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بررسی اثر ویسال کانفوسا ( )Weissella confusaبر ساختار روده ماهی قزل آالی رنگین
کمان ()Oncorhynchus mykiss
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گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
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چکیده
مطالعات متعددی در سالهای اخیر در باره ارزیابی اثرات پروبیوتیکهاا در ماهیاان صاورت گرفتاه اسات و اثارات مثبات آنهاا بار
شاخصهای مختلف ماهیان گزارش شده است .در این پژوهش اثر رژیم خوراکی حاوی بااکتری ویساال کانفوساا ( )Weissella confusaبار
ساختار روده ماهی قزل آالی رنگین کمان ( )Oncorhynchus mykissبررسی گردید .بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی  662±2گرم باه
طور کامال تصادفی در یک گروه شاهد و یک گروه تیمار با سه تکرار در مخازن توزیع شده و به ترتیب با دو جیره آزمایشی حااوی صافر و
3گرم پودر باکتری ویسال کانفوسا به ازای هر  64کیلوگرم غذا (شمارش باکتریایی  3×647 CFUدر گرم جیره غذایی) به مدت  8هفته تغذیه
شدند .در پایان دوره آزمایش ،نمونههای بافتی از قسمتهای مختلف روده برداشت و در فرمالین 64درصد ثابت شاد ،پا از آمااده ساازی
بافتی ،رنگ آمیزی مقاطع به کمک هماتوکسیلین-ائوزین صورت گرفت .نتایج نشان داد که شاخصهای مورفولوژی نظیر طول و عرض پرز در
روده قدامی و خلفی گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشتهاست ( .)P<4/42براساس نتایج بدست آمده پروبیوتیک ویسال
کانفوسا میتواند تاثیرات مثبت روی بافت روده داشته و منجر به افزایش سطح جذب آن در ماهی قزل آالی رنگین کمان گردد.
واژههای کلیدی :ویسال کانفوسا ،مورفولوژی ،روده ،قزل آالی رنگین کمان.

مقدمه
بااار اسااااس تعااااریف موجاااود پروبیوتیاااکهاااا
میکروارگانیسم های زندهای هستند که زمانی که به مقادار
مناسب تجویز گردند ،اثر مفیدی بر سالمت میزباان دارناد
( .)60بااا ایاان حااال ،کاااربرد پروبیوتیااکهااا در آبزیااان بااا
پروبیوتیااکهااای حیااوانی و انسااان متفاااوت اساات .عاماال
کلیدی که به این تفاوت کماک مایکناد ،رابطاه پیدیاده
آبزیان با محیط است .براساس تعریف پیشنهادی از سوی
Verschuereو همکاران در سال  ،2444پروبیوتیکها برای
آبزیان به عنوان مکملهای میکروبی زناده هساتند کاه باا
تغییر جامعه میکروبی میزبان یا محیط ،اساتفاده بهیناه از
غذا یا افزایش ارزش تغذیه ای آن ،افزایش پاسخ میزبان به
بیماری و یا بهبود کیفیت محیط اثار مفیادی بار میزباان
دارنااد ( .)32پروبیوتیااکهااا ایاان تغییاارات را از طریااق

مکانیساامهااای مختلااف از جملااه ظرفیاات کلونیزاساایون،
فعالیت آنتاگونیستی ،تعامل با سلولهای ایمنای میزباان و
بهبود کیفیت آب اعماال مایکنناد ( 66و  .)21مطالعاات
زیادی درباره ارزیابی اثرات پروبیوتیکها در ماهیان صورت
