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Effects of different levels of dietary lactoferrin on digestive enzymes, body composition and intestine 
bacterial flora of sobaity (Sparidentex hasta) fingerling
By: Morshedi, V., PhD student of Urmia Lake Research Institute, Urmia University, Urmia and Researcher of Per-
sian Gulf Institute, University of Persian Gulf, Bushehr, Iran. Agh, N., (Corresponding Author) Associate professor of 
Department of Fisheries of Urmia Lake Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran. Marammazi, J., Associate 
professor of South Iranian Aquaculture Research Center, Ahwaz, Iran. Noori, F., Assistant professor of Department of 
Fisheries of Urmia Lake Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran. and Mohamadian, T., Assistant professor of 
Department of Aquatic Health of Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University, Iran.
Received: November 2015       Accepted: January 2016

Email: agh1960@yahoo.com

The aim of this study was to determine the effects of dietary lactoferrin (LF) on digestive enzymes activity, body com-
position and intestine bacterial flora of sobaity (Sparidentex hasta) with an average weight of 7.64 ± 0.3 g. This study 
was carried out in a completely randomized design with three treatments and replications in fiberglass tanks with 300 
liters volume. Fish were fed with feed containing 0, 400 and 800 mg lactoferrin per kg feed for 42 days. At the end 
of the experiment, body composition and intestine samples were collected. The obtained results indicated that dietary 
lactoferrin did not change sobaity digestive enzymes activity, including protease, amylse and lipase (P > 0.05). In this 
study, weak, positive and no significant correlation were observed between dietary lactoferrin and protease activity, 
amylase activity, and lipase activity (P > 0.05). The results indicated that different levels of lactoferrin did not affect 
body composition including protein, ash and moisture and intestine bacterial flora (P > 0.05) but fat content in fish fed 
on 400 mg lactoferrin per kg feed was significantly higher that control group (P < 0.05). Overall, this study showed that 
digestive enzymes activity was not affected by dietary lactoferrin. Moreover, it can be concluded that feeding of sobaity 
on the diet supplemented with 400 and 800 mg lactoferrin per kg feed for a period of 6 weeks do not improve the body 
composition and intestine bacterial flora.
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مقدمه
در حال حاضر با توجه به روند روزافزون جمعیت جهان و همچنین خشکسالی 
و بحران آب شــیرین، تقاضا براي پرورش آبزیــان دریایی و غذاهای دریایی 
افزایش یافته و به نظر می رســد یکی از مشــکالت اساسی انسان، دستیابي 
به منابع پروتئیني متنوع و ســالم باشد كه آبزي پروري به عنوان یک راهکار 
اساســی، مي تواند سهم زیادي از این تقاضا را تامین كند. عالوه بر این، تکثیر 
و پرورش آبزیان از فعالیت هاي اقتصادي با ارزش محسوب مي شود به طوري 
كه كل تولید آبزی پروری در جهان در ســال ۲0۱3 در حدود 9۷/۲ میلیون 
تن بوده اســت كه ســهم آبزیان دریایی پرورشــی ۵۲/4 میلیون تن و سهم 
ماهیان دریایی پرورشی حدود ۵/۷ میلیون تن است )۱3(. یکی از راهکارهای 
بســیار مناســب جهت دســتیابی به منابع غذایی با ارزش باال، رونق دادن 
به صنعت آبزی پروری می باشــد، ولی در كنار پیشــرفت های سریع صنعت 
آبزی پــروری و تولید متراكم آن، وجود بیماری در مزارع پرورشــی غیرقابل 
انکار است. به منظور كنترل بیماری و درمان آن استفاده از آنتی بیوتیک ها و 
واكسیناسیون در دهه های اخیر به طور كامل موثر واقع نشده است. بنابراین 

نیاز به روش های جایگزین از جمله استفاده از مکمل های غذایی برای افزایش 
عملکرد رشــد و تغذیه و تحریک سیستم ایمنی احساس می شود )۲۸(. انواع 
گســترده اي از تركیبات برای این منظور اســتفاده می شوند كه از آن جمله 

می توان به الكتوفرین اشاره كرد.
الكتوفریــن (Lf) یک نوع گلیکوپروتئین با وزن مولکولي ۸0 كیلو دالتون كه 
داراي جایگاه هایــی براي پیوند با آهن اســت )۲۲(. الكتوفرین كاركردهای 
زیستی فراوانی از قبیل تنظیم جذب و انتقال آهن در روده )36( ، بهبود فلور 
طبیعی روده )3( و فعالیت های ضد باكتریایی )۲۱( دارد. در واقع، الكتوفرین 
آهــن آزاد محیط را جذب می كند و در نتیجــه باكتری ها و پاتوژن هایی كه 
برای رشد و تکثیر خود به آن نیاز دارند از آن محروم می مانند و بدین ترتیب 
می تواند فعالیت آنزیم های گوارشــی و فلور باكتریایی روده را تحت تاثیر قرار 
دهد. الكتوفرین مقــاوم به حرارت بوده همچنین تا حدودي مقاوم به تجزیه 
پروتئولیتیک است كه نشان دهنده این امر است كه مي تواند بر شرایط تولید 
غذا، مایعات اســیدي معــده و پروتئولیتیک روده فائق آیــد. با توجه به این 
خصوصیــات، تجویز خوراكي آن را كه امــکان تیمار توده اي ماهیان را داده و 
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