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ABSTRACT
In this study, the effects of different levels of galactooligasaccharide
prebiotics on growth performance, survival, and some blood biochemical
parameters of Binni fish, Mesopotamichthys sharpeyi was investigated. 240
fish with weight of 12.11 ± 0.1 g were fed in four treatments with three
replications including: control group, T1 (1% prebiotic), T2 (2% prebiotic),
T3 (3% prebiotic) for 56 days. The results showed that the final weight of
fish in T2 was significantly increased compared to the control and the other
treatments (P<0.05). The feed conversion ratio (FCR) in treatments with
prebiotics was significantly improved compared to the control (P<0.05).
The feed efficiency (FE) increased considerably in the treatments with
prebiotics compared to the control group (P<0.05). The protein content of
fish body in T1 and T2 treatments was significantly higher than the control
(P<0.05). Also, the lipid content of fish body in T2 was significantly lower
than the control group (P<0.05). The amounts of protein and albumin in
fish plasma increased compared to the control group. Conversely, the
amounts of triglyceride, cholesterol, LDL showed significantly reduction in
T2 treatment compared to the control group (P<0.05). Further, the amount
of HDL significantly increased (P<0.05). This study showed that the use of
galactooligosaccharide up to 20 g per kg diet leads to the improvement of
the assayed biological indices.
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اطالعات مقاله

چکیده
در این مطالعه اثر سطوح مختلف پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید بر عملکرد رشد،

نوع مقاله:
مقاله کامل علمی -پژوهشی

بازماندگی و برخی شاخصهای بیوشیمیایی خون ماهی بنی مورد ارزیابی قرار گرفت .به این
منظور تعداد  240قطعه ماهی بنی با میانگین وزن  12/11±0/1در  4تیمار با  3تکرار شامل شاهد:

تغذیه شده با جیره پایه ،تیمار  :1حاوی ده گرم پریبیوتیک ،تیمار  :2بیست گرم پریبیوتیک،
تاریخ دریافت1400/07/08 :

تیمار  :3سی گرم پریبیوتیک در کیلوگرم غذا به مدت  56روز تغذیه شدند .نتایج نشان داد که

تاریخ ویرایش1400/08/06 :

وزن نهایی ماهیان در تیمار  2بهصورت معنیداری نسبت گروه شاهد و سایر تیمارها افزایش

تاریخ پذیرش1400/08/11 :

داشت ( .)P<0/05ضریب تبدیل غذایی نیز در تیمارهای حاوی پریبیوتیک بهصورت معنیداری
نسبت به سایر گروه شاهد کاهش یافت ( .)P<0/05مقدار کارایی پروتئین در تمامی تیمارهای
پریبیوتیک نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد ( .)P<0/05میزان پروتئین الشه در تیمارهای 1

واژههای کلیدی:

و  2بهطور معنیداری نسبت به گروه شاهد بیشتر بود ( .)P<0/05همچنین میزان چربی الشه در

بچهماهی بنی،

تیمار  2بهطور معنیداری نسبت به گروه شاهد کمتر بود ( .)P<0/05میزان پروتئین ،آلبومین و

پریبیوتیک،

گلوبولین پالسما در تیمارهای حاوی پریبیوتیک نسبت به گروه شاهد افزایش داشت (.)P<0/05

خون،

از طرفی میزان گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسرید و  LDLدر تیمار  2بهصورت معنیداری نسبت به

رشد،

گروه شاهد کاهش پیدا نمود ( .)P<0/05در حالیکه میزان  HDLافزایش پیدا کرد (.)P<0/05

گاالکتوالیگوساکارید

نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از گاالکتوالیگوساکارید تا سطح  20گرم در کیلوگرم غذا منجر
به بهبود شاخصهای مورد سنجش میگردد.

استناد :طرفی صبیحزاده ،مصطفی ،محمدی آذرم ،حمید ،زنگوئی ،نسیی  ،منیعیت  ،مییدد ( .)1400اثیر طیطوم ملف یر یریبیوتیی
گتالکفوالیگوطتکترید بر عم کرد رشد ،بتزمتندگی و برخی شتخصهتی بیوشیمیتیی خون متهی بنی (.)Mesopotamichthys sharpeyi
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مقدمه
پس از معرفی ایده پروبیوتیک که به باکتریهای

جمعیتهای باکتریهای اسید الکتیک را در روده

پروبیوتیکی یا زیستیار به مکملهای غذایی میکروبی

افزایش دهد (حسینیفر و روفچایی )2015 ،و در

زندهای گفته میشود که تأثیرات سودمندی را بر روی

نهایت افزایش عملکرد دستگاه گوارش در مقابل غذا

جانور میزبان از طریق ایجاد تغییرات میکروبی در

میشود (رینگو و همکاران2014 ،؛ فوکس و گیبسون،

روده ایفا میکنند (ورتز )2021 ،و مشخص شدن

 .)2002عالوه بر این مهمترین محصول حاصل از

وجود باکتریهای مفید در دستگاه گوارش ،پژوهشهای

متابولیسم پریبیوتیکها ،اسیدهای چرب زنجیره

بسیاری در این زمینه انجام شده و هم اکنون نیز این

کوتاه ( )SCFAهستند که به عنوان یک منبع انرژی

روند ادامه دارد (سیس و همکاران .)2018 ،اما وجود

مهم برای میزبان تلقی میشوند (دیوید و همکاران،

مشکالت و تردیدهای زیادی در این زمینه مانند:

1999؛ ماهیوس و الویر .)2005 ،همچنین تولید

غیرقابل تضمین بودن زندهمانی پروبیوتیک اضافه شده

اسیدهای چرب زنجیره کوتاه مانند استات ،پروپیونات

در دستگاه گوارش و توانایی تحمل شرایط حاکم بر

و بوتیرات و اسید الکتیک ناشی از تخمیر

آن و همچنین الزام رقابت پروبیوتیک معرفی شده با

پریبیوتیک ،منجر به کاهش  pHروده میشود که

میکروفلور موجود در روده و توانایی تثبیت و تشکیل

شرایط مناسب برای رشد باکتریهای اسید الکتیک را

کلنی مؤثر (فوکس و همکاران1999 ،؛ ماهیوس،

فراهم میکند (شلی.)2002 ،

فلور روده به طور انتخابی عمل میکند که میتواند

2005؛ ماهیوس و الویر )2005 ،سبب شد تا

در این راستا برخی مطالعات نشان داده است که

پژوهشگران به فکر ارائه ایدههای جدید از جمله ایده

استفاده از پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید در برخی

پریبیوتیک در این راستا برآیند.

گونههای آبزیان منجر به بهبود پاسخ ایمنی ،مقاومت

در این ایده رشد گزینشی باکتریهای بومی روده

در برابر استرس ،فعالیت آنزیمهای گوارشی و

همانند باکتریهای اسید الکتیک از طریق جیره غذایی

عملکرد رشد میگردد (مختاری و همکاران2016 ،؛

مدنظر است (حسینیفر و همکاران2013 ،؛ علی و

علی و همکاران2016 ،؛ حسینیفر و همکاران،

همکاران .)2018 ،پریبیوتیکها باعث بهبود و تعادل

 .)2016اما بهطورکلی مطالعات بسیار کمی از عملکرد

میکروفلور روده و افزایش مکانیسم دفاعی میزبان

گاالکتوالیگوساکارید در موجودات آبزی در دسترس

میشوند (رینگو .)2014 ،بنابراین اینولین ،الیگوفروکتوز،

است (مختاری و همکاران2016 ،؛ حسینیفر و

گاالکتوالیگوساکارید و الکتوز را میتوان به عنوان

همکاران2013 ،؛ گریسدیل هلند و همکاران.)2008 ،

پریبیوتیک استفاده کرد (محمدیان و همکاران.)2015 ،

همچنین ماهی بنی با نام علمی ()Gunther, 1874

گاالکتوالیگوساکاریدها ترکیبات غیر قابل هضم بر

 Mesopotamichthys sharpeyiاز خانواده کپورماهیان

پایه کربوهیدرات میباشند و در غلظت کم در شیر

و جنس باربوس ماهیان میباشد (کاد .)1996 ،محل

انسان و گاو و ماست وجود دارند و نیز از طریق

زیست ماهی بنی در کشورهای سوریه ،عراق ،حوزه

بیوسنتز از الکتوز بهدست میآیند (یاماشیتا و کوباتا،

آبریز دجله ،ترکیه ،ایران ،رودخانه نیل و دریاچه

1974؛ سایتو و همکاران .)1978 ،این پریبیوتیکها

ویکتوریا و آلبرت و دریاچه ناصر در کشور مصر

به طور تجاری برای استفاده به عنوان مکمل در صنایع

گزارش شده است (هاشم و ال-آگامی .)1977 ،در

غذایی تولید میشود .همچنین این ماده در ارتباط با

ایران در منابع آبی غرب و جنوب غرب ایران به ویژه
57

نشریه بهرهبرداری و پرورش آبزیان ،دوره  ،10شماره  ،4زمستان 1400

در آبهای استان خوزستان وجود دارد که از ارزش

بهوسیله هیپوکلریت سدیم ضدعفونی و سپس با

اقتصادی باالیی برای پرورش در بین ماهیان بومی و

استفاده از آب شیرین شستوشو شدند .همچنین

همچنین صادرات برخوردار است (بساک کاهکش و

برای آبگیری آکواریومها در طول دوره آزمایش از آب

همکاران .)2010 ،اما عدم دسترسی به جیرههای

شهری کلرزدایی شده با حداقل  24ساعت ماندگاری

غذایی اختصاصی جهت پرورش این گونه منجر به

و هوادهی مستمر استفاده شد .به منظور تأمین اکسیژن

کاهش سرعت رشد در این گونه ماهی شده است.

مورد نیاز ماهیان ،درون هر آکواریوم یک عدد سنگ

بنابراین از آنجایی که تاکنون پژوهشی در زمینه

هوا متصل به هوادهی مرکزی قرار داده شد .پمپ

استفاده از پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید بر

هواده و سنگ هوا جهت هوادهی مطلوب در حد

بچهماهی بنی صورت نگرفته است هدف از این مطالعه

اشباع در تمام مدت دوره به طور مستمر فعال بود.

یافتن مقدار بهینه پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید به

تیمارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل

جهت بهبود رشد ،تغذیه و ارتقا سالمتی ماهی از

 4جیره غذایی تجاری با سه تکرار برای هر تیمار در

طریق ارزیابی شاخصهای بیوشیمیایی خون بچهماهی

طی یک دوره  8هفتهای به شرح زیر بودند.

بنی بوده است.