گرفته است که میتوان به مطالعه اثرات پروبیوتیاکهاا در
مقابل عوامل پاتوژن ،سیستم دفاعی ،عملکرد تولید مثلی و
بهبود تغذیهای اشاره کرد ( .)21با این وجود در مقایسه باا
مطالعاااات ماااذکور ،مطالعاااات کمتاااری دربااااره تا اأثیر
پروبیوتیکها بر مورفولوژی روده وجود دارد ،از سویی انواع
مختلفی از پروبیوتیکهای مرتبط با میزباان یاا حاصال از
منابع خشک زی در ماهیان به کار گرفته شادهاناد کاه در
این بین استفاده از باکتریهای اسید الکتیک ماورد توجاه
زیادی قارار گرفتاه اسات ( .)22بااکتری ویساال کانفوساا
( )Weissella confusaاز جمله باکتریهای اسید الکتیاک
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است که به عنوان فلور طبیعی در بدن جانداران مختلف از
جملااه آبزیااان یافاات ماایشااوند و اثاارات مثباات آن باار
فاکتورهای رشد و ایمنی در آبزیان نشان داده شاده اسات
( 26 ،67 ،64و  .)32بااا ایاان وجااود تاااکنون اثاار آن روی
سااااختار روده مااااهی قااازل آالی رنگاااین کماااان
( )Oncorhynchus mykissبررسی قرار نشده است .با توجه
به مطالب عنوان شده ،در این مطالعه تاثیر بااکتری ویساال
کانفوسا روی ساختار روده ماهی قزل آالی رنگین کمان باه
عنوان یکی از مهمترین گونههای پرورشی بررسی شد.
مواد و روش کار
ابتاادا  24قطعااه ماااهی قاازلآالی رنگااین کمااان بااا
میانگین وزنی  662±2گرم از مرکاز پارورش مااهی تهیاه
گردید .ماهیان ،در مخازن ضدعفونی شده ،ذخیارهساازی و
قبل از شروع آزمایش ،به مدت یک هفته با شرایط ساازگار
شدند .برای ارزیابی اثرات باکتری ویسال کانفوسا بار مااهی
قزلآال ،یک تیمار غذایی و یک گروه شاهد (سه تکرار برای
هر کدام) در نظر گرفته شد و در مجموع  1مخزن استفاده
شد ،سپ ماهیان به مدت  8هفته با جیرههای تهیه شده
به میزان  %2وزن بدن غذادهی شدند .بااا توجه به این که
شاارایط کیفیت آب در زمااان انجام ایان مطالعاات حاائز
اهمیت است ،لذا برخی از شااخصهاای کیفای آب شاامل
دمااا ،اکساایژن محلااول و  pHدر طااول دوره اناادازهگیااری
گردید؛ به طوری کاه میاانگین فاکتورهاای یااد شاده باه
ترتیب 62 ± 6/24درجه سانتیگراد64±4/47 ،میلی گارم
در لیتر و  7/10 ±4/66ثبت شد.
در این مطالعه از باکتری ویسال کانفوسا در ترکیب باا
جیره غذایی استفاده شد .برای این منظور از غذای تجااری
(جاادول یااک) باارای جیااره پایااه (شاااهد) و باااکتری

ویسالکانفوسا باا مشخصاات باناک ژنای  KU531468کاه
خاصیت پروبیوتیکی آن قبال بررسی گردیده بود ،به صورت
پودر و به میازان  3گارم در  64کیلاوگرم غاذا (شامارش
باکتریایی 3×647 CFUدر گارم جیاره غاذایی) باه عناوان
تیمار در نظرگرفته شد ( .)67به منظور غنیساازی غاذای
ماهیان ،مقاادیر مادنظر از پاودر بااکتری در زیار هاود در
ظروف پالستیکی استریل توزین شد و سپ  24میلیلیتر
سرم فیزیولوژی استریل به آن اضافه و از آن جهت اسپری
به ازای هر کیلوگرم از غذا استفاده گردید.
