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رنگین  یقزل آالماهی بر ساختار روده ( Weissella confusa)  ویسال کانفوسا بررسی اثر 

 (Oncorhynchus mykiss) کمان
 
 

 6، اسماعیل پیرعلی خیرآبادی*2، شفیق شفیعی6فاطمه کهیانی

 
 

 ایران. -گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد .6

 ایران. -کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد گروه بهداشت و .2

 

 
 6046خردادماه  22 پذیرش:       6046ماه  اردیبهشت 22دریافت: 

 ربا  هاا  آن مثبات  اثارات  و اسات  گرفتاه  صاورت  ماهیاان  در هاا  پروبیوتیک اثرات ارزیابی باره در اخیر یها سال در متعددی مطالعات          

( بار  Weissella confusa) ا کانفوسا  ساال یورژیم خوراکی حاوی بااکتری  اثر  پژوهش این در. است شده گزارش ماهیان مختلف های شاخص

باه   گرم 662±2 یبا میانگین وزن انماهی بدین منظوربررسی گردید.  (Oncorhynchus mykiss) کمانرنگین  آالی قزل یساختار روده ماه

 توزیع شده و به ترتیب با دو جیره آزمایشی حااوی صافر و    مخازنبا سه تکرار در  تیمار گروهو یک شاهد  گروه یک در طور کامال تصادفی

تغذیه هفته  8به مدت  (جیره غذایی در گرم CFU647×3 )شمارش باکتریایی  غذا کیلوگرم 64 هر ازای به ویسال کانفوسا باکتری پودر گرم3

 ساازی  آمااده  از پا   ،شاد  ثابت درصد64 فرمالین در و برداشت مختلف روده یها قسمت از بافتی های ونهنم آزمایش، دوره در پایان .شدند

 در پرز عرض و طول نظیر مورفولوژی های شاخص که داد نشان نتایج گرفت. صورت ائوزین-هماتوکسیلین کمک به مقاطع آمیزی رنگ بافتی،

 ویسال پروبیوتیک براساس نتایج بدست آمده(. >42/4P) استداشته داریامعن افزایش شاهد گروه به نسبت تیمار گروه خلفی و قدامی روده

 .گردد ی رنگین کمانآال قزل ماهی آن در جذب سطح افزایش به منجر و داشته روده بافت روی مثبت تاثیرات تواندمی کانفوسا

  .، مورفولوژی، روده، قزل آالی رنگین کمانویسال کانفوسا کلیدی:  های واژه

 

 مقدمه

 هاااا روبیوتیاااکپبااار اسااااس تعااااریف موجاااود   

به مقادار   زمانی که ای هستند کهی زندهها ارگانیسممیکرو

 دارناد میزباان   سالمت اثر مفیدی بر ،مناسب تجویز گردند

زیااان بااا در آب هااا پروبیوتیااککاااربرد بااا ایاان حااال، . (60)

و انسااان متفاااوت اساات. عاماال ی حیااوانی هااا پروبیوتیااک

کناد، رابطاه پیدیاده    این تفاوت کماک مای   کلیدی که به

   از سویبراساس تعریف پیشنهادی آبزیان با محیط است. 

