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چکیده
سینبیوتیکها مکملهای غذایی هستند که ترکیبی از پروبیوتیکها و پریبیوتیکها میباشند ،از این رو سینبیوتیکها اثرات مفید
بیشتری دارند .هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیکی بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید (ایمنوژن) بههمراه
الکتوباسیلوس کازئی  PTCC 8061بر آنزیمهای گوارشی ماهی کپورمعمولی بود .این تحقیق با استفاده از طرح کامالً تصادفی ،شامل سه
سطح  )B(1 ،)A(0/5و  )C( 1/5درصد پربیوتیک ایمنوژن بههمراه الکتوباسیلوس کازئی  CFU g_1 5×107در هر گرم خوراک پایه،
گروه الکتوباسیلوس کازئی به تنهایی و گروه شاهد بدون مکمل غذایی در قالب  5تیمار با سه تکرار طراحی شد 000 .بچهماهی با میانگین
وزن  55±5گرم و تراکم  00عدد در مخازن پلیاتیلنی بهمدت  11هفته با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند .نمونهگیری از دستگاه گوارش
ماهیان ( 0قطعه از هر تکرار) ،در روز صفر (اول شروع آزمایش) 50 ، 00 ،و  15( 75روز قطع مکمل غذایی) انجام شد .نتایج فعالیت
آنزیمهای گوارشی بچهماهیان کپور نشان داد ،فعالیت آنزیمهای تریپسین و پروتئاز ،آلفا-آمیالز ،لیپاز و آلکالین فسفاتاز بهطور قابل
توجهی نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت ) .(p<0/05نتایج این مطالعه نشان داد ،سطوح مختلف ایمنوژن در ترکیب سینبیوتیک قابلیت
تأثیرگذاری باالیی بر افزایش کارایی دستگاه گوارش بهلحاظ جایگزینی پروبیوتیکی و افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی دارد و این
سینبیوتیک در غلظت یک درصد ایمنوژن میتواند بهعنوان مکمل مناسبی برای جیره غذایی کپور معمولی باشد.
کلمات کلیدی :سینبیوتیک ،رشد ،بازماندگی ،فلور باکتریایی ،آنزیمهای گوارشی ،کپورمعمولی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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نصیرپور و همکاران

تأثیر استفاده از سینبیوتیک با سطوح مختلف بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید به...

مقدمه
مصرف آبزیان با افزایش رشد چشمگیری همراه بوده است
بهطوریکه در سال  01 ،0998درصد ،در سال  43 ،2112درصد
و در سال  38 ،2101درصد مصرف غذایی جهان به محصوالت
آبزیان اختصاص داشته است ( .)2103 ،FAOبه موازات افزایش
آگاهی از ارزش غذایی و بهداشتی ماهی بهخصوص نقش آن در
کاهش کلسترول خون ،انتظار میرود که در آینده تقاضا برای
مصرف آن افزایش یابد .لذا با توجه به شرایط کنونی که مزارع
پرورش ماهی ،خصوصاً ماهیان گرمابی در حال افزایش میباشند،
لزوم افزایش دانش و آگاهی در مورد فنآوری زیستی این نوع
ماهیان الزامی بهنظر میرسد .ماهی کپور یکی از مهمترین ماهیان
پرورشی آب شیرین در جهان محسوب میشود که تقریباً با تولید
ساالنه  3میلیون تن حدود  03درصد کل تولید ماهیان پرورشی
آب شیرین را شامل میشود ( .)2103 ،FAOدر حال حاضر هدف
از آبزیپروری به حداکثر رساندن راندمان تولید ،برای بهینهسازی
سودآوری میباشد .از بزرگترین مسائل پیش رو در صنعت آبزی
پروری ،یافتن راه حلهایی جهت باال بردن تولید در واحد هکتار
است .غذا بهعنوان هزینه اصلی در پرورش نیمهمتراکم ماهیان
گرمابی ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر در توانایی ماهی برای
رسیدن به رشد مطلوب و سالمت ماهی است.
همگام با توسعه صنعت آبزیپروری ،مطالعات جدیدی در
زمینه تغذیه گونههای مختلف آبزیان پرورشی صورت گرفته است.
بررسی فنآوریهای جدید بر روی گونههای پرورشی مرسوم،
جهت باال بردن توان تولید و بازماندگی ،رسیدن به این هدف را
نزدیکتر و متمرکزتر میکند .از دستاوردهای جدید علم تغذیه
در صنعت دام ،طیور و آبزیان بهمنظور افزایش بهرهوری اقتصادی،
استفاده از مکملهای غذایی سینبیوتیکی (حاوی ترکیبی از
پروبیوتیک و پربیوتیک) است که بهبوددهنده رشد و سالمت
جاندار میباشند (محرابی و همکاران .)0489 ،تحقیقات در زمینه
تغذیه ماهی کپور ،در دهههای اخیر بسیار صورت گرفته است اما
اخیراً استفاده از مکملهای جدید غذایی مانند پربیوتیکها،
پروبیوتیکها و سینبیوتیکها بر روی رشد ،کارایی غذا و تولید
آنزیمهای گوارشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .سینبیوتیکها
هنگامیکه بهعنوان مکمل غذایی استفاده شوند اثرات بسیار
مفیدی برای میزبان دارند مانند استقرار باکتریهای تولیدکننده
اسیدالکتیک در دستگاه گوارش که باعث بهبود عملکرد گوارش،
بهبود ساختار دستگاه گوارش و تولید آنزیمها و مواد جلوگیری
کننده و در نهایت بهبود هضم و جذب مواد غذایی در ماهی شوند
081