 8هفته پ از دوره پرورش ،ماهیهاا باه مادت 20
ساعت قطع غذا و از هر تکارار تعاداد  3مااهی باه صاورت
تصادفی برداشته شاد .مااهیهاا باا اساتفاده از پاودر گال
میخااک ( 244میلاای گاارم در لیتاار) در مجاااورت هااواده
باایهااوش شاادند و سااپ نمونااههااای روده اس اتخراج و
نمونههای بافتی به طول دوسانتیمتار از هار قسامت روده
(روده قاادامی و روده خلفاای) باارش داده شااد .در ادامااه
نمونه ها در فرمالین 64درصد تثبیات و مراحال آبگیاری
بافتها ،شفاف سازی و تهیه بلوکهای پارافینه انجام شاد،
سااپ از بلااوکهااای پااارافینی حاصاال باارشهااای 2
میکرومتااری تهیااه و رنااگآمیاازی بااا اسااتفاده از رنااگ
هماتوکسیلین-ائاوزین صاورت گرفات .در نهایات بررسای
نمونه ها با میکروسوپ نوری مجهز به دوربین عک برداری
(از هر نمونه  64عکا ) صاورت گرفات و باا نارم افازار
 Image Jآنالیز و میانگین به عنوان عدد مد نظر بارای هار
نمونه ثبت شد .به منظور تجزیاه و تحلیال دادههاا از نارم
افزار آماری  SPSS 22و آزمون آمااری تای (  )T testغیار
وابسته استفاده گردید و میزان سطح معنیدار بودن در این
بررسی  P<4/42در نظر گرفته شد.

جدول  -6ترکیب تقریبی غذای استفاده شده در مطالعه

مشخصات شیمیایی
پروتئین
خاکستر
چربی
فیبر
رطوبت
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مقدار ()%
00/3
2/78
60/2
2/00
2/20
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نتایج
نتایج حاصل از تاثیر پروبیوتیک ویسال کانفوسا بر ساختار روده قزلآالی رنگین کمان در شکلهای  2 -6نشان داده شاده
است .بر این اساس عرض پرز در رودههای قدامی و خلفی ماهیهای مطالعه شده تحت تااثیر پروبیوتیاک ویساال کانفوساا قارار
گرفت؛ به طوری که عرض پرز در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی ویسال کانفوسا افزایش معنیداری در مقایسه باا گاروه شااهد
یافت (( )P<4/42شکل  6و  .)3مقایسه طول پرز در قسمتهای مختلف روده نشان داد که این شاخص نیز در گروه تیمار نسبت
به گروه شاهد افزایش معنیداری داشتهاست (( )P<4/42شکلهای  0 ،2و .)2

شکل  -6تاثیرتجویز خوراکی باکتری ویسال کانفوسا بر عرض پرز قسمتهای مختلف روده قزلآالی رنگین کمان ،جیره غذایی گروه تیمار
شامل  3گرم باکتری به ازای هر کیلوگرم جیره و گروه کنترل فاقد باکتری است
a,bحروف غیر مشابه نمایانگر اختالف معنیدار بین گروهها در سطح  P<4/42است

شکل  -2تاثیرتجویز خوراکی باکتری ویسال کانفوسا بر طول پرز قسمتهای مختلف روده قزل آالی رنگین کمان ،جیره غذایی گروه تیمار
شامل گرم باکتری به ازای هر  64کیلوگرم جیره و گروه کنترل فاقد باکتری است.
a,bحروف غیر مشابه نمایانگر اختالف معنیدار بین گروهها در سطح  P<4/42است.
