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چکیده
در سالهای اخیر ،استفاده از پروبیوتیکها در آبزیپروری بهمنظور ارتقای ایمنیزایی و مقاومت در برابر بیماریها افزایش یافته است .در
این تحقیق باکتریهای با توان پروبیوتیکی الکتوباسیلوس پنتوسوس و الکتوباسیلوس پلنتاروم (در دو گروه با سه تکرار) بهمدت  ۶۰روز به غذای
ماهیهای قزلآالی رنگینکمان اضافه شدند .ماهیهای به غذای یک گروه از ماهیها (با سه تکرار) که بهعنوان گروه شاهد درنظر گرفته شده بود
پروبیوتیک افزوده نشد .در پایان دوره ،ماهیهای قزلآالی رنگینکمان از نظر میزان رشد و آنزیمهای گوارشی مورد مطالعه قرار گرفتند .پس از
 ۶۰روز ،ماهیهایی که در رژیم غذایی خود دارای پروبیوتیک بودند ،افزایش معنیداری از نظر میزان رشد ویژه ( ،)SGRمیزان کارآیی پروتئین
( )PERو درصد افزایش وزن ( )BWGنسبت به گروه شاهد نشان دادند ( .)p>۰/۰5ضریب تبدیل غذایی ( )FCRدر گروه شاهد باالتر از دو
گروه دیگر بود و اختالف معنیداری با آنها داشت ( .)p>۰/۰5در پایان این دوره ،میزان آنزیمهای لیپاز ،آمیالز و تریپسین نسبت به گروه شاهد
افزایش معنی داری را نشان دادند ( )p>۰/۰5ولی آلکالین فسفاتاز و پروتئاز اختالف معنیداری نداشتند ( .)p<۰/۰5از این تحقیق میتوان نتیجه
گرفت که استفاده از باکتریهای الکتوباسیلوس پلنتاروم و الکتوباسیلوس پنتوسوس میتواند تاثیر مشخصی در میزان رشد و افزایش آنزیمهای گوارشی
و کمک به هضم اجزای غذایی در ماهی قزلآالی رنگینکمان داشته باشد.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک،الکتوباسیلوس ،قزلآالی رنگینکمان ،آنزیمهای گوارشی
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مقدمه
ماهی قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissیکی از
مهمترین ماهیهای پرورشی سردابی کشور است که متاسفانه بروز
برخی بیماریها و مشکالت بهداشتی ازجمله بیماری استرپتوکوکوزیس
و الکتوکوکوزیس موجب بروز خسارات و زیانهای اقتصادی فراوانی
به صنعت پروش آنها شده است ( Soltaniو همکاران .)2009 ،با
افزایش مصرف آبزیان در جهان یکی از بزرگترین مشکالت ایجاد
شده ،بیماریها هستند .آنتیبیوتیکها بهعنوان یک استراتژی سنتی
برای مدیریت بیماریهای آبزیان و افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل
غذایی استفاده شدهاند .آنتیبیوتیک درمانی میتواند منجر به ایجاد
میکروارگانیسمهای مقاوم ،باقیماندن دارو در بافتهای ماهی و مشکالت
زیستمحیطی شود .از طرف دیگر این مواد شیمیایی موجب ممانعت
از رشد فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی که دارای اثرات مفیدی
بر سالمتی موجود هستند ،میگردند .همچنین باقیمانده آنتیبیوتیک
در محصوالت ماهی برای مصرف انسان میتواند مضر باشد .با ایجاد
ممنوعیت مصرف آنتیبیوتیکها برای آبزیان خوراکی ،استراتژیهای
دیگر با زیان کمتر مورد توجه قرار گرفتند .از طرفی استفاده از
واکسنها نیز برای ماهیهای نابالغ غیرقابل انجام بوده ،همچنین در
ماهیهای بزرگتر پرهزینه و استرسزا میباشند .همچنین گستره
وسیع عوامل بیماریزا در محیط پرورش ماهی باعث محدود شدن
تأثیرات واکسن میشود .بنابراین نیاز بهروشهای جایگزین ،بهخوبی
احساس میشود (رحمتی و همکاران1389 ،؛ ضیایی نژاد .)1382 ،از
جمله مواردی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است،
استفاده از پروبیوتیک ( )Probioticاست .پروبیوتیکها بهعنوان سلولهای
زنده یا سوبستراهایی هستند که فوایدی برای میزبان از طریق افزایش
رشد ،بهبود هضم غذا ،مقاومت در برابر بیماریها و باال بردن سطح
ایمنی دارند ( Kesarcodi-Watsonو همکاران2008 ،؛  Tuanو همکاران،
 .)2013در سالهای اخیر عالقه پرورشدهندگان به استفاده از
پروبیوتیکها بهعنوان یک محرک ایمنی و جلوگیری از بیماریها،
نسبت به روشهای درمانی و کنترلکننده قدیمی مانند دارو درمانی
یا واکسنها بیشتر شده است ( Cerezuelaو همکاران2013 ،؛
 Dimitroglouو همکاران .)2011 ،پروبیوتیکهای کاربردی برای
آبزیان پرورشی شامل باکتریهای اسیدالکتیک ( ،)LABsباکتریها
باسیلوسی ،ویبریوها و مخمرها هستند ( Danielsو همکاران.)2010 ،
دستگاه گوارش دارای سیستم پیچیدهای است که عالوه بر نقش
کلیدی در هضم ،جذب و تنظیم اسمزی ،در دفاع از میزبان در برابر
حمالت آنتیژنها و عوامل بیماریزای خارجی نقش دارد (Cerezuela
و همکاران 2013 ،؛  Ringøو همکاران2007 ،؛  Birkbeckو همکاران،
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 .)2005موکوس ترشح شده از سلولهای جامی شکل روده،pH ،
وجود آنزیمهای گوارشی و صفرا و بافت لنفوئیدی وابسته به روده
( )GALTمی توانند در ایجاد یک محیط مناسب علیه عوامل بیماریزا
باشند ( Mulderو همکاران2007 ،؛  Dalmoو همکاران1997،؛ Ellis
و همکاران 2001؛  Doggettو همکاران .)1987 ،همچنین وجود
باکتریهای مفید در روده میتواند باعث تولید محصوالت مهار کننده
فعالیت بیماریزاها و یا رقابت با جایگزینی عوامل بیماریزا ،جلوگیری