( Kasarcodi-watsonو همکاران2118 ،؛  Balcazarو همکاران،
2112؛  Veschuereو همکاران .)2111 ،الکتوباسیلوس کازئی یکی
از باکتریهای پروبیوتیکی است که پتانسیل کاربردی ویژهای در
آبزیان دارد که میتواند در جذب مواد مغذی و چسبندگی در
دستگاه گوارش در برابر پاتوژنها به رقابت بپردازد ( Milletteو
همکاران.)2112 ،
استفاده از پربیوتیکها بهعنوان مواد مغذی غیرقابل هضم
در سطوح باالی دستگاه گوارش که بهطور مؤثری سالمتی میزبان
را از طریق تحریک و یا محدودکردن رشد باکتریهای موجود در
روده تحت تأثیر قرار میدهند ،ایده جدیدی بوده که در آبزیپروری
شکل گرفته است .ایمونوژن پریبیوتیکی تجاری است ساخت
شرکت  ICCکه محصول یک ترکیب طبیعی شامل چندین ماده
محرک مانند بتاگلوکان و مانانالیگوساکارید میباشد که بهعنوان
مکمل غذایی در آبزیپروری مورد استفاده قرارمیگیرد .مانانالیگو
ساکارید ترکیب گلوکومانوپروتئینی مشتقشده از دیواره سلولی
مخمر ساکرومایسیس سرویسیه است و بتاگلوکان ترکیب کربوهیدراته
مشتقشده از مخمر قارچ میباشد ( Welkerو همکاران.)2112 ،
مکمل مانانالیگوساکارید در جیره غذایی ماهیان بهعنوان یک
بهبوددهنده سالمتی و عملکرد رشد به اثبات رسیده است
( Ebrahimو همکاران2100 ،؛  Burrو همکاران2118 ،؛ Staykov
و همکاران2112 ،؛  Torrecillasو همکاران .)2112 ،همچنین
بهعنوان اصالحکننده میکروفلور دستگاه گوارش ( Salzو همکاران،
2118؛ جافرنوده )0489 ،و اصالحکننده میکروفلور روده شناخته
شده است .آنزیمهای گوارشی یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر در
کاربرد خوراک در ماهیان محسوب میشود که این آنزیمها در
مورد میزان هضم غذا از طریق هیدرولیز کربوهیدراتها ،پروتئین
و لیپید موجود در خوراک برای ماهی اطالعات مهمی میدهد
( .)0999 ،Lemieuxآنزیمهای گوارشی درونزاد ماهیان در
بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفتند (  Dasو ،Chan
2118؛  Jun-shengو همکاران2112 ،؛  Bezzerraو همکاران،
2112؛  Hidalgoو همکاران0999 ،؛  Kawaiو .)0922 ،Ikeda
هرچند اطالعات در مورد آنزیمهای خارج سلولی که بهوسیله
باکتریهای روده تولید میشوند و اهمیت بیوشیمیایی آنها،
همچنان محدود میباشد ( .)2112 ،Bairagiباتوجه به کمبود
اطالعات در مورد استفاده از سینبیوتیکها در ماهیان ایران و
جهان و افزایش گرایش به استفاده از این مواد در آبزیپروری در
کل جهان ،بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر سطوح
مختلف پربیوتیکی (ایمنوژن) بههمراه الکتوباسیلوس کازئی بر
آنزیمهای گوارشی ماهی کپور معمولی طرحریزی شد.
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مواد و روشها
تهیه ماهی :تعداد  411قطعه بچهماهی با وزن ابتدایی
 22±2گرم از مرکز تکثیر شهید ملکی برای این تحقیق تهیه شد
و با ماشین مخصوص حمل ماهی زنده به سالن آکواریوم دانشکده
دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران منتقل گردیدند .ماهیها دو
هفته قبل از آغاز مطالعه با شرایط بخش سازگار شدند.
تیماربندی ماهیان :بچهماهیها بهصورت کامالً تصادفی به
 2تیمار در سه تکرار تقسیم شده ،بهطوریکه هر تکرار شامل 21
قطعه بچهماهی بود .طول دوره تحقیق یازده هفته بوده و در
روزهای  21 ،41 ،1و  22ماهیها زیستسنجی شده و آنزیمهای
گوارشی آنها بررسی شدند.
جدول :1نحوه گروهبندی تیمارهای آزمایشی
نام گروه

نوع غذا

تعداد ماهی

 CFU 2×012و 1/2درصد
ایمونوژن در هر گرم خوراک

 21قطعه
(در سه تکرار)

 CFU 2×012و  0درصد
ایمونوژن در هر گرم خوراک

 21قطعه
(در سه تکرار)

 CFU 2×012و 0/2درصد
ایمونوژن در هر گرم خوراک
 CFU 2×012پروبیوتیک
الکتوباسیلوس کازئی در هر
گرم خوراک

 21قطعه
(در سه تکرار)

الکتوباسیلوس کازئی

تیمار

()A

تیمار

()B

الکتوباسیلوس کازئی
الکتوباسیلوس کازئی

تیمار ()C
تیمار

))D

شاهد

()E

بدون مکمل پروبیوتیکی

 31قطعه
(در سه تکرار)
 21قطعه
(در سه تکرار)