Verschuereبرای  ها پروبیوتیک، 2444در سال  و همکاران

کاه باا    هساتند  میکروبی زناده  یها مکملبه عنوان  انآبزی

از  بهیناه اساتفاده   محیط،یا میزبان میکروبی  جامعهتغییر 

افزایش پاسخ میزبان به ، آن تغذیه ایرزش افزایش ایا  غذا

اثار مفیادی بار میزباان      محیطبهبود کیفیت  یا بیماری و

 قیاااز طر ایاان تغییاارات را  هااا پروبیوتیااک .(32) دارنااد

 ،ظرفیاات کلونیزاساایوناز جملااه مختلااف  یهااا ساامیمکان

و  زباان یمی ایمنای  ها تعامل با سلول فعالیت آنتاگونیستی،

مطالعاات  . (21و  66) کنناد یاعماال ما   بهبود کیفیت آب

در ماهیان صورت  ها ارزیابی اثرات پروبیوتیک بارهدر زیادی

در  هاا  پروبیوتیاک اثرات توان به مطالعه  که می گرفته است

 و عملکرد تولید مثلی ،سیستم دفاعی، مقابل عوامل پاتوژن

در مقایسه باا   با این وجود. (21) کرداشاره ای تغذیه بهبود

ثیر أتااا باااارهدرکمتاااری  ، مطالعااااتماااذکورمطالعاااات 

انواع  سوییاز  ،بر مورفولوژی روده وجود دارد ها پروبیوتیک

حاصال از  یاا   ی مرتبط با میزباان ها مختلفی از پروبیوتیک

در  کاه  اناد به کار گرفته شاده  ماهیانمنابع خشک زی در 

ماورد توجاه   ی اسید الکتیک ها باکتریاستفاده از  این بین

 کانفوساا  ویساال بااکتری  (. 22) سات ازیادی قارار گرفتاه   

(Weissella confusaاز جمله باکتری ) ی اسید الکتیاک  ها

 چکیده
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از ور طبیعی در بدن جانداران مختلف عنوان فله است که ب

اثاارات مثباات آن باار   شااوند و جملااه آبزیااان یافاات ماای 

 فاکتورهای رشد و ایمنی در آبزیان نشان داده شاده اسات  

ی د تاااکنون اثاار آن روبااا ایاان وجااو(. 32و  26 ،67، 64)

 مااااهی قااازل آالی رنگاااین کماااان   سااااختار روده 

(Oncorhynchus mykiss)  با توجه  است. نشدهبررسی قرار

ویساال   بااکتری  در این مطالعه تاثیربه مطالب عنوان شده، 
باه   کمان رنگین آالی قزل ماهی روده ساختار روی کانفوسا

 .شد بررسی یپرورشی ها گونه نیتراز مهم یکی عنوان
 

 روش کارمواد و 

آالی رنگااین کمااان بااا قطعااه ماااهی قاازل 24 اابتااد

گرم از مرکاز پارورش مااهی تهیاه      662±2میانگین وزنی 

ساازی و  ذخیاره  ،ضدعفونی شده مخازندر  ،ماهیان گردید.