از بیان ژنهای خطرناک و افزایش بیان ژنهای ایجادکننده پاسخ
ایمنی و کمک به عملکرد هضمی روده شود ( Pérez-Sánchezو
همکاران2011 ،؛  Iriantoو همکاران2002 ،؛  Merrifieldو همکاران،
2010؛  Pérezو همکاران .)2010 ،از آنجاییکه آنزیمهای دستگاه
گوارش یک شاخص مهم در چگونگی عملکرد هضمی و جذبی مواد
غذایی است ،بررسی وضعیت آنها از اهمیت باالیی میتواند برخوردار
باشد .در ماهیها ،آنزیمهای تریپسین ،کیموتریپسین ،آمیالز و لیپاز
که بهترتیب در هضم پروتئینها ،کربوهیدراتها و چربیها دخالت
دارند و همچنین آنزیم آلکالین فسفاتاز ( )ALPکه در هضم ،جذب و
انتقال مواد غذایی نقش مهمی دارد ،از اهمیت باالتری برخوردارند .در
بررسیهای محققین تاثیرات مواد محرک ایمنی بر روی میزان بیان
ژنی یا میزان فعالیت این آنزیمها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است
( Zhaoو همکاران .)2012 ،با افزایش پرورش متراکم آبزیان ،چگونگی
ترکیبات غذایی مورد استفاده آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
یکی از مواردی که امروزه بهمنظور بهبود عملکرد فرمول غذایی آبزیان
بهکار میرود ،پروبیوتیکها هستند .میکروارگانیسمهای مختلفی به
عنوان پروبیوتیک برای موجودات آبزی بهکار میروند ،ولی باکتریهای
الکتیک اسید ( )LABsمهمترین پروبیوتیکها برای آبزیان هستند
( Talpurو همکاران2013 ،؛  Vendrellو همکاران2008 ،؛  Alyو
همکاران2008 ،؛  Nikoskelainenو همکاران .)2001 ،پروبیوتیکها
میکروارگانیسمهایی هستند که اثرات مفیدی را بر سالمتی و بازماندگی
به وسیله رشد جمعیت میکروبی سودمند در دستگاه گوارش دارند.
همچنین استفاده از پروبیوتیکها ،موجب جلوگیری و کنترل
بیماریهای آبزیان از طریق کاهش عوامل بیماریزا با اثر آنتاگونیستی
خود در کسب مکانهای استقرار در دستگاه گوارش میگردند
( Korkea‐ahoو همکاران2012 ،؛  Askarianو همکاران .)2008 ،از
دیگر عملکردهای مفید پروبیوتیکها میتوان به بهبود پاسخهای
ایمنی غیراختصاصی ،افزایش محصوالت تخمیری ،اصالح دریافت مواد
معدنی و بهبود جذب مواد غذایی اشاره کرد ( Ringøو ،Gatesoupe
 .)1998همچنین پروبیوتیکها باعث تحریک اشتها و فعالیت آنزیمهای
گوارشی میگردند ( Tovar-Ramırezو همکاران.)2004 ،
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همانطورکه مشخص است ،پروبیوتیکها میتوانند موجب افزایش
میزان رشد ،بهبود جذب مواد غذایی و تقویت سیستم ایمنی موجودات
شوند .لذا در این تحقیق ،توان پروبیوتیکی باکتریهای الکتوباسیلوس
پنتوسوس و الکتوباسیلوس پلنتاروم استفاده شده در تغذیه ماهیهای
قزلآالی رنگینکمان ،بر روی فاکتورهای رشد ،میزان بازماندگی و
آنزیمهای رودهای در شرایط درون تنی ( )in vivoمورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
آمادهسازی غذا :جهت آمادهسازی باکتریهای با توان پروبیوتیکی
و افزودن آنها به غذای ماهیان از روش توصیه شده توسط  Planasو
همکاران ( )2004و  Vineو همکاران ( )2004استفاده گردید .هر
کدام از باکتریها بهطور جداگانه در محیط آبگوشت در شرایط
بیهوازی کشت داده شدند .پس از رشد ،باکتریها با سانتریفیوژ
( 3000دور بهمدت  5دقیقه) جداسازی و شستشو شده و بهکمک
لولههای استاندارد مک فارلند غلظت آنها بر روی 3×109 CFU/ml
تنظیم گردید .سپس  1/66میلیلیتر از سوسپانسون سرم فیزیولوژی
حاوی باکتریهای  Lactobacillus plantarumو Lactobacillus
 pentosusبهطور جداگانه به  100گرم غذا اضافه گردید که در نهایت
هرکدام از پروبیوتیکها با غلظت  5×107 CFU/mlبه هر گرم غذا
اسپری شدند .پس از آن ،از غذاهای تهیه شده ،جهت بررسی صحت
عملیات ،نمونهبرداری شد و شمارش باکتریایی غذای حاصل انجام
گرفت .بر روی غذای گروه شاهد فقط سرم فیزیولوژی استریل بههمان
میزان اسپری گردید ( Mohammadianو همکاران2016 ،؛  Planasو
همکاران2004 ،؛  Vineو همکاران.)2006 ،
تیماربندی و دوره آزمایش ماهیها :تعداد  225قطعه ماهی
قزلآالی رنگینکمان با وزن حدود  20تا  30گرم تهیه شد و تحت
شرایط مناسب به آزمایشگاه بهداشت آبزیان دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال یافت .برای انجام این مطالعه تعداد
 225قطعه ماهی به  3گروه (تیمار) و هر گروه تشکیل شده از  3تکرار
 25قطعهای ،در مخازن  300لیتری مجزا با دمای  16±2درجه
سانتیگراد ،میزان اکسیژن  9میلیگرم بر لیتر و  pH=7تقسیم و به
مدت  60روز نگهداری شدند .محدوده طول کل و وزن اولیه ماهیها
بهترتیب  14/3-18/2سانتیمتر و  19/08-32/9گرم بود .در تغذیه
یک تیمار از باکتری با توان پروبیوتیکی الکتوباسیلوس پلنتاروم
( )L. plantarumو در تیمار دیگر الکتوباسیلوس پنتوسوس
( )L. pentosusاستفاده شد و در تیمار شاهد نیز پروبیوتیکی وجود
نداشت.
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اندازهگیری شاخصهای رشد :زیستسنجی و شاخصهای
رشد تیمارهای مورد آزمایش در روزهای صفر و  60براساس رابطههای
زیر اندازهگیری شد ( Salasو همکاران:)2010 ،
میزان رشد ویژه یا ):Specific growth rate (SGR
× 100