نحوه افزودن پربیوتیک و پروبیوتیک به جیره پایه
آزمایشی :ابتدا مواد خشک غذا (ساخت کارخانه تولید خوراک
آبزیان تعاونی  20بیضاء حاوی پروتئین خام ،42-42 :چربی خام:
 ،2-9انرژی قابل هضم )4811-3111 :و پریبیوتیک ایمونوژن با
نسبتهای از پیش تعیین شده جهت گروههای آزمایشی بهوسیله
ترازوی دیجیتال توزین و بهمدت  41دقیقه بهوسیله همزن برقی
مخلوط شدند .سپس جهت آمادهسازی باکتری الکتوباسیلوس
کازئی ( (PTCC0218و افزودن آنها به غذای ماهیان از روش
توصیه شده توسط ( Planasو همکاران2113 ،؛  Vineو همکاران،
 )2113استفاده گردید .بهطور خالصه برای هر تیمار از باکتری
بهطور جداگانه در محیط آبگوشت  MRSدر شرایط بیهوازی
کشت داده شد .پس از رشد ،باکتریها با سانتریفوژ جداسازی و
شست و شو میگردند و به کمک لولههای استاندارد مک فارلند
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غلظت آنها بر روی  4×019 CFU/mlتنظیم خواهد شد ،سپس
غلظت 2×012 CFU/mlباکتری به هر گرم غذای تیمارها اسپری
گردید .جهت اطمینان از تعداد باکتریهای زنده موجود در غذا،
نمونه برداری و شمارش باکتریایی غذای حاصل انجام گردید .بر
روی غذای گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استریل اسپری شد.
تغذیه بچهماهیها با تیمارهای آزمایشی :پس از ذخیره
سازی بچه ماهیها در مخازن مورد نظر ،تمامی تیمارها بهمدت
 01روز جهت سازگاری با شرایط جدید با جیره پایه تغذیه شدند.
پس از گذشت  01روز و عملیات زیستسنجی تغذیه تیمارها با
جیرههای اختصاصی آغاز گردید .غذادهی بهصورت دستی و  4بار
در روز در ساعات  04 ،8و  08تا حد سیری انجام میگرفت .کلیه
تیمارها بهمدت  21روز و مطابق برنامه مذکور غذادهی شدند و
بعد از آن تمامی تیمارهای سینبیوتیکی و پروبیوتیکی بهمدت دو
هفته با غذای پایه (بدون مکمل) تغذیه شدند.
انجام مراحل نمونهگیری از دستگاه گوارش :نمونهگیری
از دستگاه گوارش ماهیان ،در روز صفر (اول شروع آزمایش)،
 41،21و  22انجام شد 4 .قطعه از ماهیان از هر تکرار را با استفاده
از روش آسانکشی قطع نخاع کرده و سریعاً در مجاورت یخ قرار
داده تا با به حداقل رساندن تغییر فعالیت آنزیمی ،کالبد گشایی
آنها صورت گیرد ( Changو همکاران .)2112 ،سپس بالفاصله
در دمای  -092درجه سانتیگراد (مخزن ازت مایع) نگهداری شدند
( Kuzminaو همکاران .)2101 ،نمونههای فریز شده ،سریعاً پس از
خارج کردن از مخزن ازت مایع توسط ترازوی آزمایشگاهی با دقت
1/110گرم توزین گردید و قبل از آب شدن کامل یخ آن ،بهداخل
ظرف مخصوص هموژن گذاشته شدند .سپس به نسبت  0به 9
(وزنی -حجمی) محلول بافر هموژن برروی نمونه ریخته شد .نمونهها
توسط هموژنایزر الکتریکی هموژن شدند ( Cahuو همکاران.)0999،
سنجش آنزیمهای گوارشی -تهیه عصاره آنزیمی :برای
ساخت بافر هموژن برای سنجش آنزیمهای پانکراسی (تریپسین،
پروتئاز،آلفا-آمیالز و لیپاز) 011 Tris-Hcl ،میلیموالرEDTA ،
 1/0میلیموالر 1/0 Triton 011X ،درصد در  2/8 pHترکیب
گردید .سپس نمونهها توسط هموژنایزر الکتریکی ( Heidolph
 )instrument, Germanهموژن شدند ،نمونههای هموژنشده از
درون ظروف کوچک شیشهای بهداخل اپندورفها ریختهشده و
سپس داخل سانتریفیوژ یخچالدار قرار داده شدند و در دمای 3
درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردیدند .در نهایت از مایع رویی
حاصله (عصاره آنزیمی) برای سنجش آنزیمی استفاده شد
( Rungruangsakو همکاران2112 ،؛  Cahuو همکاران.)0999 ،
989
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استخراج آنزیم رودهای :برای استخراج آنزیم رودهای
آلکالین فسفاتاز از بافر سردمانیتول  21میلیموالر ،بافرTris HCl-
 2میلیموالر در  pH=2به نسبت  0:41وزنی -حجمی استفاده گردید
و بهمدت  0دقیقه در  0111 rpmسانتریفیوژ شد ( Carneو همکاران،
 .)0929پس از هموژنکردن نمونهها در بافر فوق ،کلریدکلسیم 1/0
موالر به هموژن اضافه شده و  01دقیقه در دور  9111سانتریفیوژ
شده و مایع رویی حاصله جهت سنجش آنزیمها استفاده گردید.
سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی :فعالیت  2آنزیم
گوارشی آلفا-آمیالز ،تریپسین ،پروتئاز ،لیپاز ،آلکالین فسفاتاز قلیایی
مورد بررسی قرار گرفت .از آنجاییکه آنزیمها ساختار پروتئینی
داشته و در دسته پروتئینها طبقهبندی میشوند ،لذا محاسبات
فعالیت آنزیمی بیشتر براساس پروتئین محلول انجام گردید.
برای تعیین فعالیت آنزیم ترپسین ،از سوبسترای  -Nبنزوئیل
-Lآرژنین اتیل استر ( )BAEEاستفاده گردید BAEE .تحتتأثیر آنزیم تجزیه و به -Nبنزوئیل-L-آرژنین تبدیل میشود .نتایج
در طول موج  224نانومتر قرائت نوری صورت گرفت (،Worthington
 .)0990ابتدا  081میکرولیتر از محلول سوبسترای  BAEEبا
 221میکرولیتر از اسیدکلریدریک  0میلیمول مخلوط و سپس
برای همدمایی در دمای 22درجه سانتیگراد قرار گرفتند .سپس
بهمیزان  41میکرولیتر از نمونه رقیقشده اضافه گردید و بهمدت
 2دقیقه قرائت نوری توسط اسپکتروفتومتر (یونیکو مدل 2812
 )UVدر طول موج  224نانومتر انجام شد.
برای سنجش آنزیم پروتئاز از روش ،)0990( Worthington
استفاده گردید .در این روش از کازئین بهعنوان سوبسترا استفاده
گردید .برای اندازهگیری آنزیم پروتئاز  2عدد لوله آزمایش0 ،عدد
برای آزمایش و  0لوله هم جهت بالنک مشخص کرده و به هر
لوله  1/12میلیلیتر کازئین و  01میکرولیتر  CaCL2اضافه کرده
و سپس به لوله آزمایش  22میکرولیتر عصاره آنزیمی اضافه گردید
ولی به لوله بالنک چیزی اضافه نشد .سپس لولهها را بهمدت 02
دقیقه در حمام آب گرم بن ماری در دمای  42درجه سانتیگراد
قرار داده و پس از این زمان به هر کدام از لولهها  0میلیلیتر اسید
تریکلرواستیک  %2اضافه و بعد بهمدت  01دقیقه در سانتریفوژ
 2111دور در دقیقه قرار داده شد .پس از این زمان  0میلیلیتر
از محلول رویی را جدا کرده و سپس به هر لوله  0میلیلیتر سود
 1/2موالر و  1/2میلیلیتر معرف فولین اضافه کرده و درون کاوت
ریخته و بعد از  01دقیقه در طول موج  221نانومتر قرائت شد.
برای تعیین فعالیت آلفاآمیالز از نشاسته بهعنوان سوبسترا
استفاده گردید .نشاسته تحت اثر آنزیم تجزیه شده و تولید مالتوز
082

