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 چکیده

روده و پروفیل اسیدهاي چرب میگوي وانامي  مورفولوژيراثیر پربیوریک اينولین بر شاخص هاي رشد، 

(Litopenaeus vannamei)  3هفته مورد بررسي قرار گرف . آزمايش با  5به مدت  گرم 12/3±03/0 با وزن متوسط 

عدد میگو در مرکز آبزي پروري  15با رراکم ذخیره سازي  لیتر و 300رکرار درون مخازن پلي اریلني مدور با ظرفی  

اضافه گرديد. درصد( به جیره هاي غذايي  1سطح )صفر و  1انجام گرف . اينولین در شیالت )استان بوشهر، دلوار( 

رغییر  اينولینافزودن انجام شد.  12و  10، 21، 21، 8در ساعات  بار در روز 5و  سیريغذادهي به میگوها به میزان 

( ايجاد نرخ بازده پرورئین بقاء، ضريب ربديل غذايي، ضريب رشد ويژه و  )شامل، هاي رشدشاخصداري در معني

طول سلولهاي . همچنین، (P<05/0)بطور معني داري افزايش ياف   3n1003 ولي میزان اسید چرب (P>05/0)نکرد 

. نتايج (P<05/0)داري بیشتر از گروه شاهد بود اپیتلیال روده در هر سه بند شکمي در ریمار اينولین به طور معني

پروفیل  درصد اثرات مثبتي بر 1اضافه کردن اينولین به جیره میگوي وانامي به میزان که اين آزمايش نشان داد 

 روده دارد.  مورفولوژياسیدهاي چرب و 

 

 میگوي وانامي.  رشد،اينولین، اسیدهاي چرب، پربیوریک، مورفولوژي روده،  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

در حال حاضر میگوها به عنوان بزرگترين گروه از  

در جهان بشمار مي روند. سخ  پوستان پرورشي 

از خانواده پنائیده اغلب گونه هاي میگوي پرورشي 

با  Litopenaeus vannameiبوده که از میان آنها 

درصدي از کل رولید و ارزش مالي حدود  24رولید 

درصد، از مهمترين گونه هاي میگوي پرورشي در  23

ويژگي هاي اين گونه از جمله رشد جهان اس . 

سريع، مقاوم  در برابر برخي بیماريها، رحمل درجه 

رحمل  ودرجه سانتیگراد  20را  25حرارت هاي بین 

 قسم  در هزار 25 را 5/0شوري هاي مختلف از 

باعث گرديده که در حال حاضر بعنوان اولین گونه از 

 Briggs etنظر میزان رولید در آسیا شناخته شود )

al., 2004) . با روجه به گستردگي صنع  پرورش

ه انجام پار ،میگو در ايران و جديد بودن گونه وارداري

اي از آزمايشات به خصوص در زمینه بهبود جیره 

پربیوریک ها جزء رسد. نظر ميهاي غذايي ضروري به

کربوهیدرارهاي غیرقابل جذب بوده که باعث رحريک 

رشد و متابولیسم باکتري هاي مفید موجود در روده 

شوند. اين عمل به طبع سبب افزايش سرع  رشد مي

متي میزبان مي گردد )بهبود متابولیسم رغذيه( و سال

(Mahious and Ollevier, 2005) .ايده بکارگیري پر

بیوریک در آبزي پروري از آنجا ناشي شده که اينولین 

و الیگو فروکتوز به صورت گزينشي روسط 

و  بفیدوباکترها، الکتوباسیلوسها، باسیلوس ها

باکتروئیدها که جزء باکتري هاي غالب فلور دستگاه 

میر شده و سبب رحريک رشد اين گوارش هستند، رخ

 و مي شوند موجود زندهباکتري هاي مفید در روده 

 دناثرات سودمندي بر سالمتي میزبان دار درنتیجه

(Mahious and Ollevier, 2005 .) از بین کل

هاي آزمايش شده، فروکتون هاي نوع پربیوریک

اينولین بیش از همه مورد بررسي قرار گرفته اند. 