= %SGR

 :Wfوزن نهایی (گرم) :Wi ،وزن اولیه (گرم) : (t2 – t1) ،تعداد روزهای
آزمایش
ضریب تبدیل غذایی یا ):Feed Conversion ratio (FCR
= FCR

 :FCRضریب تبدیل غذایی :F ،غذای مصرفی (وزن خشک به گرم)
میزان کارآیی پروتئین یا ):Protein efficiency ratio (PER
= PER

 :BWfوزن نهایی (گرم) :BWi ،وزن اولیه (گرم) :AP ،پروتئین مصرفی
(گرم)
درصد میزان بقاء یا ):Survival rate% (SR
Survival rate = (Nt/N0) × 100
دوره آزمایش =N0 ،تعداد ماهیها در

 =Ntتعداد ماهیها در انتهای
ابتدای دوره آزمایش
درصد افزایش وزن بدن یا ):Body weight growth (BWG

%BWG= BWf - BWi/ BWi × 100

 :%BWGدرصد افزایش وزن بدن :BWf ،وزن نهایی (گرم)،
 :BWiوزن اولیه (گرم)
فاکتورهای وضعیت یا ):Condition factors (CF
CF= (W/L3(× 100
 :CFشاخص کیفیت :W ،وزن ماهی (وزن تر به گرم) :L ،طول ماهی
(سانتیمتر)
ارزیابی تأثیر باکتریهای با توان پروبیوتیکی بر آنزیمهای
گوارشی :برای این منظور از دستگاه گوارش ماهیها ( 3قطعه از هر
تکرار) ،در روزهای صفر و  60نمونهگیری شد .ماهیها بهروش قطع
نخاع آسانکشی شده و در مجاورت یخ قرار داده شدند تا با حداقل
رساندن تغییر فعالیت آنزیمی ،کالبدگشایی آنها صورت پذیرد (Chang
و همکاران  .)2002رودهها جهت اندازهگیری فعالیتهای آنزیمی،
بالفاصله در دمای  -196درجه سانتیگراد (تانک ازت مایع) نگهداری
شدند ( Kuzminaو همکاران .)2010 ،جهت ارزیابی تأثیر باکتریهای
با توان پروبیوتیکی بر آنزیمهای گوارشی فعالیت  5آنزیم آلفا-آمیالز
(1951 ،Bernfeld؛  ،)1991 ،Worthingtonتریپسین ( Erlangerو
همکاران ،)1961 ،آلکالین فسفاتاز ( Cahuو همکاران1999 ،؛  Craneو
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همکاران ،)1979 ،لیپاز ( )1991 ،Worthingtonو پروتئاز (،Worthington
 )1991مورد سنجش قرار گرفت.
تهیه عصاره آنزیمی :برای ساخت بافر هموژن برای سنجش
آنزیمهای پانکراسی) تریپسین ،آلفا -آمیالز و لیپاز( ،بافر هموژن (Tris-