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شکل  -3مقطع عرضی روده قدامی قزلآالی رنگینکمان (هماتوکسیلین-ائوزین) ،عرض پرزها در گروه شاهد ( )aوگروه تیمار()b

شکل  -0مقطع عرضی روده قدامی قزلآالی رنگین کمان (هماتوکسیلین-ائوزین) ،طول پرزها در گروه شاهد ( )aوگروه تیمار ()b

شکل  -2مقطع عرضی روده خلفی قزلآالی رنگین کمان(هماتوکسیلین-ائوزین) ،طول پرزها در گروه شاهد ( )aوگروه تیمار ()b
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بحث
اگرچه هضم و جذب مواد غذایی مهامتارین عملکارد
مربوط به روده است و تغییرات بافت شناسی آن مایتواناد
اطالعات مفیدی در ارتباط با وضعیت تغذیهای و سوخت و
ساز بدن ماهی ارائه دهد ( ،)33اما این اندام به عنوان ساد
دفاعی اولیه در برابر عوامل بیماریزا ماهیان نیاز محساوب
میشاود ( .)28از ایان رو مطالعاه مورفولاوژی روده بارای
ارزیابی عملکرد پروبیوتیکها بهویژه انتخااب بااکتریهاای
اسیدالکتیک در ماهیان حائز اهمیت است ( .)20از ساویی
ارزیابی مورفولاوژی روده باا میکروساکوپ ناوری از جملاه
فاکتورهای تعیین کننده در اساتفاده از پروبیوتیاکهاا باه
شمار میآید ( .)27سطح روده دارای پرزهای فراوانی است
که منجر به افزایش سطح جذبی میگردد و حرکت غذا در
روده را تسهیل میکند .با توجه به نقش پرزها در گوارش و
جذب مواد مغذی بررسی روند تغییرات در آن حایز اهمیت
اسات؛ باه طاوری کاه در مطالعاات مرباوط باه آبزیاان،
مشخصات پرزهای روده و چینهای مخاطی شاخصهاایی
برای تواناایی جاذب باه شامار مایآیناد ( .)30باراسااس
جستوجوی نویسندگان تااکنون مطالعاهای در ارتبااط باا
تاثیر باکتری ویسال کانفوسا باه عناوان عامال پروبیوتیاک
روی ساختار روده قزلآالی رنگین کماان صاورت نگرفتاه
است و پژوهش حاضر اولاین پژوهشای اسات کاه در ایان
زمینه صورت میگیرد .در این مطالعه طول و عرض پرز در
قسمتهای قدامی و خلفی روده مااهی قازل آالی رنگاین
کمان در گروه تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پروبیوتیک
ویسال کانفوسا نسبت به گروه شاهد افازایش معنایداری را
نشان داد .این یافتاه بیاانگر پاساخ تطبیقای مااهی بارای
افزایش توان جذب مواد مغذی در داخل روده اسات؛ زیارا
روده ماهی نقش اساسی در هضم و جذب مواد مغذی مهام
مانند پروتئین ،لیپید و کربوهیدراتها دارد و هرگونه تغییر
در جیره غذایی موجب بروز تغییرات در ساختار باافتی آن
میگردد ( .)62افزایش طول و عرض پرزها با افزایش سطح
روده منجر به افزایش جذب مواد مغذی و افزایش بازده آن
و در نهایت رشد ماهی میگردند ( 22 ،2و  )30که با نتایج
حاصل از دیگر مطالعه انجام شده از سوی نویساندگان کاه
بیانگر تاثیر مثبت باکتری ویسالکانفوساا روی فاکتورهاای
رشد ماهی قزلآالی رنگین کمان باود ،نیاز ساازگار اسات
) .(67هم راستا با نتایج به دست آمده در این پاژوهش ،در

مطالعه  Yeganehو همکاران در سال  2426نیاز متعاقاب
تجویز خوراکی جیره غذایی حاوی ویسال کانفوساا در فیال
ماهی( )Huso husoافزایش ارتفاع پرزهاا مشااهده گردیاد
( .)32افزون بر این افزایش معنیدار طول و عرض پرز روده
متعاقب تجویز خوراکی جیره غذایی حاوی ویساال سایبریا
( )Weissella cibariaدر گربه ماهی ( Pseudoplatystoma
 )reticulatum × P. corruscansنیز گزارش گردیده اسات
( .)61مطالعااات متعااددی بیااانگر تاااثیر مشااابه دیگاار
پروبیوتیااکهااای باکتریااایی باار ساااختار روده ماهیااان در
گونه های مختلف ماهی شامل قزلآالی رنگین کماان (،)3
تیالپیای نیل ( 22 ،62 ،8 ،1( )Oreochromis niloticusو
 ،)22ساایم دریااایی( )7( )Sparus aurataو گربااه ماااهی
کوسه ( )63( )Pangasianodon hypophthalmusبودهاند.