کربوهیدرات گیاهي همو پلي ساکاريدي اينولین يک 

اس  که داراي فیبر محلول بوده و از گیاهان مختلفي 

نظیر سیر، پیاز، سیب زمیني ررشي، رره فرنگي، 

گندم، موز، گل کوکب و کاسني با درجه 

 ,Roberfroid) آيدپلیمريزاسیون متفاوت بدس  مي

- β ساختار منحصر به فرد اينولین، باندهاي (.1993

شوند ارصاالت مانع از اين  ميکه اين  مي باشد 2,1

که اينولین همانند ساير کربوهیدرارها در روده کوچک 

هضم، رجزيه و جذب شود ولي روسط باکتريهاي مفید 

 گیرنددر روده، رخمیر شده و مورد مصرف قرار مي

(Lopez-Molina et al., 2005.)  در مدل هاي انساني

ريک رشد و بهبود راثیرات مثب  اينولین بر رح

اي، متابولیسم چربي و باکتريهاي میکروفلور روده

کربوهیدرات، افزايش جذب مواد معدني، افزايش 

ايمني سلولي و رولید ررکیبات غذايي مانند ويتامین 

 Manning and  )هاي گروه ب به اثبات رسیده اس

Gibson, 2004 .) با وجود اثرات مفیدي که براي

فته شده اس ، رحقیقات در اين پربیوریک در نظر گر

زمینه هنوز در آغاز راه خود قرار داشته و رنها رعداد 

 آبزيانمحدودي رحقیق در زمینه اثر پربیوریک در 

لذا با (. Mahious et al., 2005) انجام شده اس 

روجه به اثرات بسیار متنوع اينولین روي موجودات و 

 ا،عدم شناخ  کامل عملکرد آن در رغذيه میگوه

شايد با بکار بردن آن در جیره میگوي وانامي سبب 

بهبود رغذيه و متابولیسم آن شده و بتوان موجب 

رغییرات رفتاري و فیزيولوژيکي میگو در مواجه با 

 مشکالت را فراهم ساخ . 

 

 . مواد و روشها2

آزمايش در ايستگاه رحقیقات شیالت بوشهر )در شهر 

با میانگین وزني  دلوار( انجام شد. میگوهاي وانامي

گرم از مزرعه پرورشي در دلوار رهیه  12/3 ± 03/0

لیتري )قطر کف  300مخزن مدور پلي اریلن  1شدند. 

 10اررفاع × سانتیمتر  80سانتیمتر و قطر سقف  40

سانتیمتر ( براي آزمايش در نظر گرفته شد. قبل از 

ذخیره سازي، رانکها بوسیله هیپو کلري  سديم کامالً 

ني، سپس با آب شستشو داده شدند و سپس ضدعفو

عدد میگو در هر رانک روزيع شد. هر يک از  15

% آب آن 50لیتر آب پر شده و روزانه  100مخازن با 

از طريق سیفون جه  برداش  مدفوع و ديگر مواد 
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دهي و رامین شد. جه  هواباقیمانده رعويض مي

عدد سنگ هوا که به  2اکسیژن به هر يک از مخازن 

منبع هواده متصل بود نصب گرديد. آزمايش در يک 

ساع  روشنايي و  21سالن سرپوشیده با دوره نوري 

هفته انجام شد. اندازه  5ساع  راريکي به مدت  21

گیري عوامل کیفي آب، همچون دماي آب و میزان 

به صورت هفتگي  pHو  22الي  20شوري در ساعات 

 c دماي آبانجام گرف . در کل دوره آزمايش میزان 

در  1/8-2/8آب  pHو  22-23میزان شوري  ،35-32ْ

 نوسان بود.

 تغذیه و زیست سنجی میگوها

میگوها بعد از انتقال از مزرعه پرورشي به ايستگاه 

به منظور سازگاري به مدت  ،دلوارشیالت رحقیقاري 

يک هفته با جیره کنترل رغذيه شدند. بعد از مرحله 

زيس  سنجي میگوها سازگاري در ابتداي آزمايش 

درصد  1انجام شد. سپس پربیوریک اينولین در سطح 

 Li and Gatlin, 2004; Li) به جیره کنترل اضافه شد

et al., 2005; Mahious et al., 2005; Burr et al., 

پربیوریک مورد استفاده در اين آزمايش (. 2006

اس  که شکل استاندارد اينولین 2عصاره کاسني

باشد. اين ماده ز ريشه گیاه کاسني مياستخراج شده ا

. (2)جدول  کشور چین رهیه گرديد، BNP از شرک 

ریمار دوم گروه شاهد بود که هیچگونه مکملي به آن 

رکرار در نظر  3اضافه نشد. آزمايش براي هرریمار در 

 Copy right 1999, release)افزار  از نرمگرفته شد. 