تیماراول (شاهد) :جیره غذایی پایه بدون افزودن
پریبیوتیک

مواد و روشها

تیمار دوم :جیره غذایی پایه حاوی  10گرم پریبیوتیک

تهیه بچهماهی و نحوه انجام آزمایش :به منظور انجام

گاالکتوالیگوساکارید به ازای کیلوگرم غذا

آزمایش بچهماهیان بنی از شرکت پرورش ماهی

تیمار سوم :جیره غذایی پایه حاوی  20گرم پریبیوتیک

شلمچه خرمشهر واقع در مجتمع فاز یک پرورش

گاالکتوالیگوساکارید به ازای کیلوگرم غذا

ماهیان گرمابی شهید احمدیان خریداری شده و با

تیمار چهارم :جیره غذایی پایه حاوی  30گرم پریبیوتیک

استفاده از مخزن مخصوص حمل و نقل ماهی به محل

گاالکتوالیگوساکارید به ازای کیلوگرم غذا

انجام پژوهش منتقل شدند .در ابتدا ماهیان از لحاظ

تهیه جیره غذایی :در این مطالعه از غذای تجاری

وضعیت ظاهری مورد بررسی قرار گرفته و پس از

شرکت فرادانه (شهرکرد ،ایران) به عنوان جیره پایه

حمام در آب نمک ،به مدت دو هفته جهت

حاوی  35-38درصد پروتئین 4-8 ،درصد چربی،

استرسهای ناشی از حمل و نقل و ایجاد شرایط

 5-11درصد رطوبت و  7-11درصد خاکستر

سازگاری با محیط جدید ،در آکواریومهای  150لیتری

میباشد .در این پژوهش اضافه کردن پریبیوتیک به

نگهداری شدند .در این مدت ماهیان روزانه در دو

روش اسپری کردن در سطح غذا انجام شد (مختاری

نوبت (ساعات  8:30و  )15:30تا حد سیری تغذیه

و همکاران .)2016 ،به این منظور پس از افزودن

شدند.

 2گرم پودر ژالتین به  100سیسی آب ولرم و حل

پس از سازگاری با شرایط آزمایشگاهی تعداد

شدن کامل ژالتین در آب ،پس از سرد شدن آب،

 240قطعه ماهی با وزن تقریبی یکسان 12/11±0/1

مقادیر مورد نیاز پریبیوتیک که از قبل توزین و آماده

بهطور کامالً تصادفی در  12عدد آکواریوم با حجم

شده بود ،به محلول آب و پودر ژالتین اضافه گردید و

آبگیری تقریبی  150لیتر ( 20قطعه ماهی به ازای هر

در نهایت این محلول بر سطح غذای تجاری اسپری

آکواریوم) تقسیم شدند .آکواریوم ها قبل از آبگیری

شد .جیرههای غذایی تهیه شده در دمای معمولی
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آزمایشگاه به مدت  24ساعت خشک و سپس در

خورده نمیشد ،شمارش شده و در میانگین وزن

کیسههای پالستیکی بستهبندی و در یخچال  4درجه

قطعات ضرب و مقدار غذای باقیمانده محاسبه گردید.

سانتیگراد تا زمان مصرف نگهداری گردید .بهصورت

پارامترهای آب شامل درجه حرارت ،اکسیژن
محلول و  pHبه صورت روزانه اندازهگیری و ثبت

روزانه غذای مورد نیاز از یخچال خارج میگردید.

می شد .در طول دوره آزمایش ،میانگین دمای آب

در طول دوره آزمایش ،تغذیه ماهیان براساس
روش سیری و به صورت دستی در دو نوبت صبح و

 26/22±0/68درجه سانتیگراد ،میانگین

بعد از ظهر (ساعات  8:30و  )15:30انجام شد .در

 7/11±0/31و میانگین اکسیژن محلول 7/65±0/41

طول مدت غذادهی ،به منظور توزیع یکسان غذا،

میلیگرم در لیتر ثبت گردید.

pH

ک اهش تالطم آب و افزایش ماندگاری غذا در آب،

در پایان دوره آزمایش تمامی ماهیان هر تکرار

هوادهی در آکواریومها قطع میگردید .سپس میزان

تیمار پس از بیهوشی کامل با محلول پودر گل میخک

غذای هر وعده برای هر آکواریوم با استفاده از

( 200میلیگرم به ازای هر یک لیتر آب) وزن شدند.

ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم اندازهگیری شده و

در ادامه شاخصهای رشد و تغذیه شامل افزایش

در هر آکواریوم توزیع میشد .پس از گذشت زمان

وزن ،درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه ،ضریب

 30دقیقه بعد از هر وعده غذادهی ،مقدار غذای

تبدیل غذایی ،کارایی غذا ،غذای دریافتی روزانه،

باقیمانده با روش سیفون کردن خارج ،محاسبه و ثبت

پروتئین دریافتی روزانه ،نرخ بازده پروتئین و میزان

میگردید .بر این اساس پیش از غذادهی ،میانگین

بازماندگی بر اساس رابطههای زیر محاسبه شدند

وزن قطعات غذا محاسبه شده و تعداد قطعاتی که پس

(ژو و همکاران:)2010 ،

از غذادهی در مخزن باقی میماند و توسط ماهی

عنوان معادله

فرمول

1

درصد افزایش وزن بدن = WG %

 ×100وزن اولیه ( /وزن اولیه – وزن نهایی)

2

ضریب رشد ویژه= SGR

 ×100دوره پرورش به روز ( /وزن اولیه  – Lnوزن نهایی )Ln

3

ضریب تبدیل غذایی=FCR

افزایش وزن بدن(گرم) /مقدار غذای خورده شده(گرم)

