rang Duncan
نرمافزارSPSS
به تفکیک در سطح اعتماد 31درصد ارزیابی گردید .برای انجام آنالیزهای آماری از 
ویرایش21استفادهشد .هرآنالیزدرسهتکرارانجامشد.
نتایج
در نمودار  1مشاهده میشود که  ضریب کارایی چربی در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف
پروبیوتیک بیشتر از تیمارشاهد بوده به طوریکه اختالف معنیداری بین تیمارهای  1و  2و شاهد
مشاهدهشد( .)P˂1/11


نمودار  -1نسبت کارایی چربی ماهیهاي تغذیه شده با جیره غذایی حاوي مکمل پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس
هایآزمایشیمیباشد) .


بینتیمار
معنیدار
(حروفکوچکیکسانبیانگرعدماختالف 

23



بهرهبرداري و پرورش آبزیان ( ،)5شماره ( )2تابستان 7315

میشود ،بیشترین مقدار چربی در تیمار  2بود که با گروه شاهد
چربی خام :در نمودار  2مشاهده  
اختالفمعنیدارینشاننداد(.)P<1/11کمترینمقدارمربوطبهتیمار 1بودهکهباسایرتیمارها
تفاوتمعنیدارداشت(.)P>1/11


نمودار  -2چربی خام بدن ماهیهاي تغذیه شده با جیره غذایی حاوي مکمل پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس



هایآزمایشیمیباشد) .


داربینتیمار

حروفکوچکیکسانبیانگرعدماختالفمعنی
(


ترکیب اسیدهاي چرب :در نمودار  3مشاهده میشود که در چربی بدن ماهیکپور معمولی تغذیه
بیشترینگروه
ترتیب،اسیدهایچربتکغیراشباع(  )MUFA


شدهباسطوحمختلفپروبیوتیکبه
اسیدهایچربراتشکیلدادندوبعدازآناسیدهایچرباشباع(،)SFAچندغیراشباع()PUFA
بیشترینسهماسیدهایچرباینماهیراتشکیلدادند.
وغیراشباعبلندزنجیره( )HUFA
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نمودار  -3تغییرات اسیدهاي چرب اشباع ،تک غیراشباعی ،چند غیراشباعی ،غیراشباع بلند زنجیره ،امگا ،3
امگا  ،6نسبت دوکوزاهگزانوئیک به ایکوزاپنتانوئیک محتواي بدن ماهی در تیمارهاي مختلف.

 نتایجبهدستآمدهنشانداد ،مجموعاسیدهایچرباشباعتیمار 1باالترینوتیمار  2کمترین
درصد را به خود اختصاص دادهاند اما بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری مشاهده نگردید
بیشترین میزان را داشته و در تیمارهای
( .)P<1/11در بین اسیدهای چرب اشباع ،اسید پالمیتیک  
آزمایشیباافزایشروبروبودهاست .
 دربررسینتایجمشخصشد،میزانمجموعاسیدهایچرببایکپیونددوگانهباافزایشسطوح
شترین درصد مجموع اسیدهای چرب اشباع بایک پیوند
پروبیوتیک ،افزایش داشت بهنحوی که بی 
دوگانه در تیمار  )12/38±1/21( 2و کمترین در شاهد ( )31/52±23/33مشاهده گردید .بیشترین
مقدار اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه ،اولئیک اسید ) 18:1(n-9بهدست آمد که در
ایشروبروبودهاست.بینتیمارهایآزمایشیتفاوتمعنیدار

تیمارهایآزمایشینسبتبهشاهدباافز
نشاننداد( .)P<1/11
 مقایسهمیزانمجموعاسیدهایچرباشباعباچندپیونددوگانه درتیمار شاهدباالترینمقداررا
اسیدهای چرب دوگانه،
نشان داد و از این نظر با تیمار  2اختالف معنیداری نشان داد .بین مقدار  
بیشترینمقداردرتیمارشاهدداشتند.
لینولئیکاسیدکه 
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 نتایجنشاندادکهمیزانمجموعاسیدهایچربغیراشباعبلندزنجیرهاز  32/31درصددرتیمار
شاهد،با کاهشدرتیمارهای 1و 2مواجهشدهوبه 15/21درصد درتیمار  2رسیدهاست.میزان
تفاوتمعنیدارینشانداد

مجموعاسیدهایچربغیراشباعبلندزنجیره در تیمار شاهدباتیمار 2
.تفاوتمعنیداریبینتیمار1باسایرینمشاهدهنشد( .)P<1/11

()P>1/11
بیشترینمیزانامگا  3و 5ونسبتامگا  3بهامگا  5درتیمارشاهدمشاهدهگردیدکهباافزایش


قدارکاهشیافتهاماهیچگونهتفاوتمعنیداریبینتیمارها

سطوحپروبیوتیکدرتیمار  1و 2اینم
درمجموعاسیدهایچربسریامگا3وامگا5ونسبتامگا3بهامگا5نشانندادند( .)P<1/11
 با توجه به نتایج ،بیشترین درصد نسبت اسید چرب دوکوزاهگزانوئیک به ایکوزاپنتانوئیک در
تفاوتمعنیدارینشان