 100 HClمیلیموالر 0/1 EDTA ،میلیموالر0/1 Triton X-100 ،
درصد با  )pH=7/8استفاده شد .نمونههای فریز شده ،سریعاً پس از
خارج کردن از تانک ازت مایع توسط ترازوی آزمایشگاهی با دقت g
 0/ 001توزین گردیدند و قبل از آب شدن کامل یخ آن ،بهداخل ظرف
مخصوص هموژن گذاشته شدند .به نسبت  1به ( 9وزنی -حجمی)
محلول بافر هموژن بر روی نمونهها ریخته شد .سپس نمونهها توسط
هموژنایزر الکتریکی  Heidolph instrument, Germanهموژن شدند،
نمونههای هموژن شده از درون ظروف کوچک شیشهای بهداخل
اپندورفها ریخته شد و سپس داخل سانتریوفوژ یخچالدار بهمدت
 10دقیقه در دور  10000دور در دقیقه ( )rpmقرار داده شدند و در
دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ گردیدند .در نهایت از مایع رویی
حاصله (عصاره آنزیمی) برای سنجش آنزیمی استفاده شد
( Rungruangsak Torrissenو همکاران .)2012 ،برای استخراج آنزیم
رودهای آلکالین فسفاتاز از بافر سرد مانیتول  50میلیموالر ،بافرHCl-
 2 Trisمیلیموالر در pH=7به نسبت ( 1:30وزنی -حجمی) استفاده
گردید و بهمدت  10دقیقه در دور  10000دور در دقیقه ()rpm
سانتریفوژ شد .پس از هموژن کردن نمونهها در این بافر ،کلرید کلسیم
0/1موالر به هموژن اضافه شده و  10دقیقه در  9000دور سانتریفوژ
گردید و مایع رویی حاصله جهت سنجش آنزیمی استفاده شد (Cahu
و همکاران1999 ،؛  Danielsو همکاران.)2010 ،
سنجش فعالیت آنزیمهای گوارشی :فعالیت  5آنزیم گوارشی
آلفا -آمیالز ،تریپسین ،لیپاز ،آلکالین فسفاتاز و پروتئاز مورد بررسی
قرار گرفت .از آنجاییکه آنزیمها ساختار پروتئینی داشته و در دسته
پروتئینها طبقهبندی میشوند ،لذا محاسبات فعالیت آنزیمی براساس
پروتئین محلول انجام گردید .برای تعیین فعالیت آنزیم ترپسین ،از
سوبسترای  -Nبنزوئیل -L-آرژنین اتیل استر ( )BAEEاستفاده گردید.
 BAEEتحت تأثیر آنزیم تجزیه و به  -Nبنزوئیل - L-آرژنین تبدیل
میشود .سپس در طول موج  253نانومتر قرائت نوری نتایج صورت
گرفت .ابتدا  180میکرولیتر از محلول سوبسترای  BAEEبا 570
میکرولیتر از اسیدکلریدریک  1میلیموالر مخلوط و سپس برای
همدمایی در دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفتند .سپس بهمیزان
 30میکرولیتر از نمونه رقیق شده اضافه گردید و بهمدت  5دقیقه
قرائت نوری توسط اسپکتروفتومتر در طول موج  253نانومتر انجام شد
( Erlangerو همکاران .)1961 ،برای تعیین فعالیت آلفا-آمیالز از
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نشاسته بهعنوان سوبسترا استفاده گردید .نشاسته تحت اثر آنزیم
تجزیه شده و تولید مالتوز مینماید که از طریق رنگسنجی و تغییر
شدت رنگ در معرف دی نیترو سالیسیلیک اسید قابل سنجش میباشد.
ابتدا  250میکرولیتر از عصاره آنزیمی رقیق شده با آب مقطر سرد به
لوله آزمایشی و  250میکرولیتر بهعنوان کنترل وارد شد .سپس عمل
انکوباسیون بهمدت  3-4دقیقه در  25درجه سانتیگراد انجام شد تا
به دمای تعادل برسند .سپس  250میکرولیتر از نشاسته  %1به لولهها
اضافه گردید و عمل انکوباسیون دقیقاً بهمدت  3دقیقه انجام شد .بعد
از  3دقیقه 250،میکرولیتر از معرف رنگی دی نیترو سالیسیلیک اسید
به لولهها اضافه گردید و بهمدت  15دقیقه لولهها در حمام آب جوش
قرار گرفتند ،سپس از حمام خارج شده و در دمای اتاق خنک شدند.
 2/5میلیلیتر آب مقطر به لولهها اضافه گردید و محتویات لولهها به
خوبی مخلوط شد و قرائت نوری در  540نانومتر 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 ،بر حسب میکرومول مالتوز آزاد
شده تحت اثر آنزیم در دقیقه بهازای میلیگرم پروتئین محاسبه شد.
(1951 ،Bernfeld؛  .)1991 ،Worthingtonبرای سنجش آنزیم لیپاز
از روش  )1991) Worthingtonاستفاده گردید .در این روش از امولسیون
روغن زیتون بهعنوان سوبسترا استفاده گردید .بدینمنظور روغن
زیتون آزمایشگاهی ( )Flukaتهیه گردید .برای سنجش این آنزیم از
بافر 0/8 Tris-Hclموالر ،محلول هیدروکسیدسدیم  50میلیمول و
معرف تیمو لفتالئین  % 0/9استفاده شد (.)1991 ،Worthington
جهت سنجش آنزیم آلکالین فسفاتاز از کیت آلکالین فسفاتاز (شرکت
زیست شیمی) استفاده شد 5 .قسمت از بافر بیکربنات را با یک
قسمت محلول معرف پارانیترو فنیل فسفات ( 0/1موالر) مخلوط کرده
و  5دقیقه در بن ماری  37درجه سانتیگراد قرار داده شد تا همدمایی
صورت گیرد .میزان  0/5میلیلیتر از این مخلوط را با  20میکرولیتر
محلول آنزیمی استخراج شده مخلوط کرده و  15دقیقه در دمای 37
درجه سانتیگراد قرار داده شد تا انکوبه شود .پس از این زمان 5
میلیلیتر محلول  1گرم بر لیتر سود به آن اضافه میشود تا واکنش
متوقف شود .میزان جذب در  405نانومتر 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 ( Cahuو همکاران،
1999؛  Craneو همکاران .)1979 ،جهت سنجش آنزیم پروتئاز از
روش  )1991( Worthingtonاستفاده شد در این روش از کازئین به
عنوان سوبسترا استفاده شد .برای اندازهگیری آنزیم پروتئاز  2عدد
لوله آزمایش 1 ،عدد برای آزمایش و  1لوله هم جهت بالنک مشخص
گردید و به هر لوله  0/05میلیلیتر کازئین و  10میکرولیتر
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پنتوسوس و الکتوباسیلوس پلنتاروم بهمدت  60روز تغذیه کرده بودند
و گروه شاهد که فاقد هرگونه پروبیوتیکی بوده نشان داده شده است.
درصد میزان بقا ( )SRدر تمام تیمارها پس از گذشت  60روز از
پرورش  %100بود و تفاوتی بین گروههای حاوی پروبیوتیک با گروه
شاهد وجود نداشت .میزان درصد افزایش وزن بدن ( )BWGو میزان
رشد ویژه ( )SGRدر گروه دارای الکتوباسیلوس پلنتاروم با گروه حاوی
الکتوباسیلوس پنتوسوس اختالف معنیداری را نشان ندادند ()p<0/05
ولی بین تیمار الکتوباسیلوس پلنتاروم با شاهد اختالف معنیدار بود
( .)p>0/05مقادیر باالتر فاکتورهای وضعیت ( ،)CFبهترتیب در تیمار
شاهد ،تیمار الکتوباسیلوس پلنتاروم و تیمار الکتوباسیلوس پنتوسوس
دیده شد که بین هر سه گروه اختالف معنیدار وجود داشت
( .)p>0/05باالترین میزان ضریب تبدیل غذایی ( )FCRدر گروه شاهد
مشاهده شد که با دوگروه دیگر اختالف معنیداری داشت ()p>0/05
درحالیکه بین دو گروه حاوی پروبیوتیک اختالف معنیدار دیده نشد
( .)p≤0/05در مورد میزان کارایی پروتئین ( )PERبیشترین مقدار
در تیمار الکتوباسیلوس پلنتاروم دیده شد که البته این مقدار با تیمار
الکتوباسیلوس پنتوسوس اختالف معنیداری را نشان نداد ()p<0/05
ولی بین این دو تیمار با تیمار شاهد اختالف معنیدار بود (.)p≥0/05
بیشترین میزان ضریب افزایش وزن روزانه ( )DWGبهترتیب در تیمارهای
الکتوباسیلوس پلنتاروم ،الکتوباسیلوس پنتوسوس و شاهد وجود
داشت که اختالف معنیداری بین هر سه گروه دیده شد (.)p>0/05