 ساازگار به مدت یک هفته با شرایط  ،قبل از شروع آزمایش

بار مااهی    برای ارزیابی اثرات باکتری ویسال کانفوسا. شدند

)سه تکرار برای  شاهدتیمار غذایی و یک گروه  یکآال، قزل

استفاده  مخزن 1هر کدام( در نظر گرفته شد و در مجموع 

های تهیه شده هفته با جیره 8به مدت ماهیان سپ   ،شد

که  نیبااا توجه به ا% وزن بدن غذادهی شدند. 2به میزان 

ز ئالعاات حاا  مط نیا آب در زمااان انجام ا تیفیک طیشاارا

هاای کیفای آب شاامل     شااخص برخی از  لذا ،استاهمیت 

گیااری  در طااول دوره اناادازه pHدمااا، اکساایژن محلااول و 

فاکتورهاای یااد شاده باه      انگینیا کاه م  ؛ به طوریگردید

میلی گارم  64±47/4، گراد درجه سانتی62 ± 24/6ترتیب 

     .   شدثبت  10/7 ±66/4و  در لیتر

در ترکیب باا   ویسال کانفوساباکتری  در این مطالعه از

از غذای تجااری  . برای این منظور شدغذایی استفاده  جیره

باااکتری و ( شاااهد( باارای جیااره پایااه )  )جاادول یااک 

کاه   KU531468باناک ژنای    باا مشخصاات   ویسالکانفوسا

صورت ه ب قبال بررسی گردیده بود، خاصیت پروبیوتیکی آن

مارش )شا  غاذا  کیلاوگرم  64گارم در   3 به میازان  وپودر 

باه عناوان    در گارم جیاره غاذایی(    CFU647×3 باکتریایی

ساازی غاذای   غنی به منظور(. 67) تیمار در نظرگرفته شد

نظر از پاودر بااکتری در زیار هاود در     ماد ماهیان، مقاادیر  

لیتر میلی 24ظروف پالستیکی استریل توزین شد و سپ  

سرم فیزیولوژی استریل به آن اضافه و از آن جهت اسپری 

 .گردیدزای هر کیلوگرم از غذا استفاده به ا

 20هاا باه مادت     ماهی ،پرورش دورهپ  از  هفته 8

مااهی باه صاورت     3د تعادا  تکارار از هر و  ساعت قطع غذا

گال   پاودر باا اساتفاده از    هاا  ه شاد. مااهی  تصادفی برداشت

در مجاااورت هااواده ( میلاای گاارم در لیتاار 244)میخااک 

تخراج و اساا هااای رودهسااپ  نمونااه و شاادند هااوش باای

متار از هار قسامت روده     ل دوسانتیی بافتی به طوها نمونه

در ادامااه . ( باارش داده شااد خلفاایو روده  قاادامیروده )

گیاری   مراحال آب  تثبیات و  درصد64 در فرمالین ها نمونه

 ،شاد ی پارافینه انجام ها بلوک تهیه ، شفاف سازی وها بافت

 2ی هااا باارش حاصاال ی پااارافینیهااا بلااوکسااپ  از 

بااا اسااتفاده از رنااگ  آمیاازی  و رنااگتااری تهیااه میکروم

بررسای  در نهایات  صاورت گرفات.   ائاوزین  -هماتوکسیلین

برداری  عک  دوربین مجهز بهمیکروسوپ نوری با  ها نمونه

  افازار نارم  باا  و  صاورت گرفات   عکا (  64)از هر نمونه 

Image J  نظر بارای هار    مدآنالیز و میانگین به عنوان عدد

نارم  از هاا  تجزیاه و تحلیال داده   وربه منظ شد.نمونه ثبت 

غیار   ( T test) تای  آمااری و آزمون   SPSS 22افزار آماری 

بودن در این  دار یمیزان سطح معنو  گردیداستفاده  وابسته

 . در نظر گرفته شد >42/4Pبررسی 

 

 
 در مطالعه شده ترکیب تقریبی غذای استفاده -6جدول 

 مقدار )%( مشخصات شیمیایی

 3/00 پروتئین

 78/2 خاکستر

 2/60 چربی

 00/2 فیبر

 20/2 رطوبت
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 نتایج

نشان داده شاده   2 -6 یها شکلدر الی رنگین کمان آ قزل حاصل از تاثیر پروبیوتیک ویسال کانفوسا بر ساختار روده  نتایج

 قارار  ویساال کانفوساا   کپروبیوتیا  تااثیر  تحتشده  ی مطالعهها ماهی ی قدامی و خلفیها روده در پرز عرضاست. بر این اساس 

 شااهد داری در مقایسه باا گاروه    یافزایش معن ویسال کانفوساجیره حاوی تیمار تغذیه شده با  پرز در عرض؛ به طوری که گرفت

 نسبت گروه تیمار در نیز شاخص این که داد نشانی مختلف روده ها در قسمت پرز طول مقایسه (.3و  6 شکل)( >42/4P) یافت

  (.2و  0 ،2 های شکل) (>42/4P) استداشته داری یمعن زایشاف شاهد گروه به

 

 
 تیمار گروه غذایی آالی رنگین کمان، جیره روده قزل مختلف یها قسمت پرز عرض بر ویسال کانفوسا باکتری تاثیرتجویز خوراکی -6شکل 

 فاقد باکتری است کنترل گروه جیره و کیلوگرم هر ازای به باکتری گرم 3 شامل
a,b42/4ها در سطح  گروه نیدار ب یاختالف معن انگرینما مشابه ریغ حروفP< است 

 