4

کارایی غذا= FE

×100کل غذای خورده شده بر اساس وزن خشک  /وزن تر بهدست آمده

5

غذا یا پروتئین دریافتی روزانه=DFI or DPI

6

نرخ بازده پروتئین= PER

پروتئین مصرفی (گرم)  /وزن تر به دست آمده ماهیان (گرم)

7

درصد بازماندگی

 ×100تعداد اولیه ماهیان /تعداد ماهیان باقی مانده = بازماندگی

دوره پرورش به روز× ](/2وزن اولیه ماهیان+وزن نهایی ماهیان +وزن
ماهیان مرده گرم)[×100]/مقدار غذا یا پروتئین خورده شده(گرم)[
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سنجش ترکیب بیوشیمیایی بدن :در پایان دوره

پرچگالی ،1لیپوپروتئین کم چگالی 2به وسیله دستگاه

آزمایشی جهت ارزیابی ترکیبات بیوشمیایی بدن،

بیوشیمی اتوآناالیزر با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی

تعداد  5قطعه ماهی از هر تکرار ( 15قطعه ماهی از

پارس آزمون (کرج ،ایران) به شرح روشهای ذکر

هر تیمار) به طور تصادفی از آکواریومها خارج و تا

شده در دستورالعمل کیتهای آزمایشی شامل گلوکز

زمان انجام آنالیزها در فریزر  -20درجه سانتیگراد

اکسیداز به روش آنزیمی برای گلوکز ،روش کلسترول

نگهداری شدند .آنالیز تقریبی ترکیبات بیوشیمیایی

اکسیداز به روش آنزیمی برای کلسترول ،گلیسروفسفات

نهایی بدن با استفاده از روشهای استاندارد

دهیدروژناز به روش آنزیمی برای تریگلیسیرید مورد

( )1995 ،AOACانجام شد.

سنجش قرار گرفت .همچنین پروتئین تام به روش

بنابراین مقدار رطوبت درون نمونهها با استفاده از

بیوره (گورنال )1994 ،و آلبومین به روش اتصال به

آون در دمای  105درجه سانتیگراد بهمدت 24

رنگ با استفاده از رنگ برم کرزول سبز مورد سنجش

ساعت مورد سنجش قرار گرفت .میزان پروتئین بدن

قرار گرفت (رازقی منصور و همکاران .)2012 ،قبل از

ماهیان براساس روش کجلدال و با استفاده از دستگاه

اندازهگیری فاکتورهای مورد نظر به منظور باالبردن

کجلدال اتوماتیک (مدل  ،TM2300شرکت ،Foss

دقت و صحت نتایج ،دستگاه اتوآناالیزر به وسیله

سوئد) تعیین گردید .همچنین میزان چربی نمونههای

کالیبراتور  TruCal Uو سپس با استفاده از کنترلهای

ماهی ،با استفاده از دستگاه سوکسله (مدل ،TM8000

 TruLab Pو  TruLab Nساخت شرکت پارس

شرکت  ،Fossسوئد) مورد سنجش قرار گرفت .در

آزمون قبل از انجام آزمایش و در طول انجام آزمایش

ادامه بهمنظور سنجش مقدار خاکستر ،نمونهها به مدت

کنترل گردید .برای به دست آوردن میزان گلوبولین

 6ساعت در یک کوره الکتریکی با دمای تقریبی 550

نیز ،مقادیر آلبومین از پروتئین کسر گردید.

درجه سانتیگراد سوزانده شدند.

روش تجزیه و تحلیل دادهها :از روش آنالیز

نمونهگیری خونی :در پایان دوره آزمایش ،به منظور

واریانس یک طرفه و پس آزمون دانکن جهت مقایسه

ارزیابی فاکتورهای خونی ،تعداد  9قطعه ماهی از هر

بین تیمارها استفاده شد .نرمال بودن دادهها به وسیله

تیمار به صورت کامالً تصادفی انتخاب شده و

آزمون  Shapiro-Wilkمورد بررسی قرار گرفت.

بهوسیله محلول پودر گل میخک بیهوش شدند .در

همچنین همگن بودن واریانسها نیز با استفاده از آزمون

ادامه خونگیری از طریق ساقه دمی و با استفاده از

کولموگروف -اسمیرنوف بررسی گردید .آزمونها در

سرنگهای هپارینه انجام گردید .برای بررسی

محیط نرمافزار  SPSS V19انجام گردید .نتایج بهصورت

پارامترهای بیوشیمیایی خون را سانتریفیوژ کرده و

میانگین  ±خطای استاندارد ( )Mean ± S.Eبیان

پالسمای آن از سلولهای خونی جدا گشت .سپس

گردید.

پالسما در دمای منفی  20درجه سانتیگراد جهت
سنجش پارامترهای بیوشیمیایی پالسما :پارامترهای

نتایج
نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای رشد و

بیوشیمیایی پالسما خون در این مطالعه شامل گلوکز،

تغذیهای در جدول  1آمده است .نتایج حاصل از این

آزمایشهای بیوشیمیایی خون نگهداری شد.