مینماید که از طریق رنگسنجی و تغییر شدت رنگ در معرف
دینیتروسالیسیلیک اسید قابل سنجش میباشد .ابتدا 221
میکرولیتر از عصاره آنزیمی رقیق شده با آب مقطر سرد به لوله
آزمایش و  221میکرولیتر آب مقطر نیز به لوله دیگری بهعنوان
شاهد وارد شد .سپس عمل انکوباسیون بهمدت  4-3دقیقه در
 22درجه سانتیگراد انجام شد تا به دمای تعادل برسند .در
مرحله بعد  221میکرولیتر از نشاسته  %0به لولهها اضافه گردید
و عمل انکوباسیون دقیقاً بهمدت  4دقیقه انجام شد .بعد از 4
دقیقه 221 ،میکرولیتر از معرف رنگی دینیتروسالیسیلیک اسید
به لولهها اضافه گردید و بهمدت  02دقیقه لولهها از حمام خارج
شده و در دمای اتاق خنک شدند .سپس  2/2میلیلیتر آب مقطر
به لولهها اضافه گردید و محتویات لولهها بهخوبی مخلوط شده و
قرائت نوری در  231نانومتر انجام گرفت .سپس قرائت نوری انجام
شده در منحنی استاندارد مالتوز قرار گرفته و میزان مالتوز
رهاسازی شده ،تحت اثر آنزیم بر روی سوبسترا (نشاسته) بهدست
آمد .واحد فعالیت آلفا -آمیالز ،برحسب میکرومول مالتوز آزاد
شده تحت اثر آنزیم در دقیقه به ازای میلیگرم پروتئین محاسبه
شد (.)0990 ،Worthington
برای سنجش آنزیم لیپاز از روش )0990( Worthington
استفاده گردید .در این روش از امولسیون روغن زیتون بهعنوان
سوبسترا استفاده گردید .بدین منظور روغن زیتون آزمایشگاهی
( )Flukaتهیه گردید .برای سنجش این آنزیم از بافر 1/8Tris-Hcl
موالر ،محلول هیدروکسیدسدیم  21میلیموالر و معرف تیمول
فتالئین  1/9درصد استفاده شد .جهت سنجش این آنزیم از کیت
آلکالین فسفاتاز ( )01-214Ref:Zist Chem.استفاده شد2 .
قسمت از بافر بیکربنات با یک قسمت محلول معرف Para-
 1/0 nitrophenylphosphateموالر مخلوط شد و  2دقیقه در بن
ماری  42درجه سانتیگراد قرار داده شد تا همدمایی صورت گیرد.
میزان  1/2میلیلیتر از این مخلوط را با  21میکرولیتر محلول
آنزیمی استخراج شده مخلوط کرده و  02دقیقه در دمای 42
درجه سانتیگراد قرار داده تا انکوبه شود .پس از این زمان 2
میلیلیتر محلول یک گرم در لیتر سود به آن اضافه میشود تا
واکنش متوقف شود .میزان جذب در  312نانومتر اندازهگیری شد.
شاهد نیز مانند نمونه باال آمادهسازی شد با این تفاوت که محلول
آنزیمی پس از افزودن محلول سود به لوله آزمایش اضافه شد.
روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها :برای آنالیز اطالعات
از نرمافزار  SPSSویرایش  09استفاده شد و تأثیر سینبیوتیک و
پروبیوتیک بر فعالیت آنزیمهای گوارشی مورد بررسی بین  2تیمار
توسط آزمون آنالیز واریانس ( )ANOVAیکطرفه با
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ضریب اطمینان  92درصد مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی
معنیدار بودن تفاوت میانگینها از آزمون تکمیلی دانکن در سطح
معنیدار  1/12درصد استفاده شد .همچنین ترسیم نمودار از
نرمافزار آماری  SPSSویرایش  09استفاده شد.