 
 تیمار گروه غذایی روده قزل آالی رنگین کمان، جیره مختلف یها قسمت پرز طول بر ویسال کانفوسا باکتری تاثیرتجویز خوراکی  -2شکل 

 .ی استفاقد باکتر کنترل گروه و جیره کیلوگرم 64 هر ازای به باکتری گرم شامل
a,b42/4 ها در سطح گروه نیدار ب یاختالف معن انگرینما مشابه ریحروف غ P< .است 
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 (b)تیمار وگروه (a) شاهد گروه در (، عرض پرزهاائوزین-هماتوکسیلین)کمان رنگین آالی قزل روده قدامی عرضی مقطع -3شکل 

  

 (b) تیمار وگروه (a) شاهد گروه در پرزها (، طولائوزین-توکسیلینهما)کمان  رنگین آالی قزل روده قدامی عرضی مقطع -0شکل 

  

(b)تیمار  وگروه (a) شاهد گروه در (، طول پرزهاائوزین-هماتوکسیلین)کمان رنگین آالی قزل روده خلفی عرضی مقطع -2شکل 
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 بحث

عملکارد   تارین  مهام جذب مواد غذایی  هضم واگرچه 

 تواناد مای  آن شناسی بافت تغییراتو  مربوط به روده است

 و ای و سوخت ضعیت تغذیهو ارتباط با در اطالعات مفیدی

به عنوان ساد  این اندام اما  ،(33) ماهی ارائه دهد بدن ساز

محساوب  نیاز  زا ماهیان  دفاعی اولیه در برابر عوامل بیماری

مطالعاه مورفولاوژی روده بارای     از ایان رو . (28)شاود  می

 یهاا  یانتخااب بااکتر  ویژه  به ها ارزیابی عملکرد پروبیوتیک

 ساویی از . (20) است تیحائز اهم انیدر ماه کیدالکتیاس

از جملاه   ناوری  باا میکروساکوپ   روده ارزیابی مورفولاوژی 

باه   هاا  پروبیوتیاک  از اساتفاده  در تعیین کننده های فاکتور

سطح روده دارای پرزهای فراوانی است  (.27) آیدشمار می

گردد و حرکت غذا در ی میکه منجر به افزایش سطح جذب

. با توجه به نقش پرزها در گوارش و کند روده را تسهیل می

ند تغییرات در آن حایز اهمیت جذب مواد مغذی بررسی رو

 آبزیاان،  باه  مرباوط  مطالعاات اسات؛ باه طاوری کاه در     

 ییهاا  شاخص مخاطی یها چین و پرزهای روده مشخصات

اسااس  بار (. 30آیناد )  تواناایی جاذب باه شامار مای      برای

در ارتبااط باا    ایمطالعاه نویسندگان تااکنون   جویو جست

 باه عناوان عامال پروبیوتیاک     ویسال کانفوساباکتری تاثیر 

صاورت نگرفتاه    آالی رنگین کماان  قزلروده  ساختار روی

حاضر اولاین پژوهشای اسات کاه در ایان       پژوهشاست و 

پرز در  عرضو  طول در این مطالعهگیرد. زمینه صورت می

مااهی قازل آالی رنگاین     ی قدامی و خلفی رودهها قسمت

 جیره غذایی حاوی پروبیوتیکتغذیه شده با در گروه  کمان

را  داری یمعنا افازایش   شاهدنسبت به گروه  ویسال کانفوسا

پاساخ تطبیقای مااهی بارای      بیاانگر  داد. این یافتاه نشان 

زیارا   ؛افزایش توان جذب مواد مغذی در داخل روده اسات 

ش اساسی در هضم و جذب مواد مغذی مهام  نق روده ماهی

هرگونه تغییر دارد و  ها مانند پروتئین، لیپید و کربوهیدرات

در جیره غذایی موجب بروز تغییرات در ساختار باافتی آن  

با افزایش سطح پرزها  طول و عرضافزایش  .(62) گرددمی

آن  بازده افزایش وجذب مواد مغذی افزایش به  ده منجررو