کلسترول ،تریگلیسرید ،پروتئین ،آلبومین ،لیپوپروتئین

(1- High Density Lipoprotein (HDL
)2- Low Density Lipoprotein (LDL
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مطالعه نشان داد که وزن نهایی ماهیان در تیمار 2

کاهش معنیداری نشان داد ( .)P<0/05کارایی غذا در

درصد به صورت معنیداری نسبت گروه شاهد و

تیمار  2درصد نسبت به گروه شاهد افزایش

سایر گروههای آزمایشی افزایش داشت که به دنبال آن

معنیداری داشت ( .)P<0/05همچنین میزان غذای

میزان افزایش وزن (درصد) و ضریب رشد ویژه نیز

روزانه دریافتی و پروتئین روزانه دریافتی در تیمار 2

در این تیمار بهصورت معنیدار افزایش داشت

درصد که دارای بیشترین درصد افزایش وزن بود

( .)P<0/05همچنین وزن نهایی ،افزایش وزن

بهصورت معنیداری نسبت به گروه شاهد بیشتر شد

(درصد) و ضریب رشد ویژه در تیمارهای  1و 3

( .)P<0/05میزان کارایی پروتئین در تمامی جیرههای

درصد نیز نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیداری

غذایی حاوی پریبیوتیک نسبت به گروه شاهد

داشتند ( )P<0/05اما میزان آنها از تیمار  2درصد

افزایش پیدا کرد که در تیمار  2درصد نسبت به گروه

بهصورت معنیداری کمتر بود ( .)P<0/05ضریب

شاهد افزایش معنیداری داشت ( .)P<0/05همچنین

تبدیل غذایی نیز در تیمارهای حاوی پریبیوتیک

میزان بازماندگی تفاوت معنیداری در بین تیمارهای

بهصورت معنیداری نسبت به سایر گروه شاهد

مختلف آزمایشی نداشت (.)P>0/05

جدول  -1شاخصهای رشد و تغذیهای در بچهماهیان بنی تغذیه شده با سطوح مختلف پریبیوتیک پس از  8هفته.
تیمارهای آزمایشی

شاخص

شاهد

1

2

3

وزن نهایی (گرم)

17/15±0/22a

20/06±0/79b

22/89±0/63c

19/80±0/68b

افزایش وزن بدن (درصد)

41/63±0/80a

65/30±5/53b

89/13±3/97c

63/10±4/66b

ضریب رشد ویژه ()SGR

0/62±0/01a

0/89±0/06b

1/13±0/03c

0/87±0/05b

ضریب تبدیل غذایی ()FCR

2/08±0/33b

1/79±0/19a

1/65±0/13a

1/61±0/08a

کارایی غذا ()FE

48/73±7/71a

56/33±6/45ab

60/90±4/84b

62/13±3/28ab

غذای روزانه دریافتی ()DFI

1/07±0/04a

1/34±0/10ab

1/70±0/06b

1/28±0/08a

پروتئین روزانه دریافتی ()DPI

0/37±0/02a

0/47±0/03b

0/59±0/05c

0/45±0/02b

کارایی پروتئین ()PER

1/39±0/21

1/61±0/18

1/74±0/13

1/71±0/09

بازماندگی (درصد)

95/00±5/00ns

93/33±5/77

96/66±5/77

96/66±2/88

ab

a

b

b

حروف انگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ردیف ،بیانگر اختالف معنی دار در سطح  0/05است( .میانگین±خطای استاندارد).

ترکیبات بیوشیمیایی بدن :ارزیابی ترکیبات بیوشیمیایی

همچنین میزان چربی الشه در تیمار  2و  3به طور

بدن ماهیان تغذیه شده با پریبیوتیک در جدول 2

معنیداری نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا نمود

آمده است .همانطور که مشاهده شده بود میزان

( .)P<0/05همچنین در بین گروههای آزمایشی

پروتئین در تیمارهای  1و  2نسبت به گروه شاهد و

اختالف معنیداری از نظر میزان رطوبت و خاکستر

تیمار  3بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد (.)P<0/05

مشاهده نشد (.)P>0/05
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جدول  -2آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی بدن بچهماهیان بنی تغذیه شده با سطوح مختلف پریبیوتیک پس از  8هفته (درصد وزن تر).
شاخص

تیمارهای آزمایشی
شاهد

1

2

3

پروتئین

14/56±0/25a

15/22±0/11b

15/41±0/16b

14/70±0/18a

رطوبت

72/27±1/29n.s

71/55±2/87

71/31±2/10

71/43±3/87

چربی

8/68±0/21bc

8/13±0/11ab

8/01±0/10a

8/81±0/31c

خاکستر

3/69±0/30n.s

3/74±0/25

3/68±0/21

3/78±0/24

حروف انگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ردیف ،بیانگر اختالف معنیدار در سطح  0/05است (میانگین  ±خطای استاندارد).

شاخصهای بیوشیمیایی پالسما خون :نتایج حاصل

به گروه شاهد و سایر گروههای آزمایشی بود

از ارزیابی فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما خون ماهیان

( .)P<0/05میزان کلسترول در تیمار  2به صورت

بنی در این مطالعه در جدول  3آمده است .میزان

معنیداری نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا نمود

پروتئین و آلبومین در تیمار حاوی پریبیوتیک نسبت

( .)P<0/05همچنین میزان تریگلیسرید نیز در

به گروه شاهد افزایش داشت ( .)P<0/05در تیمار 1

تیمارهای  1و  2نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا کرد

و  2این افزایش معنیدار بوده ،اما در تیمار  3اختالف

( .)P<0/05میزان  HDLنیز در تیمارهای حاوی

معنیداری با گروه شاهد مشاهده نگردید (.)P>0/05

پریبیوتیک بهصورت معنیداری نسبت به گروه شاهد

مقدار گلوبولین در تیمار  2به طور معنیداری بیشتر

افزایش پیدا کرد ( .)P<0/05اما میزان  LDLدر

از گروه شاهد بود ( .)P<0/05نتایج ارزیابی گلوکز

تیمارهای حاوی پریبیوتیک به گروه شاهد کاهش

بیانگر کاهش معنیدار میزان گلوکز در تیمار  2نسبت

معنیداری یافت (.)P<0/05

جدول  -3فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما خون بچهماهیان بنی تغذیه شده با سطوح مختلف پریبیوتیک پس از  8هفته.
شاخص