6.1, USA) Lindo ازت و مايشي همدر رهیه جیرها آز

 (.1( )جدول Halver, 1976)  انرژي استفاده شد هم

 10، 21، 21، 8وعده در ساعات  5غذادهي روزانه در 

مدفوع و ديگر مواد باقیمانده هر روز  انجام شد.  12و 

صبح از مخازن سیفون شده و آب نیز قبل از غذادهي 

خورده نشده  1رعويض گرديد. رعداد حبه هاي خوراک

ر رقريبي شمارش شده و وزن خشک همان به طو

رعداد حبه به عنوان مقدار غذاي خورده نشده 

کلیه مراحل ساخ  غذا در آزمايشگاه محاسبه گش . 

                                                           
1
. Chicory extract  

2
. Pellet 

شیالت دانشکده منابع طبیعي و علوم دريايي نور 

زيس  سنجي میگوها يک بار در اول دوره انجام شد. 

ام هفته(  انج 5)بعد از  و بار ديگر در انتهاي دوره

 گرف .

 
 . مشخصات پربیوریک مورد استفاده2جدول 

 نام محصول عصاره کاسني

Helianthus 

tuberosus 
 نام علمي

 ماده فعال اينولین

 ساخ  چین

1/32  درصد اينولین 

05/0 درصد گلوکز و  

 فروکتوز

38/2  درصد ساکارز 

 

 های چرب عضلهتعیین ترکیب اسید

میگو براي هرر   3از نمونه چربي میگو )مخلوطي        

 ,.Folch et alریمار( با کلروفرم/ متانول استخراج شد )

در مترانول متیلره    BF3( و اسیدهاي چررب برا    1957

هگرزان  -nشدند. اسیدهاي چرب متیل اسرتر بوسریله   

(. بررراي Metcalfe et al., 1966اسررتخراج شرردند )

بررسي و شناسايي اسیدهاي چرب موجود در نمونه از 

-CPمرردل  varian( GCکرومرراروگراف )دسررتگاه گاز

)ساخ  کشور هلند( مجهز به ستون کراپیالري   3800

( و آشرکار  m×0.25 mm SGE BPX70 60از نروع ) 

3ساز نروع 
FID      اسرتفاده گرديرد. در ايرن روش از گراز

% ( به عنوان گراز حامرل و   3333/33هلیم )با خلوص 

گرراز هیرردروژن برره عنرروان سرروخ ، ازت )بررا خلرروص 

ه عنروان گراز کمکري و هرواي خشرک      %( ب3333/33

استفاده شد. با مقايسه زمانهاي خروج هر اسید چررب  

هاي خروج اسیدهاي چررب اسرتاندارد و    نمونه با زمان

همچنین مقايسه سطح زيرر منحنري نمودارهرا رسرم     

رک اسیدهاي چررب شناسرايي و مقردار آن     شده، رک

محاسبه شد. مقادير اسرید چررب بره صرورت درصرد      

 (. Firestone, 1998از کل بیان شد ) سطح زير پیک

                                                           
3
. Flame ionization detector 
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 ررکیب جیره هاي ساخته شده براي بچه میگوهاي وانامي .1جدول
 % اينولین1جیره حاوي  جیره پايه اجزاي رشکیل دهنده )% (

 5پودر ماهي

 5پودر میگو

35 

25 

35 

25 

 05/33 05/33 1دکسترين

 3 3 2روغن ماهي

 3 3  3روغن سويا 

 2 1 1مکمل معدني

 2 1 1مکمل ويتامیني

 5/0 5/0 2کلسترول 

 13/0 13/0 3ضد قارچ

 2 2 1دي کلسیم فسفات

 1سلولز

 1آنتي اکسیدان

 5بايندر

 2لستین

25/1 

01/0 

1 

45/0 

25/0 

01/0 

1 

45/0 

اينولینپربیوریک 
4 0 1 

 200 200 جمع

 رجزيه رقريبي )%(

 