نتایج
آزمایشات ارزیابی آنزیمهای گوارشی-بررسی فعالیت
آنزیم آلفاآمیالز :نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تیمارهای
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آنزیم آلفا-آمیالز در روز ( 41وسط دوره پرورش) ،روز  21و روز
 22با تیمار شاهد داشته است ( .)p<1/12در روز  41و  21تیمار
 Bبیشترین میزان فعالیت را نشان داده  1/022±1/122و
 1/028±1/144و اختالف معنیداری را با تیمار شاهد نشان داد
( .)p<1/12در تمامی تیمارها بهجز تیمار شاهد روند افزایشی از
روز صفر تا روز  21مشاهده شد و پس از دوره قطع مکمل غذایی
(روز  )22کاهشی در روند میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیالز مشاهده
شد اما در گروه  Bو  Cهمچنان اختالف معنیدار با گروه شاهد
مشاهده گردید.

سینبیوتیکی و تیمار کازئی ( )Dاختالف معنیداری در فعالیت

شکل  :1فعالیت آنزیم آلفا آمیالز ) (U/mg protein. min-1در

شکل  :2فعالیت آنزیم تریپسین ) (U/mg protein. min-1در

تیمارهای مختلف در روزهای صفر 03 ،03 ،و  57آزمایش؛

تیمارهای مختلف در روزهای صفر 03 ،03 ،و  57آزمایش؛ تیمار

تیمار کنترل (فاقد مکمل غذایی) ،تیمار  :Aتغذیه شده با

کنترل (فاقد مکمل غذایی) ،تیمار  :Aتغذیه شده با خوراك حاوی

خوراك حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و %3/7

پروبیوتیک الکتوباسیلوسکازئی  7×13و  %3/7ایمونوژن در هر

ایمونوژن در هر گرم خوراك ،تیمار  :Bتغذیه شده با خوراك

گرم خوراك ،تیمار  :Bتغذیه شده با خوراك حاوی پروبیوتیک

حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و  %1ایمونوژن

5

5

الکتوباسیلوسکازئی  7×13و  %%1ایمونوژن در هر گرم خوراك،

در هر گرم خوراك ،تیمار  :Cتغذیه شده با خوراك حاوی

تیمار  :Cتغذیه شده با خوراك حاوی پروبیوتیک

پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و  %1/7ایمونوژن در

الکتوباسیلوسکازئی  7×135و  %1/7ایمونوژن در هر گرم خوراك

هر گرم خوراك
حروف غیرهمنام کوچک در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در روزهای نمونهگیری برای هر تیمار است و حروف غیرهمنام بزرگ در هر ستون نشاندهنده
تفاوت معنیدار در تیمارها در یک مرحله از نمونه گیری است.
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تأثیر استفاده از سینبیوتیک با سطوح مختلف بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید به...

بررسی فعالیت آنزیم تریپسین :نتایج حاصل از این تحقیق
نشان داد که در روز  41و  21آزمایش ،تیمار  Bبا بیشترین
میزان فعالیت آنزیم تریپسین  2/212±0/2141و ،2/133±1/822
با تیمار شاهد و سایر تیمارها اختالف معنیداری داشت
( .)p>1/12همچنین در روز  41تیمارهای  Aو  Dبا تیمار شاهد
اختالف معنیداری نداشتند ( .)p>1/12همه تیمارها در روز 21
با گروه شاهد دارای اختالف معنیداری بودند (.)p<1/12

 21تیمار  Bبیشترین فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز را داشتند.
در روز  41و  21تیمار  Bاختالف معنیداری با سایر تیمارها
داشت ( )p>1/12از نکات قابل توجه نتایج بهدست آمده در مورد
سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز ،میتوان به عدم کاهش
فعالیت این آنزیم در تیمارهای سین بیوتیکی پس از دوره قطع
مکمل غذایی و همچنین کاهش میزان فعالیت آنزیم در تیمارهای
سینبیوتیکی در روز  21نسبت به روز  41اشاره کرد.