 نتایجکه با  (30 و 22، 2) دنگردمیرشد ماهی  در نهایت و

کاه   نویساندگان  از سویانجام شده دیگر مطالعه از  حاصل

 روی فاکتورهاای  ویسالکانفوساا بیانگر تاثیر مثبت باکتری 

 نیاز ساازگار اسات    ،باود آالی رنگین کمان  ماهی قزلرشد 

در دست آمده در این پاژوهش،  ه نتایج ب هم راستا با .)67(

نیاز متعاقاب    2426و همکاران در سال  Yeganehمطالعه 

در فیال   ویسال کانفوساا تجویز خوراکی جیره غذایی حاوی 

پرزهاا مشااهده گردیاد     ارتفاعافزایش  (Huso huso)ماهی

دار طول و عرض پرز روده  ی(. افزون بر این افزایش معن32)

 ویساال سایبریا   جیره غذایی حاوی متعاقب تجویز خوراکی

(Weissella cibaria)  ماهیگربه در (Pseudoplatystoma 

reticulatum × P. corruscans)   نیز گزارش گردیده اسات

دیگاار  مشااابهمطالعااات متعااددی بیااانگر تاااثیر     (.61)

ی باکتریااایی باار ساااختار روده ماهیااان در هااا پروبیوتیااک

(، 3آالی رنگین کماان )  ی مختلف ماهی شامل قزلها گونه

و  1 ،8 ،62 ،22) (Oreochromis niloticusنیل )تیالپیای 

و گربااه ماااهی  (7) (Sparus aurata)، ساایم دریااایی(22

اند. ( بوده63) (Pangasianodon hypophthalmus) کوسه

 ی غاذایی هاا  لما جملاه مک  از هاا  بر این اساس پروبیوتیاک 

 از را ذرات غاذایی  جاذب  توانناد هستند که مای  میکروبی

 طول افزایش نندما روده یساختارهای  شاخص تغییر طریق

براسااس  باا ایان وجاود     ؛(30) افازایش دهناد   پرز و عرض

پروبیوتیک دارای  یها باکتریدیگر مطالعات صورت گرفته، 

بارای مثاال    اند.بودهاثرات مورفولوژیک متفاوت در ماهیان 

و Ramos در مطالعاه  حاضار،   مطالعاه  یهاا  یافتاه  باا  مغایر

حااوی  اری تجا  یاک تااثیر پروبیوت  2462در سال  همکاران

 در باسایلوس  و پدیوکوکوس ،انتروکوکوس ،الکتوباسیلوس

نتاایج   وبررسای   کماان  رنگین آالی قزلماهی  روده قدامی

تیمارهای تغذیه در  طول پرزهادار  یعدم تفاوت معن بیانگر

 باوده اسات   شااهد مقایسه باا گاروه    پروبیوتیک در شده با

 2462در سال و همکاران  Hanهمدنین در مطالعه  ،(23)

باسایلوس  باا   ماهی تیالپیاای نیال  تجویز خوراکی متعاقب 
تفاااااوت  (Bacillus licheniformis) لیدنیفااااورمی 

داری در ارتباط با طاول پرزهاا در مقایساه باا گاروه        یمعن

-و Merrifieldدر مطالعااه  .(62) گاازارش نگردیااد شاااهد

در مااهی قازل آالی رنگاین    نیز  b2464در سال  همکاران

 Bacillus)باساایلوس سااابتیلی وراکی کمااان تجااویز خاا

subtilis) ، انتروکوکاااوسو  لیدنیفاااورمی باسااایلوس 

در  داری  معنای تفااوت   (Enterococcus faecium)فاسایوم 

کور ارتباط با طول پرزها در روده ابتدایی بین تیمارهای مذ

در مطالعه محمدی به عالوه مشاهده نگردید.  شاهدو گروه 

تعاقااب تجااویز خااوراکی   م 6328در سااال و همکاااران 

در  داری  معناایتفااااوت  باساایلوس سااابتیلی کلوسااتات 
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 ماهی قزل آالی رنگین کماان  روده پرزهایعرض ارتباط با 