 Cacl2اضافه شد و سپس به لوله آزمایش  25میکرولیتر عصاره آنزیمی
اضافه گردید ولی به لوله بالنک چیزی اضافه نشد .سپس لولهها بهمدت
 15دقیقه در حمام آب گرم بن ماری در دمای  37درجه سانتیگراد
قرار گرفتند ،و پس از این زمان به هرکدام از لولهها  1میلیلیتر اسید
تری کلرواستیک  %5اضافه کرده و بعد بهمدت  10دقیقه در سانتریفوژ
 2000دور در دقیقه قرار داده شدند .پس از این زمان  1میلیلیتر از
محلول رویی جدا گردید و سپس به هر لوله  1میلیلیتر سود 0/5
موالر و  0/5میلی لیتر معرف فولین اضافه شد و در طول موج 550
نانومتر قرائت گردید ( .)1991 ،Worthingtonبرای سنجش غلظت
پروتئین محلول ،نمونههای هموژن شده بهروش )1976( Bradford
سنجیده شد .به این منظور از آلبومین سرم گاوی ) (BSAبهعنوان
استاندارد استفاده گردید .در این روش  20میکرولیتر نمونه40 ،
میکرولیتر محلول برادفورد و  140میکرولیتر آب مقطر با هم مخلوط
شده و در طول موج  595نانومتر قرائت شد (.)1951، Bernfeld
تجزیه و تحلیل آماری :جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش
آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAنرمافزار  SPSSاستفاده شد .برای
بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگینها ،از پس آزمون دانکن استفاده
شد .در تمام بررسیها سطح معنیدار آزمونها  p<0/05درنظر گرفته شد.