بررسی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز :نتایج نشان داد

بررسی فعالیت آنزیم لیپاز :نتایج نشان داد که در روز 41

که در روز  41تیمار  Bو  Aبهترتیب بیشترین میزان و در روز

تیمار  Bو  Aبهترتیب بیشترین میزان و در روز  21تیمار  Bبیشترین

شکل  :0فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز) (U/mg protein . min-1

شکل  :4فعالیت آنزیم لیپاز)  (U/mg protein. min-1در تیمارهای

در تیمارهای مختلف در روزهای صفر 03 ،03 ،و  57آزمایش؛

مختلف در روزهای صفر 03 ،03 ،و  57آزمایش؛ تیمار کنترل

تیمار کنترل (فاقد مکمل غذایی) ،تیمار  :Aتغذیه شده با

(فاقد مکمل غذایی) ،تیمار  :Aتغذیه شده با خوراك حاوی
5

خوراك حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و %3/7

پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×13و  %3/7ایمونوژن در هر

ایمونوژن در هر گرم خوراك ،تیمار  :Bتغذیه شده با خوراك

گرم خوراك ،تیمار  :Bتغذیهشده با خوراك حاوی پروبیوتیک

حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و  %1ایمونوژن

الکتوباسیلوس کازئی  7×13و  %1ایمونوژن در هر گرم خوراك،

در هر گرم خوراك ،تیمار  :Cتغذیه شده با خوراك حاوی

تیمار  :Cتغذیهشده با خوراك حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس

پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و  %1/7ایمونوژن

5

5

کازئی  7×13و  %1/7ایمونوژن در هر گرم خوراك

درهر گرم خوراك
حروف غیرهمنام کوچک در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در روزهای نمونهگیری برای هر تیمار است و حروف غیرهمنام بزرگ در هر ستون نشاندهنده
تفاوت معنیدار در تیمارها در یک مرحله از نمونه گیری است.
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میزان فعالیت آنزیم لیپاز را داشتند .در روز  41و  21تیمار  Bاختالف
معنیداری با سایر تیمارها داشت ( .)p>1/12از نکات قابل توجه
از نتایج بهدست آمده در مورد سطح فعالیت آنزیم لیپاز میتوان
به عدم کاهش فعالیت این آنزیم در تیمارهای سینبیوتیکی (به
جز تیمار  )Aپس از دوره قطع مکمل غذایی اشاره کرد.
بررسی فعالیت آنزیم پروتئاز :نتایج نشان داد که در روز
 41تیمار  Bو  Aبهترتیب بیشترین میزان و در روز  21تیمار
بیشترین میزان فعالیت آنزیم پروتئاز را داشتند .در روز  41و 21
تیمار  Bاختالف معنیداری با سایر تیمارها داشت ( )p>1/12از
نکات قابل توجه از نتایج بهدست آمده در مورد سطح فعالیت آنزیم
پروتئاز میتوان به عدم کاهش فعالیت این آنزیم در تیمارهای
سینبیوتیکی پس از دوره قطع مکمل غذایی اشاره کرد.
B

شکل  :7فعالیت آنزیم پروتئاز ) (U/mg protein. min-1در
تیمارهای مختلف در روزهای  03 ،03 ،3و  57آزمایش؛ تیمار
کنترل (فاقد مکمل غذایی) ،تیمار  :Aتغذیه شده با خوراك
حاوی پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و  %3/7ایمونوژن
در هر گرم خوراك ،تیمار  :Bتغذیهشده با خوراك حاوی
پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  7×135و  %1ایمونوژن در هر
گرم خوراك ،تیمار  :Cتغذیه شده با خوراك حاوی پروبیوتیک
الکتوباسیلوس کازئی  7×135و  %1/7ایمونوژن در هر گرم خوراك
حروف غیرهمنام کوچک در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در روزهای
نمونهگیری برای هر تیمار است و حروف غیرهمنام بزرگ در هر ستون نشان
دهنده تفاوت معنیدار در تیمارها در یک مرحله از نمونهگیری است.