در ساال  در مطالعه عطاایی و همکااران    .(0) مشاهده نشد

آالی رنگاین   مااهی قازل   تغذیه متعاقباگر چه  نیز 6327

 روده زپار  عرض الکتیک پدیکوکوس اسید باکتریبا  کمان

 تحات  هاا  مااهی  روده پارز  طول اما ،یافت دار معنی افزایش

همدناین عادم تفااوت     ،(2) نگرفات  قرار پروبیوتیک تاثیر

فاکتورهای موفولوژی روده مانند ارتفااع و قطار    داری  معنی

ی تیمار و شاهد متعاقب تجویز خاوراکی  ها بین گروه ها پرز

در ماااهی کپااور  الکتیااک پاادیکوکوس اسااید باااکتری

افزون  (.6) است گزارش شده (carpio Cyprinus)عمولیم

الکتوباساایلوس بااه تبااع اسااتفاده از پروبیوتیااک  باار ایاان
 در مااهی صابیتی   (Lactobacillus plantarum) رومپالنتا

(Sparidentex hasta) ،طاول داری   معنای  رغم تفاوت علی 

 روده پارز  عارض تفاوت معناداری در ارتبااط باا    روده، پرز

 (.2گازارش نگردیااد )  ی آزمایشای و گاروه شااهد   تیمارهاا 

 به دلیال  است ممکن مختلف مطالعات در نتایج در تناقض

دوره  طاول  غاذایی،  جیاره  ناوع  ،پروبیوتیاک  میازان  و ناوع 

   .(62) باشد آن سن و ماهی گونه محیطی، شرایط پرورش،
تواند میعالوه بر این که های مورفولوژی روده  شاخص

داشاته  لیسم جذب مواد مغذی تااثیر  بر فیزیولوژی و متابو

باه شامار    نیز ی سالمت روده در ماهیها از شاخص د،نباش

پرزهاای   افزایش طول و عرضدر این زمینه  .(62) آیندمی

که بار ساالمتی    استبیانگر وضعیت سالم روده میزبان روده

عالوه بار ایان افازایش    . (68گذارد )گونه پرورشی تأثیر می

ه همداون طاول و عارض پارز     های سااختاری رود  شاخص

 کیا مونولوژیمواد ا یموکوس و برخ ترشحمنجر به افزایش 

مساتقیم یاا غیار    منجار باه حفاظات     که متعاقباً گرددمی

و  22) شاود مای زا  یماار یعوامال ب  در برابر یماهمستقیم 

 تجاویز خاوراکی   کاه  کارد تاوان بیاان    مای  از این رو .(34

به ارتقای سالمت تواند منجر می کانفوسا ویسالپروبیوتیک 

در برابار عوامال   مااهی قازل آالی رنگاین کماان     و ایمنی 

مطالعاه  با این وجود این موضاوع نیازمناد   زا گردد.  بیماری

 بیشتر است.

ساختار ژنتیکای گوناه مااهی، ناوع تغذیاه و ترکیاب       

موادغذایی از جمله عوامل موثر در ریخات شناسای روده و   

بار  . (6)ساتند  گیری پرز از لحاظ طول و عرض آن ه شکل

ی پروبیوتیاک  هاا  که باکتری کردتوان اذعان این اساس می

پ  از انتقال به روده با تولید اسیدهای چارب باا زنجیاره    

ی آلی به عنوان یک منبع مهم انارژی  ها کوتاه و دیگر اسید

تواناد  مای گیارد،  ی روده قرار میها ده سلولکه مورد استفا

پارز داشاته باشاند     طاول و عارض  نقش مهمی در افزایش 

ممکان اسات باا    همدنین افزایش مورفومتری روده  ،(22)