بر این اساس پروبیوتیاکهاا از جملاه مکمالهاای غاذایی
میکروبی هستند که مایتوانناد جاذب ذرات غاذایی را از
طریق تغییر شاخصهای ساختاری روده مانند افزایش طول
و عرض پرز افازایش دهناد ()30؛ باا ایان وجاود براسااس
مطالعات صورت گرفته ،دیگر باکتریهای پروبیوتیک دارای
اثرات مورفولوژیک متفاوت در ماهیان بودهاند .بارای مثاال
مغایر باا یافتاههاای مطالعاه حاضار ،در مطالعاه  Ramosو
همکاران در سال  2462تااثیر پروبیوتیاک تجااری حااوی
الکتوباسیلوس ،انتروکوکوس ،پدیوکوکوس و باسایلوس در
روده قدامی ماهی قزلآالی رنگین کماان بررسای و نتاایج
بیانگر عدم تفاوت معنیدار طول پرزها در تیمارهای تغذیه
شده با پروبیوتیک در مقایسه باا گاروه شااهد باوده اسات
( ،)23همدنین در مطالعه  Hanو همکاران در سال 2462
متعاقب تجویز خوراکی ماهی تیالپیاای نیال باا باسایلوس
لیدنیفااااورمی ( )Bacillus licheniformisتفاااااوت
معنیداری در ارتباط با طاول پرزهاا در مقایساه باا گاروه
شاااهد گاازارش نگردیااد ( .)62در مطالعااه  Merrifieldو-
همکاران در سال  2464bنیز در مااهی قازل آالی رنگاین
کمااان تجااویز خ اوراکی باساایلوس سااابتیلی ( Bacillus
 ،)subtilisباسااایلوس لیدنیفاااورمی و انتروکوکاااوس
فاسایوم( )Enterococcus faeciumتفااوت معنایداری در
ارتباط با طول پرزها در روده ابتدایی بین تیمارهای مذکور
و گروه شاهد مشاهده نگردید .به عالوه در مطالعه محمدی
و همکاااران در سااال  6328متعاقااب تجااویز خااوراکی
کلوسااتات باساایلوس سااابتیلی تفااااوت معناایداری در
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ارتباط با عرض پرزهای روده ماهی قزل آالی رنگین کماان
مشاهده نشد ( .)0در مطالعه عطاایی و همکااران در ساال
 6327نیز اگر چه متعاقب تغذیه مااهی قازلآالی رنگاین
کمان با باکتری پدیکوکوس اسید الکتیک عرض پارز روده
افزایش معنیدار یافت ،اما طول پارز روده مااهیهاا تحات
تاثیر پروبیوتیک قرار نگرفات ( ،)2همدناین عادم تفااوت
معنیداری فاکتورهای موفولوژی روده مانند ارتفااع و قطار
پرزها بین گروههای تیمار و شاهد متعاقب تجویز خاوراکی
باااکتری پاادیکوکوس اسااید الکتیااک در ماااهی کپااور
معمولی( )Cyprinus carpioگزارش شده است ( .)6افزون
باار ایاان بااه تبااع اسااتفاده از پروبیوتیااک الکتوباساایلوس
پالنتاروم ( )Lactobacillus plantarumدر مااهی صابیتی
( ،)Sparidentex hastaعلیرغم تفاوت معنایداری طاول
پرز روده ،تفاوت معناداری در ارتبااط باا عارض پارز روده
تیمارهاای آزمایشای و گاروه شااهد گازارش نگردیااد (.)2
تناقض در نتایج در مطالعات مختلف ممکن است به دلیال
ناوع و میازان پروبیوتیاک ،ناوع جیاره غاذایی ،طاول دوره
پرورش ،شرایط محیطی ،گونه ماهی و سن آن باشد (.)62
شاخصهای مورفولوژی روده عالوه بر این که میتواند
بر فیزیولوژی و متابولیسم جذب مواد مغذی تااثیر داشاته
باشند ،از شاخصهای سالمت روده در ماهی نیز باه شامار
میآیند ( .)62در این زمینه افزایش طول و عرض پرزهاای
روده بیانگر وضعیت سالم روده میزباناست که بار ساالمتی
گونه پرورشی تأثیر میگذارد ( .)68عالوه بار ایان افازایش
شاخصهای سااختاری روده همداون طاول و عارض پارز