بحث
ماهی کپور یکی از مهمترین ماهیان پرورشی آب شیرین در
جهان محسوب میشود که تقریباً با تولید ساالنه  3میلیون تن
حدود  03درصد کل تولید ماهیان پرورشی آب شیرین را شامل
میشود .در پرورش چند گونهای پرورش ماهیان گرمابی ،کپور
معمولی تنها گونهای است که از غذای دستی استفاده میکند لذا
گونه هدف مناسبی جهت مطالعات تغذیهای محسوب میگردد.
تغییرات غذا و مکملهای غذایی میتواند بر تولید آنزیمهای
گوارشی درونزاد و برونزاد موثر باشد ( Sundeو همکاران،
 .)2113از فعالیت آنزیمهای هضمی بهعنوان شاخصی جهت
تفاوتهای رشدی و مصرف غذا یاد میشود .نتایج حاصل از تأثیر
استفاده از پربیوتیک مانانالیگوساکارید و بتاگلوکان با نام تجاری
ایمنوژن بههمراه با پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئیکه یک
پروبیوتیک پذیرفتهشده آبزیان میباشد بر فعالیت آنزیمهای آلفا
آمیالز ،تریپسین ،پروتئاز ،آلکالین فسفاتاز و لیپاز ،نشاندهنده
وجود اختالف معنیدار در فعالیت این آنزیمها در روزهای ،41
 21و حتی  22پرورش نسبت به تیمار شاهد بود.
تصور میشود که پروبیوتیکها فرآیندهای گوارشی را از
طریق افزایش جمعیت میکروارگانیسمهای مفید ،فعالیت آنزیمی
باکتریها ،بهبود تعادل میکروبی روده و در نتیجه بهبود هضم،
جذب و مصرف غذا را تحت تأثیر قرار میدهند ( Suzerو همکاران،
 .)2118همینطور تأثیر پربیوتیکها بر فعالیت آنزیمهای
گوارشی در بررسیهای محققین مختلف بر روی آبزیان دیده شده
است ( Soleimaniو همکاران .)2102 ،بنابراین ،باکتریهای مفید
مستقر در دستگاه گوارش با شرکت در فرایند هضم ،کارایی
دستگاه گوارش را افزایش داده و در نهایت موجب بهبود
شاخصهای رشد میشوند .نتایج تحقیقاتی که در آنها از
پروبیوتیکها استفاده شده ،نشان داده است که باکتریهای
مذکور موجب افزایش هضم پروتئین ،چربی و نشاسته موجود در
غذا میشوند ( Wangو  ،)2112 ،Xuلذا احتماالً جمعیت باکتریهای
پروبیوتیکی که تحت تأثیر وجود پربیوتیک ایمنوژن در دستگاه
گوارش ماهی کپور مطالعه حاضر استقرار یافتهاند ،توانستهاند به
این وسیله سبب افزایش بازده استفاده از پروتئینهای موجود در
جیره غذایی بچهماهیان کپورمعمولی شوند چرا که فعالیت
آنزیم های پروتئاز و تریپسین که از پروتئازها هستند را افزایش
دادند .موارد مشابهی از توانایی تولید آنزیمهای گوارشی خارج
سلولی توسط باکتریهای موجود در دستگاه گوارش میگوی
چینی ( Wangو همکاران ،)2112 ،ماهی کلمه ()Rutilus rutilus
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( ،)2112 ،Skrodenyte-Arbaciauskieneشانک (،)2118 ،Suzer
هامور ( Sunو همکاران ،)2100 ،میگوی سفید هندی (Ziaei-
 Nejadو همکاران ،)2112 ،میگوی پاسفید غربی (،Wang
 )2112و آرتمیانا ارومیانا ( Ahmadniaو همکاران)2100 ،
گزارش شده است که همگی تأییدکننده نتایج آزمایش حاضر در
افزایش آنزیمهای گوارشی در کپورمعمولی میباشد .احتماالً
میتوان نتیجه گرفت که جمعیتهای افزایش یافته پروبیوتیکی
تحت تأثیر پربیوتیک ،توانایی بیشتری در تولید آنزیمهای خارج
سلولی پروتئاز ،یا هضم و جذب بیشتر پروتئینها و یا تحریک
بیشتر دستگاه گوارش بچهماهی کپورمعمولی نسبت به گروه
شاهد و حتی گروه الکتوباسیلوس کازئی (به تنهایی) داشتهاند.
در بررسی  Tovar-Ramírezو همکاران ( )2112دیده شد
افزودن پروبیوتیک مخمری  Saccharomyces cervisiaeبه جیره
غذایی ماهی باس دریایی نه تنها تأثیری بر فعالیت آنزیمی این
ماهی ندارد ،بلکه فعالیت آنزیم آلفاآمیالز را نیز کاهش میدهد
که با یافتههای نتایج حاضر مطابقت ندارد همچنین استفاده از
باکتریهای پروبیوتیکی تجاری از خانواده باسیلوسها در پرورش
میگوی سفید هندی Ziaei-Nejad( Fenneropenaeus indicus
و همکاران )2112 ،و آرتمیا ارومیانا ( Ahmadniaو همکاران،
 )2100تأثیری بر فعالیت آنزیم لیپاز نداشته و تیمارهای آزمایشی
اختالف معنیداری را با تیمار شاهد نشان ندادهاند Suzer .و
همکاران ( )2118نیز بهبود فعالیت آنزیمهای گوارشی آلکالین
فسفاتاز ،لئوآالپپتیداز و تریپسین پانکراسی ،آمیالز و لیپاز را از
طریق استفاده از سویههای الکتوباسیلوس بهعنوان پروبیوتیک در
الرو ماهی شانک سرطالیی گزارش نمودند .همچنین افزایش
فعالیت آنزیم پروتئاز در ماهیان سفید تغذیه شده با پریبیوتیک
فروکتوالیگوساکارید ( Soleimaniو همکاران ،)2102 ،نتایج
آزمایش حاضر را که در آن نیز از پربیوتیک الیگوساکارید استفاده
شده است را تأیید میکند (قاسمپور .)0490 ،سطوح مختلف
سینبیوتیک بایومین ایمبو را بر میزان فعالیت برخی آنزیمهای
گوارشی ماهی کپورمعمولی مورد بررسی قرار داد و فعالیت آنزیمهای
تریپسین و کیموتریپسین در تیمارهای آزمایشی در انتهای دوره
پرورش نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود که با یافتههای مطالعه
حاضر مطابقت دارد اما فعالیت آنزیم آلفاآمیالز ،آلکالین فسفاتاز