نتایج
اندازهگیری شاخصهای رشد :در جدول  ،1میزان شاخصهای
رشد اندازه گیری شده ماهیهایی که از پروبیوتیکهای الکتوباسیلوس

جدول  :1شاخصهای رشد ماهیهایی که از پروبیوتیکهای الکتوباسیلوس پنتوسوس و الکتوباسیلوس پلنتاروم بهمدت  60روز تغذیه کردهاند
فاکتور رشد
تیمارها

گروه الکتوباسیلوس پلنتاروم
گروه الکتوباسیلوس پنتوسوس
گروه شاهد

SR

BWG

CF

SGR

FCR

PER

DWG

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

100%
100%
100%

77/3±69/4
122/32±96/3a
45/11±24/6b
ab

0/0±77/06
0/0±58/01c
1/0±04/02a

b

0/0±42/01
0/0±57/11a
0/0±27/06b

ab

0/0±60/01
0/0±65/11b
2/0±27/50a
b

3/0±99/03
3/0±78/56a
1/0±08/23b
a

0/0±42
0/0±33/05b
0/0±19/04c
a

حروف کوچک التین غیرهمنام روی انحراف معیار نشا ندهنده تفاوت معنیدار در سطح  0/05در هر ستون هستند.

تأثیر باکتریهای با توان پروبیوتیکی بر آنزیمهای گوارشی:
در جدول  ،2میزان آنزیمهای گوارشی بهدست آمده از آزمایشات انجام
شده بر روی روده ماهیهای قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده در روز
صفر و  60پرورش با غذاهای حاوی پروبیوتیک و گروه شاهد که فاقد
پروبیوتیک بودهاند ،آمده است .بهترتیب ،ماهیهای تیمارهای حاوی
پروبیوتیکهای الکتوباسیلوس پنتوسوس و الکتوباسیلوس پلنتاروم
در روز  60پرورش بیشترین مقادیر آنزیمهای تریپسین ،آمیالز و لیپاز
را داشتند که مقادیر بهدست آمده اختالف معنیداری را با تیمار شاهد

روز  60و همه تیمارهای روز  30داشتند ( .)p≥0/05مقادیر آنزیمهای
آلکالین فسفاتاز و پروتئاز با اینکه در روز  60پرورش بهترتیب در
تیمارهای حاوی الکتوباسیلوس پنتوسوس و الکتوباسیلوس پلنتاروم
بیشترین بودند ولی با دیگر گروهها اختالف معنیداری را نشان ندادند
( .)p<0/05بیشترین میزان افزایش آنزیم در روز  60نسبت به روز
صفر در مورد آنزیمهای آمیالز و تریپسین مشاهده گردید.
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رنجبر و همکاران

همکاران ( ،)2011تأثیر پروبیوتیک نغذیهای پروتکسین ()Protexin
که مخلوطی از باکتریهای  Bacillus subtilisو Bacillus licheniformis
بود را بر روی میزان بقا و رشد قزلآالی رنگینکمان مورد بررسی قرار
دادند .گروههای تغذیه شده از پروبیوتیک دارای بهبود مشخصی در
میزان  SGR ،FCRو  PERبعد از  10هفته از دوره پرورش بودند.
 Naseriو همکاران ( ،)2013اثرات نسبتهای مختلف پروبیوتیک تجاری
حاوی  Bacillus subtilisو  Bacillus licheniformisبههمراه یون آهن
را بر روی رشد و میزان بقای قزلآالی رنگینکمان مورد مطالعه قرار
دادند .در مطالعه آنها  WGو  SGRدر ماهیهایی که از جیرههای
حاوی پروبیوتیک استفاده کرده بودند بهطور معنیداری افزایش را
نشان داده بود (.)p>0/05

بحث
در این تحقیق میزان درصد بقا ( )SRدر تمام گروههای مورد
مطالعه در طول  60روز  %100بهدست آمد که این امر نشاندهنده
این است که شرایط نگهداری در تمام گروههای پرورشی ماهیهای
قزل آال مناسب بوده است .در این مطالعه دیده شد دو گروهی از
ماهیها که بهمدت  60روز از غذای حاوی باکتریهای با توان
پروبیوتیکی الکتوباسیلوس پلنتاروم و الکتوباسیلوس پنتوسوس
استفاده کردهاند نسبت به گروه شاهد که فاقد مواد پروبیوتیکی افزودنی
بود از نظر فاکتورهای رشد مورد بررسی (،FCR ،SGR ،CF ،BWG
 PERو  ،)DWGدارای شاخصهای رشد بهتری بودند Arabzadeh .و

جدول  :2میزان آنزیمهای گوارشی در روده ماهیها تغذیه شده با باکتریهای دارای توان پروبیوتیکی در روز صفر و  60نشان داده شده است
آنزیم

روز صفر

تریپسین

آمیالز

لیپاز

آلکالین فسفاتاز

پروتئاز

(واحد/میکروگرم

(واحد/میکروگرم

(واحد/میکروگرم

(واحد/میکروگرم

(واحد/میکروگرم

باکتری

پروتئین)

پروتئین)

پروتئین)

پروتئین)

پروتئین)

الکتوباسیلوس پالنتاروم
الکتوباسیلوس پنتوسوس

7/71±2/8 c
8/71±1/9 c
8/63±2/65 c

0/086±0/03 b
0/069±0/03 b
0/084±0/01 b

1/42±0/48 b
1/09±0/14 b
1/07±0/26 b

0/032±0/020 a
0/034±0/012 a
0/036±0/017 a

0/084±0/034 a
0/081±0/023 a
0/086±0/037 a

35/97±11/1
73/68±7/5 a
10/78±5/2 c

0/580±0/25
0/806±0/25 a
0/085±0/01 b

10/64±0/97
11/40±2/40 a
2/03±0/96 b

0/037±0/003
0/037±0/013 a
0/034±0/007 a

0/101±0/039
0/123±0/061 a
0/098±0/036 a

گروه شاهد
روز 60

الکتوباسیلوس پالنتاروم
الکتوباسیلوس پنتوسوس
گروه شاهد

b

a

a

a

a

حروف کوچک التین غیرهمنام روی انحراف معیار نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  0/05در هر ستون هستند.