 

 21/33 پرورئین

 03/20 چربي

 31/5 رطوب 

 22/3 خاکستر

 21/21 کربوهیدرات 

 3/3312 (Kcal/Kg)انرژي قابل هضم 

 
رهیه شده در  -2رهیه شده ازکارخانه خوراک دام آبزيان ساري.  -3ساخ  شرک  مرک آلمان.  -1رهیه شده درشرک  پارس کیلکا.  -2

 )چین( BNPاخ  شرک   س -4 رهیه شده از شرک  گرماب شیمي.  -1رهیه شده از کارخانه هووراش  -5شرک  کیمیا رشد. 

 - 0ويتامین هاي % حاوي5/0کیلوگرم مکمل ويتامین  5هرA=8000000IU ،D3=2000000IU ،E=150g ،K3=50g 

,B1=50 ،B2=40g  ،B3=150g ،B5=200g ،B6=80g ،B9=15g ،B12=0/05g  ،H=1/5g ،C=500g  ،BHT=100g  ،

 کیلوگرم مي باشد. 5گرم، کرير=را 500اينوزيتول=

 - 100میلي گرم(، کبال ) 200گرم(، سلنیم) 10گرم(، روي) 10کیلوگرم مکمل معدني حاوي  مواد معدني کمیابي شامل0 آهن) هر 

 کیلوگرم( مي باشد. 2گرم(، کرير)را  10میلي گرم(، کولین کلرايد) 200گرم(، يد) 20گرم(، منگنز) 1میلي گرم(، مس)
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  تجزیه و تحلیل رشد

یگو ها و مقايسه بین ریمار ها از براي بررسي رشد م  

شاخص هاي رشد استفاده شد که با استفاده از 

 ,Goytortua-Bores) فرمولهاي زير محاسبه گرديد

2006 .) 

 

 

 بافت شناسی کالسیک

ریمار با وزن و طول میگو از هر  3در پايان دوره رعداد 

ساع  در محلول  12يکسان انتخاب و به مدت 

ديويدسون فیکس شدند. پس از آن چندين مرربه با 

% مورد شستشو قرار گرفتند، سپس 40الکل ارانول 

% و 200% و35نمونه ها روسط الکل ارانول هاي  

نهايتاً روسط الکل بورانول آبگیري شدند. نمونه ها 

ساع  در گزيلن به  3مدت پس از قرار گیري به 

منظور پارافینه کردن، در داخل آون در پارافین مايع 

 2قرار داده شدند و پس از آن روسط پارافین مرک

قالب گیري شدند. از باف  ها برش هايي به ضخام  

میکرومتر روسط میکروروم رهیه شد. المها پس از  2

oنگهداري در داخل آون در دماي 
C 34  و پس از آن

 -فین زدايي روسط گزيلن به روش هماروکسیلینپارا

فوشین رنگ آمیزي شده و روسط میکروسکوپ نوري 

Micros  مورد مطالعه و عکسبرداري قرار گرفتند

(Khodabandeh et al., 2006 حدود .)عدد الم  80

مقطع بافتي از روده  25که بر روي هر کدام حدود 

                                                           
1. Merck  

طع مق 2100قرار گرفته بود ) بطور رقريبي حدود 

بافتي براي شاهد و همین مقدار براي ریمار ( انتخاب 

شد و با استفاده از میکروسکوپ نوري با بزرگ نمايي 

اقدام به رهیه عکس از آنها شد. سپس با  2000

، میانگین Image Tools (2.0)استفاده از نرم افزار 

طولي سلولهاي اپیتلیال بندهاي اول، دوم و سوم 

رد سنجش قرار گرف  شکمي به طور جداگانه مو

(Mortoja and Mortoja-Pierson, 1967      .) 