تیمارهای آزمایشی
شاهد

1

2

3

پروتئین ()g/dl

4/25±0/10a

4/45±0/16b

4/69±0/18b

4/33±0/24ab

آلبومین ()g/dl

1/13±0/09a

1/23±0/08b

1/36±0/14b

1/15±0/11ab

گلوبولین ()g/dl

3/12±0/08a

3/21±0/07ab

3/32±0/10b

3/18±0/12ab

گلوکز ()mg/dl

73/73±1/19c

70/43±1/61bc

68/16±0/98a

72/79±2/47c

کلسترول ()mg/dl

118/5±8/25b

107/1±7/12b

104/6±6/11a

111/6±4/98ab

تریگلیسرید ()mg/dl

204/8±7/36b

179/8±10/50a

176/3±11/56a

187/3±14/27ab

)mg/dl( HDL

28/86±0/54a

31/16±0/86bc

31/76±0/61c

30/50±0/17b

)mg/dl( LDL

44/66±0/23c

37/16±0/15a

37/01±0/30a

40/46±0/15b

حروف انگلیسی کوچک غیرمشابه در هر ردیف ،بیانگر اختالف معنیدار در سطح  0/05است (میانگین  ±خطای استاندارد).
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بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر افزودن گاالکتوالیگوساکارید به

باکتریهای ساکن روده قادرند بهطور انتخابی

جیره غذایی بچهماهی بنی در سطح  20گرم

پریبیوتیکها را تخمیر کنند ،در نتیجه تخمیر قندهای

در کیلوگرم غذا تأثیر معنیداری بر شاخصهای رشد

موجود در روده سبب افزایش انرژی و رشد این

و تغذیهای داشت .برخی مطالعات در تطابق با

باکتریها میشود .در این خصوص در مطالعات انجام

آزمایش مربوطه نشاندهنده تأثیر مثبت پریبیوتیک

شده توسط حسینیفر و همکاران ( )2013مشاهده

گاالکتوالیگوساکارید بر برخی گونههای ماهیان بوده

گردیده است که گاالکتوالیگوساکارید با افزایش

است .برای مثال مختاری و همکاران ( )2016بیان

باکتریهای الکتیک اسید باعث افزایش رشد و افزایش

کردند که استفاده از پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید

تحمل استرس و تعدیل میکروبیوت رودهای در نوزاد

در جیره غذایی ماهی گورامی سه خال ( Trichogaster

ماهی کلمه ( )Rutilus rutilusمیشود.

میباشد (حسینیفر و روفچایی )2014 ،به گونهای که

 )trichopterusمیتواند منجر به افزایش معنیدار

همچنین افزایش در شاخصهای رشد را نیز

شاخصهای رشد و تغذیه گردد .در مطالعه صحرایی

میتوان به کاهش  pHروده در نتیجه تخمیر

و همکاران ( )2019بیان شده است پریبیوتیک

پریبیوتیک و تولید اسید دانست که از فعالیت

گاالکتوالیگوساکارید میتواند به عنوان یک محرک

باکتریهای بیماریزا و مضر در میزبان ممانعت کرده

رشد و تغذیه در جیره غذایی ماهی قرمز

و نیز سبب جذب مواد معدنی میشود (رینگو و

( )Carassius auratus gibelioاستفاده شود.

همکاران .)2010 ،عالوه بر این بیان شده است که در

همچنین در ارتباط با مقدار بهینه گاالکتوالیگوساکارید

نتیجه تخمیر پریبیوتیکها ،اسیدهای چرب کوتاه

مصرفی در جیره غذایی نتایج این آزمایش در تطابق با

زنجیر تولید میشود که متابولیسم چربی را بهبود

مطالعه علی و همکاران ( )2016بوده که بیان شده الرو

بخشیده و استفاده بهتر از جیره را سبب میشود

قزلآالی رنگینکمان تغذیهشده با گاالکتوالیگوساکارید

(یوسفی و همکاران .)2017 ،همچنین صحرایی و

به مقدار  20در کیلوگرم جیره غذایی ،دارای

همکاران ،در سال  2019بیان کردهاند که استفاده از

شاخصهای رشد (وزن نهایی ،افزایش وزن بهدست

پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید در جیره غذایی ماهی

آمده ،ضریب رشد ویژه) و شاخصهای تغذیهای

قرمز منجر به افزایش سطح جذب روده و افزایش

(ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین) بهتری

نسبی شاخصهای رشد میشود.

نسبت به گروه شاهد بودند .عالوه بر این حسینیفر و

نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،که میزان پروتئین

همکاران ( )2016نشان دادند که استفاده از سطوح

و چربی بدن ماهیان در نتیجه استفاده از پریبیوتیک

متفاوت گاالکتوالیگوساکارید از  10تا  30گرم در

گاالکتوالیگوساکارید در تیمارهای آزمایشی در مقایسه

کیلوگرم جیره غذایی ماهی سفید ( Rutilus frisii

با شاهد بهبود مییابند .در این راستا بیان شده است

 )kutumمنجر به بهبود شاخصهای رشد و تغذیه میگردد.