گروهشاهدوکمتریندرتیمار 1بهدستآمد.ایننسبتبینشاهدوتیمار 1

.اختالفمعنیداریبینشاهدوتیمار2مشاهدهنگردید(.)P<1/11

داد()P>1/11
بحث
اسیدهای چرب ،نسبت به هم مقایسه گردید.
 مقادیر انواع اسیدهای چرب موجود در ترکیب  
نشانمیدهد،نسبتکاراییچربیدرتیمار2بیشترینمقدارودرتیمارشاهد

همانطورکهنمودار1

اختالفمعنیداریوجودداشت ،اینامرنشاندادکهباکتری

کمترینمقداربودوبینتیمار 1و  2
پروبیوتیک با غلظت بیشتر نقش مهمی در افزایش کارایی چربی بدن ماهی داشت .نمودار  2نشان
میدهدکهتفادتچندانیبینتیمارشاهدوتیمار 2وجودنداردولیتغذیهپروبیوتیکدرافزایش

نشانمیدهدکهتغذیهپروبیوتیکتأثیر

میزانچربیخامبدنماهیتأثیرچندانینداشت.نمودار 3
خوبیدرافزایشمجموعاسیدهایچرباشباعبایکپیونددوگانهدرهردوتیمار 1و2داشتولی
تأثیری در افزایش مجموع اسیدهای چرب اشباع با چند پیوند دوگانه و مجموع اسیدهای چرب
غیراشباعبلندزنجیرهدرتیمار1و2نداشت .
 در تحقیقهای صورت گرفته توسط پالنت و همکاران ( )2112الرو ماهی هادوک
) (Melanogrammus aeglefinusدر محیط حاوی باکتری پروبیوتیکی  Arthrobacter sp.رشد
یافتهوپروفیلاسیدهایچرب(قطبیوخنثی)وچربیتجمعیبافتموردبررسیقرارگرفتند.نتایج
نشانمی دهدماهیانیکهدرمحیطحاویباکتریبودندتودهخشکوچربیتجمعیبافتبیشتری

نسبتبهتیماربدونباکتریداشتند.همچنیننتایجنشاندادمقادیرمجموعاسیدهایچرباشباعبا
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چندپیونددوگانه موجوددراسیدهایچربقطبی(فسفولیپیدهاوگلیکولیپیدها) بهدستآمدهازالرو
ماهی هادوک تیمارهای آزمایشی ،بیشتر از مقدار بهدست آمده در اسیدهای چرب خنثی (تری
گلیسیرید ،استرول و اسیدهای چرب آزاد) است .نسبت آراشیدیک اسید در اسیدهای چرب قطبی
گروهکنترلطیدوره 15روزهپرورش 4/4درصدگزارششد،اگرچهدرماهیانتیمارهایآزمایشی
طورمعنیداریاز1/1درصدبه3/5درصدکاهشیافت .

مقدار آراشیدونیکاسید 
به
هایخنثیالروماهیهادوکبطورقابلتوجهی،


درچربی
 مقداراسیدچربدوکوزاهگزانوئیک 
از  23/5به  11/1درصد در دوره  31روزه کاهش یافت ،اما سپس به مقدار ناچیزی افزایش (12
درصد) ،در دوره  15روزه رسید .بین مقادیر اسید چرب دوکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک الشه
الروماهیهادوکوسطوحمختلفمکملغذاییپروبیوتیکیدریافتیازطریقجیره،هیچارتباطی
مشاهدهنگردید.
،هیچتفاوتمعنیداریدرمقادیرامگا،3امگا،5مجموعاسیدهایچرباشباع

 درمطالعهحاضر
با یک پیوند دوگانه ،مجموع اسیدهای چرب اشباع بین کلیه تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد
( .)P<1/11مقادیرمجموع اسیدهای چرب اشباع با چند پیوند دوگانه و مجموع اسیدهای چرب
تفاوتمعنیداری

غیراشباعبلندزنجیره درتیمارهایآزمایشینسبتبهشاهدکاهشیافتوتیمار 2
بیشتریناسیدچرباشباعبود .
نشاندادند(.)P<1/11اسیدپالمیتیک()12/58درتیمار 1
 تاپیا-پانگوئا()2114تأثیردوسویهباکتریپروبیوتیکی(تیمار )Shewanella putrefaciens :ІІ
و(تیمار)Shewanella baltica:ІІІرابرپروفیلاسیدهایچربکبدکفشکماهیSolea senegalensis
پرورشیموردبررسیقراردادند.نتایجحاصلهثابتمیکندهمبستگیمثبتیبینسطوحاسیدلینولنیک

واسیدلینولئیککبدتیمارهایدریافتکنندهدوسویهمختلفباکتریاییوجوددارد.درصدپروتئین
کبدکفشکماهیدرتیمارهایآزمایشینسبتبهشاهدکاهشیافتوبهکمتریندرصددرتیمارІІ
اسیدهایچربامگا،3آراشیدونیکاسید،اسیدچربدوکوزاهگزانوئیکو ایکوزاپنتانوئیکدر
رسید .
تیمارهای آزمایشی نسبت به شاهد کاهش یافت .اما امگا  5در تیمارهای آزمایشی نسبت به شاهد
افزایشمعنیدارینشانداد .

لینولنیکواسیدلینولئیکدرتیمارهایحاویپروبیوتیککاهش


درتحقیقحاضرنیز،سطوحاسید

.بیشترینمقدارآراشیدونیکاسیددرگروهشاهد

یافتاماتفاوتمعنیدارینشاننداد()P<1/11
فمعنیداریمشاهدهگردید( .)P>1/11
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