 تجزیه و تحلیل آماری داده ها

رجزيه ورحلیل داده ها ومقايسه میانگین ها با آزمون   

T-test  و از نرم افزار  انجام شددرصد  5در سطح

  براي آنالیز داده هااستفاده گرديد. Spssآماري 

 

 . نتایج3

 شاخص های رشد

نتايج مربوط به مقايسه میانگین  3ول جد

هاي رشد میگوي وانامي درگروه شاهد و ریمار شاخص

دهد. نتايج مشخص نمود درصد اينولین را نشان مي 1

که افزودن اينولین به ررکیب غذايي میگوي وانامي 

 میانگین وزن ثانويه)گرم( =افزايش وزن بدن        -میانگین وزن اولیه)گرم( 

 

 بديل غذايي افزايش وزن بدن)گرم( / مقدار غذاي خورده شده)گرم( = ضريب ر

 

 افزايش وزن بدن %میانگین وزن ثانويه)گرم( =  -میانگین وزن اولیه)گرم(/میانگین وزن اولیه)گرم( ×  200

 

 ه= ضريب رشدويژ200({× لگاريتم طبیعي میانگین وزن نهايي -}  زمان/ )لگاريتم طبیعي میانگین وزن اولیه      

 

 = درصد بقاء 200×ي ابتداي دوره()رعداد میگوهاي انتهاي دوره/رعداد میگوها

 

 نرخ بازده پرورئین  پرورئین مصرفي)گرم( /وزن رر رولید شده)گرم( =

 =غذاي مصرفي روزانه200 میگو((/)کل غذاي مصرفي براي يک میگو( وزن اولیه×)وزن نهايي میگو5/0)روزهاي پرورش/ 
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داري بر شاخص هاي رشد نداشته اس  يراثیر معن

(05/0<P)  ر میزان داري دي باعث افزايش معنو رنها

 (. P<05/0غذاي مصرفي روزانه شده اس  )

 ترکیب اسید های چرب عضله  

، در خصوص ررکیب اسید هاي چرب عضله        

میزان  داري دريمعن سبب افزايش اينولینافزودن 

در مقايسه با گروه شاهد  3n1003 اسیدهاي چرب 

داري در بقیه ولي رغییر معني (P<05/0) شد

 . (P>05/0) (2)جدول نشد اسیدهاي چرب حاصل

 طول سلولهای اپیتلیال روده میگوی وانامی

در هر سه بند شکمي، طول سلولهاي اپیتلیال روده 

در ریمار اينولین نسب  به گروه شاهد افزايش ياف  

دار بود که اين افزايش در هر سه بند شکمي معني

(05/0>P) طول سلولهاي اپیتلیال روده در بندهاي .

و  34.21، 31/23سوم شکمي به ررریب  اول، دوم و

(.2درصد افزايش نشان داد )نمودار  35.55

 
 اينولینوانامي رغذيه شده با جیره شاهد و جیره حاوي  هاينتايج شاخص هاي رشد میگو .3جدول

 صفر)% ( شاخص رشد/  ریمار

03/0±12/3 

2 ) %( 

 (g متوسط وزن اولیه )  22/2±11/3

 20/0±12/5 03/0±13/5 (g نويه)  متوسط وزن ثا

 04/0±00/1 01/0±02/1 (g افزايش وزن بدن ) 

 b00/0±32/3 a01/0±02/2 %وزن بدن در روز( )  روزانه غذاي مصرفي

 88/13±33/0 13/11±44/2 افزايش وزن بدن )%(

 08/0±80/1 02/0±82/1 (FCR)ضريب ربديل غدايي 

 03/0±38/2 02/0±22/2 (SGRضريب رشد ويژه )

 33/34±30/1 33/33±30/1 صد بقادر

 03/0±01/2 02/0±05/2 (PERنرخ بازده پروتئین% )

 

 (P>05/0)  نبودن حروف در هر رديف نشانه عدم اختالف معني دار اس  رکرار، SD 3  ±میانگین

 

 

حاوي اينولین. حروف الرین غیر . افزايش رشد سلولهاي اپیتلیال روده در میگوهاي وانامي رغذيه شده با جیره شاهد و جیره 2نمودار

 .(، بین بندهاي مختلف شکمي میگوي وانامي مي باشدP <05/0يکسان در راس ستونها بیانگر وجود اختالف معني دار )

 

 
 

 

a a a 

b b 
b 
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 و میزان اسیدهاي چرب غذا اينولینرغذيه شده با جیره شاهد و جیره حاوي  اسید هاي چرب باف  عضله میگوهاي وانامي. 2جدول 