که پریبیوتیکها احتماال با تأثیر بر باکتریهای مفید

در این ارتباط بیان شده است که افزایش رشد

روده باعث افزایش حجم باکتریهای مفید روده شده

احتماالً به دلیل نقش پریبیوتیک در تقویت رشد

و در نهایت با افزایش قابلیت هضمپذیری برخی از

باکتریهای پروبیوتیکی درونزاد همانند الکتوباسیلها

ترکیبات مفید بر ترکیبات بدن نیز تأثیرگذار خواهند

و ممانعت از تشکیل کلنی باکتریهای بیماریزا

بود (صابریان جویباری و همکاران.)2017 ،
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در مطالعه گریسدیل -هلند و همکاران ( ،)2008با

گاالکتوالیگوساکارید در جیره غذایی ماهی دانیو

افزودن سه نوع پریبیوتیک مانانالیگوساکارید،

گورخری ( )Danio rerioمنجر به افزایش میزان

فروکتوالیگوساکارید و گاالکتوالیگوساکارید به میزان

پروتئین کل میشود .عالوه بر این علی و همکاران

 10گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی آزادماهی

( )2016بیان کردند که استفاده از  20تا  30گرم

اقیانوس اطلس ( )Salmo salarاختالف معنیداری

گاالکتوالیگوساکارید در جیره غذایی الرو قزلآالی

را در میزان پروتئین و چربی الشه مشاهده نکردند که

رنگینکمان منجر به افزایش معنیدار پروتئین کل،

با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت .به طور کلی

گلوبولین و آلبومین میشود.

در ارتباط با اثرات پریبیوتیکها در جیره غذایی

در مطالعه لطفان و همکاران ( )2010که به بررسی

ماهیان پژوهشهای متفاوتی صورت گرفته که نتایج

اثر سطوح مختلف پریبیوتیک فرمکتو و ایمونووال بر

مختلف و متضادی دارند .بعضی از مطالعات نشان

متابولیتهای خونی همانند پروتئین ،آلبومین و

میدهند که استفاده از پریبیوتیکها موجب افزایش

خاکستر استخوان در تغذیه جوجههای گوشتی

میزان پروتئین بدن بوده (ییلماز و همکاران )2007 ،و

پرداختند ،بیان شده است که پریبیوتیکها با افزایش

در مواردی دیگر بیاثر میباشند (اکرمی و همکاران،

باکتریهای مفید روده ،میتواند موجب افزایش جذب

 .)2009بنابراین علت اختالف در نتایج را میتوان به

پروتئین از روده و همچنین مواد معدنی به خصوص

نوع ،اندازه و سن گونه پرورشی و همچنین طول دوره

کلسیم و فسفر میشود که به دنبال آن مقدار آلبومین

پرورشی ،شرایط محیطی و بهداشتی ،رفتارشناسی

افزایش می یابد .عالوه بر این بیان شده است پروتئین

تغذیهای ،خصوصیات فیزیولوژیک موجود ،نوع مواد

کل و آلبومین خون میتواند وضعیت تغذیهای و

تشکیلدهنده جیره غذایی و کمیت و کیفیت آنها،

سالمت ماهیان را به تصویر بکشد (مختاری و

ترکیب جیره غذایی ،نوع پریبیوتیک مورد استفاده،

همکارن.)2016 ،

میزان درجه خلوص و سطح مورد استفاده آن در جیره

همچنین مختاری و همکاران ( )2016بیان داشتند

غذایی ،نحوه افزودن پریبیوتیک به جیره غذایی و

که سطح باالی پروتئین و گلوبولین خون نشاندهنده

حتی فلور میکروبی روده ماهی که قادر به استفاده از

باال بودن ایمنی در آبزی باشد .افزایش سطح گلوبولین

آن به عنوان سوبسترا هستند ،نسبت داد (جویباری و

میتواند ناشی از تحریک لکوسیتها بهویژه لنفوسیتها

همکاران )2017 ،که از بین عوامل ذکر شده نوع گونه

و ترشح ایمونوگلوبولینها باشد که بیشترین میزان

پرورشی دارای اهمیت میباشد.

گلوبولینهای خون را به خود اختصاص میدهند .

بررسی اثر سطوح مختلف گاالکتوالیگوساکارید

در مطالعه حاضر مشاهده شد که سطوح مختلف

بر شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون نشاندهنده

پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید بهطور معنیداری منجر

افزایش معنیداری در مقدار پروتئین کل در تیمارهای

به کاهش مقدار تریگلیسرید ،کلسترول ،گلوکز و

 1و  2در مقایسه با تیمار شاهد بود .همچنین در

 LDLدر سرم خون ماهیان تغذیه شده در مقایسه با

مطالعه حاضر بیشترین افزایش معنیدار گلوبولین و

شاهد شده است .اما مقدار  HDLافزایش معنیداری

آلبومین در تیمار  2در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد.