 Bagheriو همکاران ( ،)2008وضعیت رشد ،میزان بقا و جمعیت
میکروبی روده نوزادان قزلآالی رنگینکمان را که در رژیم غذایی آنها
از پروبیوتیک تجاری حاوی  Bacillus sppبود بررسی کردند .میزان
جمعیت باکتریایی روده تیمارهایی که از پروبیوتیک استفاده کرده
بودند بهطور معنیداری بیشتر از تیمار شاهد (فاقد پروبیوتیک) بود
( .)p>0/05در این تیمارها ،میزان  CF ،SGRو  PERبهطور معنیداری
از گروه شاهد بیشتر و میزان  FCRنیز به شکل معنیداری از گروه
شاهد کمتر بودند ( .)p>0/05آنها بیان داشتند این یافتهها میتوانند
نشاندهنده افزایش قابلیت هضم غذا و فعالیت آنزیمهای گوارشی در
ماهیها دریافتکننده پروبیوتیک بوده باشد .قلجاییفرد و همکاران
( ،)1393تاثیر خوراکی باکتری اسیدالکتیکLactobacillus plantarum
) (KC426951جداسازی شده از روده قزلآالی رنگینکمان استان گیالن
بر فاکتورهای رشد  ،فلور باکتریایی روده و ترکیب شیمیایی الشه بچه
ماهیهای قزلآالی رنگینکمان مورد مطالعه قرار دادند .براساس نتایج
بهدست آمده بیان کردند که این باکتری برای بهبود این فاکتورها
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میتواند نقش بهسزایی داشته باشد Doos Ali Vand .و همکاران
( ،)2014اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی را بر
روی فاکتورهای رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی شیربت
( ،)Barbus grypusمورد بررسی قرار دادند .مطالعات آنها نشان دادند
که تغذیه خوراکی این پروبیوتیک بهمدت  60روز باعث تأثیر معنیدار
در بهبود  SGRو  FCRنسبت به گروه شاهد شده است .در مطالعه
انجام شده توسط  Giriو همکاران ( ،)2013الکتوباسیلوس پلنتاروم
در  3غلظت به رژیم غذایی ماهیهای  Labeo rohitaاضافه شده است.
آنها میزان  WGو  SRGرا با افزایش معنیداری نسبت به گروه شاهد
در روز  60پرورش بهدست آوردهاند .کاظمی و همکاران ( ،)1393تأثیر
پروبیوتیک باکتوسل (دارای باکتری  )Pedicoccus acidolactiرا بر
فاکتورهای رشد قزلآالی رنگینکمان بررسی کردند .آنها در پایان
دوره پرورش میزان  FCRرا بین  0/78-1/47بهدست آوردند که بین
تیمارهای دارای پروبیوتیک با گروه شاهد اختالف معنیداری وجود
نداشت ( .)p<0/05کمترین میزان  SGRرا در این مطالعه  0/96بهدست