در ارتباااط بااا مهااار چساابندگی    توانااایی پروبیوتیااک  

واد تولیاد دیگار ما   زا به اپیتلیاوم روده،   ی بیماریها باکتری

، تولیاد آمونیااک  کااهش  ی مخااطی روده،  ها مغذی سلول

ی بیوژنیک سامی، بهباود جاذب و    ها کمک به حذف آمین

و  اهماای زیسااتی مااواد معاادنی ماننااد کلساایم و آهاان فر

محافظاات از پرزهااا در براباار سااموم تولیااد شااده توسااط  

  .(36و  61باشد ) زا ی بیماریها میکروارگانیسم

تاوان  مای  پاژوهش ی حاصل از این ها با توجه به یافته

آالی رنگاین   در مااهی قازل   ویسال کانفوساا تری گفت باک

بهباود سااختار    راساتای  به بروز تغییراتای در  منجر کمان

 خصاو   در تکمیلی . مطالعاتدشوبافتی لوله گوارشی می

 پروبیوتیاک  نوع این از از استفاده پ  عوامل سایر سنجش

 .قرار گیرد د مدنظربای
 

 منابع

 فار،  ی؛ حساین وروشکا  مغانلو، ی؛ سرول آراسپهرفر، د -6

 ریتااث  لای؛ ع وجافرنوده، امدنژاد، ح ؛ پاکید حسینس

 Pediococcus کیا وتیپروب یقا یزا و تلفاستفاده مجا 

acidilactici پاااودر و Agaricus bisporus بااار 

روده  یساتومورفولوژ یموکاوس و ه  یمنیای شاخصها

 فصالنامه  ؛ (Cyprinus carpio)کپاور  انیا ماه در بده

شاماره   ؛06دوره ؛6327؛یجاانور  نیو تکو یولوژیزیف

 .31.-27ه:صفح ؛66

 یاداللهی، د علای؛  ساید محما   جاللی،؛ دیجهخ عطایی، -2

 پروبیوتیاااک اثاااراتذر؛ آ زاده، هماااتفااارود و 

Pediococcus  acidilactici    بااار همااااتولوژی 

 قزل ماهی روده هیستوپاتولوژی و خونی یها فراسنجه

 پژوهشااای علمااای فصااالنامه .کماااان رنگاااین آالی

؛ شاماره  03؛ دوره 6327؛جاانوری  وتکوین فیزیولوژی

 .32-27 ؛ صفحه:0

 ،ماساوله  ؛دجوادیسا  ی،ابوالقاسام  ؛وادناژاد، جا   یصادق -3

مطالعاااه اثااار  ؛نااارگ  ،شاااناور و زادسااار رضاااایعل

 Pediococcus) پنتوساساااائوس وکوکوسیپااااد

pentosaceus روده  یسااتومورفومتری( باار ساااختار ه
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 قاات یتحقمجلاه  کماان.   نیرنگا  یقزل آالا  یبده ماه

 ؛3؛ دوره 6321 ؛کیا ولوژیب یها و فرآورده یدامپزشک

 .202-232 صفحه: ؛661شماره

پور مظفر، ساجاد و گاذری، محسان؛     مهرزاد؛ محمدی، -0

 (Bacillus subtilis) بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات

ی رشد، خونی و بافت روده ها بر روی برخی از شاخص

و  یولاوژ یزیف فصالنامه  ؛کمان آالی رنگین ماهی قزل

؛ صافحه  60؛ شماره 08؛ دوره 6328 ی؛جانور نیتکو

82-21. 

 ،حاماادی ؛فرزانااه ،نااوری ؛ناصاار ،آق ؛وحیااد ،مرشاادی -2

 جداگاناه  مصارف  اثارات  ؛فاطماه  ،جعفاری  و نیریش

بافت  ساختار بر جیره پربیوتیک با ترکیب و پروبیوتیک

 بداه  خاون  بیوشایمیایی  پارامترهاای  و روده شناسی

نشاریه علاوم    ؛(Sparidentex hasta)صابیتی   مااهی 

-2 :هصافح  ؛61شاماره   ؛2 دوره ؛ 6044 آبزی پروری؛
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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 [3×10
7
 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 hematoxylin-

eosin. 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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