را پیدا کرده است .در تطابق با نتایج این آزمایش،

در این راستا ،مطالعات یوسفی و همکاران

نتایج سایر پژوهشها نشان میدهد که اضافه کردن

( )2015نشان داد که استفاده از  2درصد پربیوتیک

پریبیوتیکها به جیره جاندران منجر به کاهش
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کلسترول ،تریگلیسرید و لیپوپروتئینهای کم چگال و

بیان ژنی آنزیم  3هیدروکسی  -3-متیل گلوتاریل

همچنین افزایش لیپوپروتئینهای پر چگال میشود

کوآنزیم آ ردوکتاز و افزایش در پروتئینهای عناصر

(گرگری و همکاران.)2013 ،

پیوندی کنترل استرول نیز از مکانیسمهای دیگر کاهش
کلسترول توسط پریبیوتیکهاست (گرگری و همکاران،

در خصوص کاهش کلسترول توسط پریبیوتیکها،

.)2013

مکانیسمهای متفاوتی پیشنهاد شده است .برای مثال
بیان شده است که اثرات مفید پریبیوتیکها بر روی

در خصوص کاهش تریگلیسرید سرم ،احتماالً

الگوی لیپیدی سرم از طریق اسیدهای چرب کوتاه

مکانیسم اصلی کاهش فعالیتهای لیپوژنیک در کبد

زنجیره میباشد که طی تخمیر توسط پریبیوتیکها در

میباشد .کاهش بیان ژنی آنزیمهای لیپوژنیک مانند

دستگاه گوارش تولید میشوند .بوتیرات از سنتز

استیل کوآ -کربوکسیالز ،آنزیم مالیک ،سیترات لیاز،

کلسترول در کبد جلوگیری میکند و منبع خوبی از

گلوکز  6فسفات دهیدروژناز و اسید چرب سنتاز،

انرژی ،برای سلولهای پوششی روده را فراهم میکند

کاتابولیسم لیپوپروتئینهای غنی از تریگلیسرید را

(دمینی و همکاران .)1995 ،همچنین پروپیونات

افزایش میدهد (بیلوت  .)2005همچنین گلوکز نیز

احتماالً با کاهش استفاده از استات به عنوان پیشساز

محرک اصلی لیپوژنزاست و کاهش سطح گلوکز خون

جهت سنتز کلسترول ،سرعت سنتز کلسترول در کبد

میتواند لیپوژنز را کاهش دهد (گرگری و همکاران،

کاهش میدهد (دلزن و کوک.)1999 ،

.)2013

عالوه بر این بیان شده است که که مصرف

همچنین در خصوص کاهش گلوکز بیان شده

پریبیوتیکها سبب افزایش رشد باکتریهای اسید

است که فیبرهای پریبیوتیکی منجر به بهبود و تعدیل

الکتیک در دستگاه گوارش میگردند (حسینیفر و

سطح گلوکز خون و کاهش ترشح انسولین به واسطه

روفچایی .)2015 ،این میکروارگانیسمها با غیر مزدوج

داشتن اندیس گلیسمی پایین میشوند (ویکرت و

ساختن نمکهای صفراوی ،قابلیت جذب آنها را در

همکاران.)2006 ،

روده کاهش میدهند .در نتیجه بخش زیادی از

در پایان الزم به ذکر است که استفاده از مقدار 30

نمکهای صفراوی به شکل مدفوع از بدن خارج

گرم پریبیوتیک گاالکتوالگیوساکارید در کیلوگرم

میشوند .به دنبال این فرایند با افزایش نیاز تبدیل

جیره غذایی اثر مثبتی بر بهبود شاخصهای مورد

کلسترول به اسیدهای صفراوی در کبد از غلظت

بررسی ماهیان نداشت .در این خصوص پژوهشهای

کلسترول سرم خون کاسته میشود (اوویی و لیونگ،

انجام شده نشان داده است که پریبیوتیکهای

 .)2010همچنین گزارش شده است که کاهش سنتز

مختلف اثر مختلفی بر سطوح مختلف باکتریهای

داخلی کلسترول سبب افزایش تظاهر گیرندههای

اسید الکتیک داشته است و حتی در مواردی استفاده از

 LDLدر سلولهای کبدی و در نتیجه افزایش جذب

پریبیوتیکها با درجه پلیمرازیسیون باال به اثر سو بر

آن در کبد و متعاقب آن کاهش غلظت  LDLدر خون

تعداد کل باکتریها و سطوح باکتریهای اسید الکتیک

میگردد (فوکوشیما و ناکانو.)1996 ،

در میکروبیوتای رودهای و به تبع آن اثر زیابار بر

یکی دیگر از مکانیسمهای پیشنهادی ،کاهش

میزبان منجر شده است (حسینیفر و روفچایی2015 ،؛

قابلیت جذب رودهای کلسترول با افزایش ضخامت

حسینیفر و همکاران2011 ،؛ رضا و همکاران،

الیههای پوششی -جدار روده است .همچنین افزایش

.)2009
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نتیجهگیری کلی
،با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان بیان نمود

 گرم در کیلوگرم جیره غذایی منجر به بهبود20
.شاخصهای مورد سنجش در این پژوهش میگردد

استفاده از پریبیوتیک گاالکتوالیگوساکارید منجر به
تشکر و قدردانی
از مسئولین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 ترکیب بدن و،بهبود عملکرد رشد و تغذیهای

به جهت حمایت از پژوهش حاضر به عنوان پایاننامه

 با توجه به ارزیابی اثرات این پریبیوتیک در.میگردد

کارشناسی ارشد کمال تشکر و قدردانی به عمل

 گرم پریبیوتیک در کیلوگرم30  و20 ،10 سه سطح

.میآید

 میتوان بیان نمود،جیره غذایی بچهماهی بنی

شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی بنی

که امکان استفاده از گاالکتوالیگوساکارید در سطح
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