و لیپاز در مطالعه قاسمپور ( )0490در انتهای دوره پرورش
اختالف معنیداری را نسبت به تیمار شاهد نشان نداد که عدم
وجود اختالف معنیدار در فعالیت این آنزیمها بهدلیل ترکیب
شیمیایی غذا و کم بودن میزان چربی و کربوهیدرات غذاهای
مصرفی و تحریک کمتر دستگاه گوارش به تولید آنزیم لیپاز و آلفا
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آمیالز دانستند که با مطالعه حاضر مطابقت ندارد و احتماالً این
اختالف را میتوان بهدلیل استفاده از پربیوتیک و پروبیوتیک
متفاوت در ترکیب سینبیتیک این دو مطالعه دانست Ye .و
همکاران ( )2100اثر فروکتو و مانانالیگوساکارید به تنهای یا
همراه با باکتری باسیلوس سابتیلیس را بر فعالیت برخی آنزیمهای
گوارشی در کفشک ماهی ژاپنی مورد بررسی قرار داد که نتایج
آن با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد .ارزیابی سطح فعالیت
آنزیمهای گوارشی میتواند بهعنوان شاخصی مناسب جهت مقایسه
ضریب رشد ماهی ،پذیرش غذا و همچنین ظرفیت گوارشی ،مورد
استفاده واقع شود .با توجه به تولید آنزیمهای گوارشی توسط
دستگاه گوارش بچهماهیان کپورمعمولی و همچنین تولید
آنزیمهای گوارشی خارج سلولی توسط باکتریهای پروبیوتیکی
در این آزمایش ،نمیتوان سهم فعالیت آنزیمی ناشی از فعالیت
باکتریها و تولید آنزیم توسط بچه ماهیان را تفکیک نمود (Suzer
و همکاران .)2118 ،بهنظر میرسد باکتریهای الکتوباسیلوسی
در غلظتهای 0و  1/2درصد ایمنوژن در ترکیب سینبیوتیکی
مطالعه حاضر به ترتیب باعث افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی
و ترشح این آنزیمها به محوطه دستگاه گوارش بچهماهیان
کپورمعمولی شدند که احتماالً باعث افزایش قابلیت هضم و جذب
غذا و در نتیجه افزایش ضریب رشد ویژه خواهند شد .احتماالُ
میزان مناسب ایمنوژن باعث عملکرد بهتر الکتوباسیلوس کازئی
در ترشح محدوده وسیعی از آنزیمهای خارجی یا فعالیت آنزیم-
های درونزاد میشوند Pirarat .و همکاران ( )2100در تحقیق
خود عنوان نمودند که ماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک ،دارای
ریزپرزهای ( )Villiطویلتری نسبت به گروه شاهد هستند و این
افزایش طول ،منجر به افزایش سطح روده و نهایتاً باعث افزایش
جذب میشود ( .)0992 ،Casparyپروبیوتیکها پس از رسیدن
به روده شروع به تکثیر کرده و از پربیوتیکها جهت رشد خود و
تولید مواد سازنده اسیدهای چرب غیراشباع زنجیره کوتاه استفاده
میکنند .این اسیدهای چرب غیراشباع زنجیره کوتاه احتماالً
نقش مهمی در افزایش طول ریزپرزهای روده دارند ( Pelicanoو
همکاران .)2112 ،اسیدهای چرب غیراشباع زنجیره کوتاه به
خصوص بوتیریک اسید بهعنوان اصلیترین منبع انرژی برای
سلولهای اپیتلیال روده محسوب میشود .همچنین اسیدبوتیریک
میتواند باعث آزادسازی پپتیدهای رودهای و آنزیمهای گوارشی
شوند که در تکثیر سلولهای اپیتلیالی موثرند ( Blottiereو
همکاران .)2112 ،از نکات جالب توجه در مطالعه حاضر میتوان
به این نکته اشاره کرد که در تیمارهای سینبیوتیکی پس از قطع
دوره مکمل غذایی (روز  ،)22کاهش معنیداری در
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میزان فعالیت آنزیمها مشاهده نشد و علت را میتوان افزایش
جمعیت باکتریهای اسیدالکتیکی تحت تأثیر پربیوتیکهای
 استفاده از سینبیوتیک مطالعه حاضر باعث تداوم.ایمنوژن دانست
ًاثر میکروارگانیسمهای مفید در دستگاه گوارش میشوند که نهایتا
منجر به افزایش فعالیت آنزیم گوارشی در غشای زواید مسواکی
 هضمپذیری مواد غذایی و در نهایت بهبود کارایی،دستگاه گوارش
 در پایان باید عنوان نمود کاربرد مکمل غذایی.خوراک میشود
سینبیوتیک در بهترین غلظت خود میتواند منجر به ایجاد اثرات
 در مطالعه حاضر تیمار ایمنوژن.مفیدی در ماهی میزبان گردد
 بههمراه الکتوباسیلوس کازئی بهطور معنیداری باعث افزایش%0
 پروتئاز و تریپسین شد، آلکالین فسفاتاز، لیپاز،فعالیت آلفا آمیالز
.که در نهایت منجر به بهبود هضم و جذب مواد غذایی میگردد
بهنظر میرسد باکتری الکتوباسیلوس کازئی بههمراه پربیوتیک
مانان الیگوساکارید و بتاگلوگان موجود در سینبیوتیک باعث
افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی خواهند شد و احتماالً همان
گونه که از نتایج این آزمایش مشخص است باکتریهای الکتیک
اسید بهخصوص الکتوباسیلوس کازئی توانستهاند فلور غالبی را در
روده کپورماهیان آزمایشی ایجاد کنند و بهدنبال آن تیمارهای
 افزایش فعالیت آنزیمهای،آزمایشی تحت تأثیر این باکتریها
 آنچه در کل در آبزیپروری حائز.گوارشی را بهوضوح نشان دادند
اهمیت میباشد همین افزایش فعالیت آنزیمی در دستگاه گوارش
است که همان گونه که مشاهده گردید این افزایش فعالیت
.احتماالً باعث افزایش فاکتورهای رشد بچهماهیان خواهد گردید
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