منجر به افزایش ترشح موکوس و برخی مواد ایمونولوژیاک
میگردد که متعاقباً منجار باه حفاظات مساتقیم یاا غیار
مستقیم ماهی در برابر عوامال بیمااری زا مایشاود ( 22و
 .)34از این رو مایتاوان بیاان کارد کاه تجاویز خاوراکی
پروبیوتیک ویسال کانفوسا میتواند منجر به ارتقای سالمت
و ایمنی مااهی قازل آالی رنگاین کماان در برابار عوامال
بیماریزا گردد .با این وجود این موضاوع نیازمناد مطالعاه
بیشتر است.
ساختار ژنتیکای گوناه مااهی ،ناوع تغذیاه و ترکیاب
موادغذایی از جمله عوامل موثر در ریخات شناسای روده و
شکلگیری پرز از لحاظ طول و عرض آن هساتند ( .)6بار
این اساس میتوان اذعان کرد که باکتریهاای پروبیوتیاک
پ از انتقال به روده با تولید اسیدهای چارب باا زنجیاره
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کوتاه و دیگر اسیدهای آلی به عنوان یک منبع مهم انارژی
که مورد استفاده سلولهای روده قرار میگیارد ،مایتواناد
نقش مهمی در افزایش طاول و عارض پارز داشاته باشاند
( ،)22همدنین افزایش مورفومتری روده ممکان اسات باا
توانااایی پروبیوتیااک در ارتباااط بااا مهااار چساابندگی
باکتریهای بیماریزا به اپیتلیاوم روده ،تولیاد دیگار ماواد
مغذی سلول های مخااطی روده ،کااهش تولیاد آمونیااک،
کمک به حذف آمینهای بیوژنیک سامی ،بهباود جاذب و
فراهماای زیسااتی مااواد معاادنی ماننااد کلساایم و آهاان و
محافظاات از پرزهااا در براباار سااموم تولیااد شااده توسااط
میکروارگانیسمهای بیماریزا باشد ( 61و .)36
با توجه به یافتههای حاصل از این پاژوهش مایتاوان
گفت باکتری ویسال کانفوساا در مااهی قازل آالی رنگاین
کمان منجر به بروز تغییراتای در راساتای بهباود سااختار
بافتی لوله گوارشی میشود .مطالعات تکمیلی در خصاو
سنجش سایر عوامل پ از استفاده از این نوع پروبیوتیاک
باید مدنظر قرار گیرد.
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In recent decades, several studies have been performed on the evaluation of probiotics in fish
and their positive has been reported on different species. In this study, rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) with 115±2 g average initial weight were randomly assigned to tanks and fed with different
levels of Weissella confusa (0 [control] and 3 g W. confuca powder per 10 Kg diet [3×107 CFU/g
count]) for 8 weeks. At the end of the experiment, tissue samples were taken from different parts of the
intestine and fixed in 10% formalin. After tissue preparation, sections were stained with hematoxylineosin. The results showed that morphology parameters including villi length and width in the anterior
and posterior intestines of the treatment group were significantly increased compared to the control
group (P<0.05). According to the results, W. confusa probiotic can have positive effects on intestinal
morphology and its absorptive surface area in rainbow trout.
Keywords: Weissella confusa, Morphology, Intestine, Oncorhynchus mykiss.
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