 جیره پايه )% ( 1 )% (صفر چرب )% ( اسیدهاي

C14 50/0±30/0 14/0±42/0 33/1 

C16 25/2±10/10 10/2±32/21 42/21 

C18 58/2±10/21 23/3±22/22 22/2 

C20 01/0±33/0 22/0±33/0 11/0 

SFA 54/3±13/33 32/4±23/18 83/13 

C14:1n-5 ND
 

ND 24/0 

C16: 1n-7 22/0±35/2 35/0±03/2 23/3 

C18: 1n-7 01/0±11/1 48/0±14/2 41/1 

C18: 1n-9 00/2±24/22 30/3±41/21 82/12 

C20: 1n-9 04/0±13/2 32/0±05/2 04/1 

MUFA 33/1±42/23 42/5±24/21 33/31 

C18:3n-3 12/0±80/0 28/0±55/0 51/3 

C18:2n-6 28/2±28/20 54/1±33/3 84/13  

C20:3n-3 b03/0±32/0 a20/0±24/1 ND 

C20:2n-6 05/0±58/0 23/0±24/0 23/0 

C20:4n-6 ND
 

ND ND 

C20:5n-(EPA) 25/1±43/4 82/2±21/4 31/1 

C22:6n-(DHA) 32/0±23/5 32/2±31/5 31/3 

PUFA 13/2±21/15 42/3±10/11 32/33 

n-3 11/3±31/22 25/3±20/21 18/3 

n-6 48/1±41/20 11/1±80/3 01/12 

n-3/n-6 33/2 14/2 38/0 

EPA+DHA 11/2±11/23 08/2±38/23 41/5 

TOTAL 20/1±21/48 20/5±21/42 21/30 

 (P>05/0)  نبودن حروف در هر رديف نشانه عدم اختالف معني دار اس رکرار،  SD 3  ±میانگین
ND مقدار بسیار ناچیز و غیر قابل رعیین 
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( B( جیره شاهد و )Aن در روده میاني میگوي رغذيه شده با )( و بافتهاي وابسته به آEpm. برش عرضي از سلولهاي اپیتلیوم )2شکل 

با  استفاده از نرم 0 ماهیچه؛ 0Msl غشاي پايه؛ 0Bas هستک؛ 0Nuc لومن؛ 0Lum حاشیه مسواکي؛ Brbدرصد اينولین.  1جیره حاوي 

، رنگ 1200گرق . بزرگنمايي  میانگین طول سلول هاي اپیتلیال روده ) فلش ریره( مورد سنجش قرار  Image Tools (2.0)افزار 

 .n= 1200 فوشین، فیکسارور ديويدسون. -آمیزي هماروکسیلین

 

 . بحث و نتیجه گیری4

اطالعات در اررباط با راثیرات پربیوریک در بطور کلي 

در اررباط با راثیر باشد. محدود مي بسیارآبزي پروري 

پربیوریک بر رشد، مشخص شده اس  که در برخي 

مثب  بر آبزيان داشته و در برخي ديگر  رحقیقات اثر

بي راثیر بوده اس ، و حتي گزارشاري مبني بر راثیر 

و  Mahiousمنفي آن بر رشد نیز وجود دارد. 

و الیگو  raftilin ST ،راثیر اينولین (1005همکاران )

و الکتو سوکروز را به عنوان  Raftilose P95 ،فروکتوز

يايي روده در الرو پربیوریک برروي رشد و فلور باکتر

مطالعه نمودند. در اين رحقیق الرو  کفشکماهي 

 1 حماهي روربوت با جیره هاي آزمايشي در سط

درصد از پربیوریک هاي مذکور و گروه شاهد مورد 

رغذيه قرار گرفتند. میانگین وزن نهايي و ضريب رشد 

ويژه در گروه رغذيه شده با الیگو فروکتوز نسب  به 

-ي(. ولي رفاوت معن>05/0P)الرر بود ساير گروهها با

 1داري بین گروه شاهد و گروه رغذيه شده با اينولین 

درصد مشاهده نگرديد که با نتايج اين مطالعه 

( 1008و همکاران ) Chotikachinda مطابق  داش .