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

آوردند که مربوط به گروه شاهد بود و با دیگر تیمارها اختالف معنیداری
داشت ( .)p>0/05مشاهده میشود که در بسیاری از مطالعات انجام
گرفته در زمینه افزودن پروبیوتیکها به جیره غذایی آبزیان بهبود در
شاخصهای رشد وجود داشته است که نتایج آنها با مطالعه حاضر
همخوانی دارد .پروبیوتیکها میتوانند موجب افزایش جمعیت میکروبی
دستگاه گوارش شوند ( Birkbeckو همکاران )2005 ،و از طرفی
افزایش جمعیت میکروبی در روده میتواند باعث افزایش فعالیتهای
آنزیمی و تولید بیشتر ویتامینها گردد که این موارد در بهبود وضعیت
رشد ،سالمت و تغذیه ماهیها مؤثرند ( Wacheو همکاران.)2006 ،
سنجش سطح فعالیت آنزیمهای گوارشی میتواند بهعنوان یک
شاخص مناسب برای مقایسه میزان رشد ماهیها ،میزان پذیرش غذا
و همچنین ظرفیت گوارشی ماهیها باشد .در این مطالعه ،نتایج حاصل
از تأثیر استفاده از پروبیوتیکها در ماهی قزلآال برای مدت  60روز،
نشان داد که استفاده از هر دو پروبیوتیک موجب افزایش معنیداری
( )p>0/05در میزان آنزیمهای تریپسین ،آمیالز و لیپاز شده است.
دلیل آن ممکن است بهخاطر ترشح محدوده وسیعی از آنزیمهای
ترشح شده توسط باکتریهای پروبیوتیکی (اگزوآنزیمها) و یا افزایش
فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهیها (اندوآنزیمها) باشد ( Suzerو همکاران،
 .)2008درحالیکه در این مطالعه با وجود افزایش میزان آنزیمهای
آلکالین فسفاتاز و پروتئاز در گروههای دارای پروبیوتیک نسبت به
گروه شاهد که فاقد پروبیوتیک بودند ،این اختالف معنیدار نبود
( Essa .)p<0/05و همکاران ( ،)2010اثرات استفاده از پروبیوتیکهای
مختلف (ازجمله الکتوباسیلوس پلنتاروم) در رژیم غذایی ماهی تیالپیا
نیل ( )Oreochromis niloticusرا بهمدت  60روز بر روی میزان رشد
و فعالیت آنزیمهای گوارشی (آمیالز ،پروتئاز و لیپاز) مورد بررسی قرار
دادند .در تحقیقات آنها مشخص شد که میزان رشد در تمام گروههای
تغذیه کننده از پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداری
داشته است و همچنین میزان فعالیت آنزیمها در دستگاه گوارش بهجز
در مورد ماهیهای تغذیه شده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه
افزایش معنیداری را نشان داد که با این مطالعه همخوانی داشت.
البته در این بررسی میزان افزایش یافته برای آنزیم آمیالز نسبت به
گروه شاهد ،معنیدار گزارش شده درحالیکه برای پروتئاز و لیپاز
معنیدار نبوده است .بیشترین افزایش در هر سه آنزیم در مطالعه
آنها مربوط به تیماری بود که از الکتوباسیلوس پلنتاروم تغذیه شده
بودند Marlida .و همکاران ( )2014تاثیر باکتریهای پروبیوتیکی جدا
شده از دستگاه گوارش هامور ماهی پانتر ( )cormileptes altivelisرا
بر روی فاکتورهای رشد و میزان آنزیمهای گوارشی (آمیالز ،لیپاز و
پروتئاز) بررسی کردند .در مطالعه آنها میزان هر سه آنزیم نسبت به
گروه شاهد افزایش معنیداری داشت ( )p>0/05که
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نتایج آنها با نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی داشت .آنها بیان
کردند که استفاده از پروبیوتیک میتواند موجب افزایش توانایی دستگاه
گوارش این ماهیها در هضم بهتر ذرات غذایی مانند نشاسته ،چربی
و پروتئین و درنتیجه افزایش میزان رشد آنها شده باشدDoos Ali .
 Vandو همکاران ( ،)2014فعالیت آنزیمهای گوارشی (لیپاز-α ،آمیالز،
کیموتریپسین ،تریپسین و آلکالین فسفاتاز) را مورد مطالعه قرا دادند.
باالترین میزان تریپسین بهدست آمده توسط آنها در روز  30آزمایش،
بهمیزان  108 CFU/gبود که با گروه شاهد و دیگر گروهها اختالف
معنیداری داشته است .مقدار آلکالین فسفاتاز در روز  30و  60در
گروههای پروبیوتیک با گروه شاهد اختالف معنیداری را نداشته است
( .)p<0/05میزان -αآمیالز در روزهای  30و  ،60در گروههای دارای
پروبیوتیک اختالف معنیداری را نشان نداده است ( )p<0/05با اینکه
در روز  60افزایش را نشان داده بود .فعالیت آنزیم لیپاز در روز  30و
در گروه حاوی  108 CFU/gبیشترین میزان را داشته است ولی
اختالف معنیداری با گروه شاهد نداشته است ( .)p<0/05در مطالعه
آنها میزان بقای ماهیها بعد از گذشت  60روز در همه گروهها %100
بوده است .این افزایش در تولید آنزیمهای گوارشی توسط پروبیوتیکها
میتواند بهخاطر وجود ترکیبات ناشناخته در رژیم غذایی ماهیها
حاوی پروبیوتیک باشد که باعث تحریک رشد و تولید آنزیمهای
گوارشی اگزوژن میشوند و درنهایت باعث افزایش میزان آنزیمهای
گوارشی در ماهیهای حاوی پروبیوتیک در جیره غذایی شوند .نتایج
بهدست آمده در این مطالعه و بررسیهای دیگر محققین نشان داده
است که رابطه مستقیمی بین میزان افزایش آنزیمهای گوارشی با
بهبود فاکتورهای رشد ماهیها وجود داشته است .میزان فعالیت
آنزیمهای گوارشی میتواند به مراحل رشد ،میزان غذای مصرفی،
ساختار شیمیایی و احتیاجات غذایی آبزیان وابسته باشد (Ahmadnia
و همکاران .)2011 ،وجود اختالف معنیدار در میزان آنزیمهای
تریپسین ،لیپاز و -αآمیالز بین گروههای دارای پروبیوتیک با گروه
شاهد ،ممکن است بهعلت توانایی ساخت این آنزیمهای اگزوژن توسط
پروبیوتیکهای استفاده شده در این آزمایش و یا تحریک کافی سیستم
گوارشی برای ساخت این آنزیمها باشد.
با توجه به نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،میتوان نتیجه
گرفت که استفاده از دو باکتری الکتوباسیلوس پلنتاروم و الکتوکوکوس
پنتوسوس بهعنوان پروبیوتیک در جیره غذایی ماهیهای قزلآالی
رنگینکمان ،میتواند تأثیر مشخصی در افزایش میزان آنزیمهای
گوارشی بهخصوص تریپسین ،آمیالز و لیپاز و همچنین افزایش میزان
رشد داشته باشد .پیشنهاد میشود که در آینده بر روی تأثیر دیگر
باکتریهای با توان پروبیوتیکی بر روی رشد ،میزان بقا و مقادیر
آنزیمهای گوارشی مطالعات بیشتری انجام گیرد.
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