راثیر الیگوساکاريد جیره را روي میگوهاي وانامي با 

سه  هفته در 2گرم به مدت  25/4میانگین وزني 

گرم بر کیلوگرم( مورد بررسي قرار  1و  2، 0سطح )

داري در وزن نهايي، میزان بقا، يدادند اما راثیر معن

ضريب رشد ويژه، نرخ بازده پرورئین و ضريب ربديل 

-( فیل ماهي2384) اکرمي ند.دغذايي مشاهده نکر

هفته با  8به مدت را گرم  22/21به وزن  هاي جوان

 ،درصد 3و  1، 2سطح  3( در ST اينولین )رافتیلین

در مقايسه با  مورد رغذيه قرار داد و مشاهده کرد که

ریمار شاهد، ریمارهاي آزمايشي اينولین از وزن نهايي 

و درصد وزن بدس  آمده کمتري برخوردار هستند 

(05/0>P) . نتايج بدس  آمده در بررسي حاضر مبین

درصد اينولین در  1اين موضوع اس  که جايگزيني 

جیره میگوي وانامي قابلی  راثیرگذاري بر افزايش 

داليل عملکرد رشد میگوي پرورشي نداشته اس . 

اصلي چگونگي راثیر پربیوریک ها بر رشد را کنون 

کرد که  بیانShim (1005 ) مشخص نشده اس .

فاکتورهايي مثل درجه پلیمريزاسیون وساختار 

یر مولکولي الیگوفروکتوزها، میزان پلي ساکاريد غ

نشاسته اي در جیره، دوز الیگوساکاريدها مورد 

استفاده، شرايط نگهداري و بهداش  موجود، ممکن 

رشد موثر  روياس  بر راثیرات متفاوت پربیوریک 

هاي ار اينولین بر شاخصديعل  عدم راثیر معنباشد. 

درجه  ،رواند به نوع اينولینرشد در اين رحقیق مي
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نوع گونه و میکروفلورهاي  پلیمريزاسیون باال و يا حتي

 متشکله در روده آن باشد. 

رولید اسیدهاي چرب زنجیره کوراه نظیر          

استات، پروپیونات و بوریرات از رخمیر اينولین و 

الیگوفروکتوز و اثرات مثب  الیگوساکاريدهاي غیرقابل 

هضم در متابولیسم چربي در بخش انتهايي روده 

 Schley andده اس  )بزرگ انسان به اثبات رسی

Field, 2002 از طرفي رغییرات غلظ  کلسترول در .)

باشد اي مرربط ميسرم با رغییرات میکروفلور روده

ها قادر به جذب چراکه بعضي از الکتوباسیلوس

کلسترول از ديواره روده بوده در حالیکه بعضي مانع 

 Pereira andشوند )جذب کلسترول ازاين طريق مي

Gibson, 2002 .)Kok ( 2331و همکاران)  نشان

دادند که اضافه کردن الیگوفروکتوز به عنوان فیبر در 

جیره موشها، سبب کاهش غلظ ، و رهاسازي رري 

( از VLDL-TAGاسیل گلیسرول با چگالي پايین )

شود. کاهش سنتز رري گلیسیريد کبد نتیجه کبد مي

 کاهش میزان لیپوژنیک بوده که آن نیز در اررباط با

، آخرين آنزيم Fatty acid synthaseکاهش فعالی  

 ,.Kok et al) باشدکلیدي در مسیر لیپوژنیک مي

1996) .Delzenne  وRoberfroid (2332)  فرض

کردند که چنین رغییراري در پارامترهاي لیپید نتیجه 

باشد که ممکن اس  از آداپتاسیون متابولیکي کبد مي

رح  راثیر قرار  طريق اسیدهاي چرب زنجیره کوراه

گیرد. همچنین رولید اسیدکربوکسیلیک زنجیره کوراه 

در روده بزرگ موجودات رغذيه شده با الیگوفروکتوز 

باعث افزايش میزان استات و پرپیونات شد 

(Delzenne and Roberfroid, 1994 پروبیونات در .)

شرايط آزمايشگاهي يک بازدارنده سنتز اسید چرب 

( در حالي که استات يک ماده Lin et al., 1995بوده )

 ,Delzenne and Kok) شود لیپوژنیک محسوب مي

. در رحقیق حاضر با رغذيه میگوهاي وانامي به (2001

هفته با پربیوریک اينولین، میزان اسیدهاي  5مدت 

داري ياف  که نشان افزايش معني 3n1003 چرب

ها دهنده راثیر مثب  اينولین بر متابولیسم چربي

 . متاسفانه با روجه به رجهیزات موجود در اررباط اس

با سنجش اسیدهاي چرب، امکان سنجش اسیدهاي 

چرب کوراه زنجیر ممکن نبود ولي با روجه به مطالبي 

که در باال گفتیم شايد با سنجش اين اسیدهاي چرب 

 شد. راثیر اينولین پررنگ رر مي

 اين امکان وجود دارد که راثیرهمچنین          

اينولین بر افزايش اسیدهاي چرب کوراه زنجیر باعث 

هیپرپالزي موکوس و افزايش ضخام  ديواره روده 

. فعالی  هاي باکتريايي (Remesy et al., 1992) شود

و ساختار شیمیايي )درجه پلیمريزاسیون( سوبستراها 

شود. رولید باعث ايجاد اختالف در میزان رخمیر مي

عنوان محصول نهايي اسیدهاي چرب آزاد که به 

شود رخمیر بوده و روسط فلور میکروبي ايجاد مي

ممکن اس  براي بهداش  و بهبود دستگاه گوارش 

. در اين میان اسیدهاي (shim, 2005)مناسب باشد 

شوند چرب کوراه زنجیر منفرد که در روده رولید مي

داراي نقش ويژه اي هستند. بطور مثال، استیک اسید 

انرژي براي باف  ماهیچه اس  و  به عنوان منبع

پروپیونیک اسید نقش سوبسترا را براي سلولهاي 

اپیتلیال دارد. همچنین بوریرات روي رکثیر و رمايز 

. بطور (shim, 2005)سلولهاي موکوسي نقش دارد 

و رراکم سلولها و اررباط بین اين  2هاکلي عمق کريپ 

ي دو بعنوان پارامتري جه  مطالعه رکثیر سلولها

رود. متاسفانه در اين رابطه رحقیقي اپیتلیال بکار مي

هاي اين مقاله در آبزيان صورت نگرفته که بتوان داده

را با آن مقايسه کرد. رنها در رحقیقي روي نوزاد 

انسان نشان داد که اضافه کردن گاالکتوالیگوساکاريد 

به رنهايي و همراه با پروبیوریک )سیم بیوریک( 

symbiotic دار رکثیر ذا  باعث افزايش معنيبه غ

    (Perez-Conesa et al., 2002)شود ها ميکريپ 

در مطالعه حاضر، پربیوریک اينولین بر رشد         

البته . داري به جاي نگذاش يمیگوي وانامي راثیر معن

در مواقعي ديده شده که اينولین و يا ديگر مواد 

دار نداشته يهاي رشد راثیر معنافزودني بر شاخص

هاي ديگر مثل فلور باکتريايي. ولي بر برخي شاخص

                                                           
1. Crypt 



 و همکاران فرد اوجي  ...لیپروف و روده کیکالس يشناس باف  يبررس

 

 01 

گذارند که اين به نوبه خود در ايمني و غیره راثیر مي

رواند ها ميمواقع خاصي مثل بروز استرسها يا بیماري

. (2384 ،اکرمي، et al., 2005 Mahiousموثر باشد )

در رحقیق حاضر نیز مشخص گرديد که اينولین 

تي بر  پروفیل اسیدهاي چرب و همچنین راثیرات مثب

-طول سلولهاي اپیتلیال روده دارد که اين خود مي

رواند راثیر مثبتي بر فیزيولوژي موجود داشته باشد. با 

گردد الزم از آنجا که براي اولین بار گزارش مياينحال 

اس  مطالعات رکمیلي در خصوص اثرات همه جانبه 

 آن انجام پذيرد.
 

 یتشکر وقدردان

از مديري  و کارکنان محترم ايستگاه رحقیقاري 

ژه آقاي مهندس عباس رمیمي و شیالت دلوار به وي

که در فراهم کردن امکانات  مهندس عبدالرضا بازياري

اين رحقیق نهاي  همکاري را مبذول داشتند رقدير و 

 رشکر مي شود.
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