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چکیده
باکتریهای اسیدالکتیک ،متداولترین نوع باکتریهایی هستند که بهعنوان پروبیوتیک معرفی شدهاند .درمطالعه حاضر ابتدا بهمنظور
جداسازی باکتریهای اسیدالکتیک ،نمونهگیری از روده ماهی اسکار انجام شد و مقاومت به امالح صفراوی ،تحمل شرایط اسیدی و قابلیت
تخمیر قندها مورد یررسی قرارگرفت .در این تحقیق ،از روده  50ماهی اسکار نمونهبرداری صورت گرفت و درمحیط کشت  MRSبراث کشت
داده شد .برای رسیدن به این هدف ،باکتریهای اسیدالکتیک توسط روشهای فنوتیپی (رنگ آمیزیگرم ،تست کاتاالز ،تست حرکت و تستهای
بیوشیمیایی) جداسازی شدند و شاخصهای اولیه پروبیوتیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس برای شناسایی مولکولی با جفت آغازگرهای
اختصاصی (پرایمر) ،ژن  16s rDNAباکتریهای Lactobacillus acidophilusو  Lactobacillus casiبا استفاده از  PCRتکثیر داده شد.
سپس با استفاده از الکتروفورز باند اختصاصی نوع باکتری اسیدالکتیک مشخص گردید .در پایان تحقیق ،بعد از رنگآمیزی و تست  ،PCRاز بین
 50نمونه به تعداد  21نمونه مثبت  Lactobacillus acidophilusو 18مورد  Lactobacillus caseiشناسایی وگزارش گردید.
کلمات کلیدی :الکتوباسیل اسیدو فیلوس ،الکتو باسیلوس کازئی ،ماهی اسکار ،پروبیوتیک
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

bio_kh@yahoo.com
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مقدمه

بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتریهای اسیدالکتیک جدا شده از دستگاه گوارش ماهی اسکار

پروبیوتیکها با استقرار در محیط روده میتوانند تعادل
میکروبی را در جهت افزایش سودمندی آنها ایجادکنند و با فعالیت
خود مانع از فعالیت میکروارگانیسمهای غیرمفید و بیماریزا شوند
( Andanilو همکاران2012 ،؛  .)2000 ،Klaenhammerباکتریهای
اسیدالکتیک مهمترین میکرواورگانیسمهای پروبیوتیک بوده که
شامل باکتریهای متنوعی مانند الکتوباسیلها و بیفیدوباکتریوم
است .الکتو باسیلها ،باسیل گرم مثبت ،بدون حرکت ،بدون اسپور
وکاتاالز منفی هستند و قندهای مختلف را به الکتات و استات تبدیل
میکنند ( Jean Guyو همکاران2014 ،؛  .)2013 ،Forbesهمچنین
الکتوباسیلوسها دارای اثر آنتاگونیستی خوبی بر استافیلوکوک اورئوس،
اشریشیاکلی و آئروموناس هیدروفیال هستند (صالحی .)1392 ،اکثر
الکتوباسیلها بیخطر بوده و ممکن است آنتاگونیست باکتریهای
پاتوژن باشد ،اثرات ضدمیکروبی برخی از الکتوباسیلها شناسایی شده
است .برای مثال الکتوباسیلوسها توانایی مهار رشد ویبریو و
آئروموناس را دارا میباشند که میتوان از این باکتری در تغذیه آبزیان
در حوضه آبزی پروری و با توجه به بیماریهای مختلف آبزیان ،در
جهت مهار یا کاهش خطر بیماریها استفاده نمود ( Allamehو
همکاران .)2017 ،مهمترین فعالیت پروبیوتیکها در لوله گوارش
ماهی ،از طریق بهبود جذب غذا با تولید آنزیمهای خارج سلولی و
ویتامینها است .نتایج آزمایشات مختلف نشان داده است که رشد،
درصد افزایش وزن ،سرعت رشد ویژه ،راندمان مصرف خوراک ،نسبت
راندمان پروتئین و افزایش پروتئین در ماهیهای تغذیه شده با
پروبیوتیک بیشتر بوده است (جعفریان و همکاران .)1388 ،تاثیر مهم
دیگر پروبیوتیکها کاهش میزان بروز و شیوع بیماریها ،تقویت
سیستم ایمنی و فعالیتهای ضدویروسی است ( Behnsenو همکاران،
 .)2013ماهی اسکار با نام علمی ،Astronotus ocellatusاز شناخته
شدهترین ماهیان زینتی گوشتخوار و از خانواده  Chichlidaeاست
این ماهی در آبهای شیرین زندگی میکند و بومی رودخانههای آمازون،
پاراگوئه و شرق ونزوئال است ( Froeseو  .)2007 ،Paulyطول این
ماهی در زیستگاه طبیعی به  ۶0سانتیمتر هم میرسد .ولی در فضای
بسته مانند آکواریوم ،تقریباً تا  40-45سانتیمتر بیشتر رشد
نمیکند .دمای مورد نیاز برای نگهداری اسکار ماهی  22تا  2۶درجه
سانتیگراد  pH=۶-8و سختی کل  5-8میلیگرم بر لیتر کربناتکلسیم
است ( .)2007 ،Kullanderبرای شناسایی باکتری از روش مولکولی
( )PCRو بیوشیمیایی ،شامل تخمیر قندها ،مقاومت به امالح
صفراوی و تحمل شرایط اسیدی انجام شد .در روش مولکولی با
استفاده از آغازگر یا پرایمرهای ژن اختصاصی  ،1۶S rRNAبرای
تشخیص جنسهای الکتوباسیلها ،مورد استفاده قرار گرفت که در
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بانک ژن ( )NCBIثبت میباشد ،استفاده گردید .سپس پرایمر مخصوص
باکتری طراحی شد (2010 ،Noraphat؛  Kwonو همکاران2004 ،؛
 Hajibabaeiو همکاران.)2002 ،

مواد و روشها
به تعداد  50عدد نمونه با میانگین طولی  5-8سانتیمتری و با
میانگین وزن  8-10گرمی را بهصورت تصادفی از مراکز فروش ماهی
زینتی ،در نقاط مختلف جمعآوری گردید .سپس نمونهگیری از روده
ماهی انجام گرفت و در محیط کشت  MRSبراث ،کشت داده شد و
در جار بیهوازی با شرایط میکروائروفیلیک (گاز پک  )Cدر انکوباتور
به مدت زمان  24الی  48انکوبه گردید بعد از رشد باکتریها دوباره
از آن نمونهبرداری کرده و در محیط  MRSآگار کشت داده بعد از
زمان انکوبه کلنی مورد نظر را برداشته و رنگآمیزی گرم انجام میدهد
( Dimitonovaو همکاران .)2008 ،در صورت مثبت بودن که باسیل
گرم مثبت میباشد که تست کاتاالز و تست حرکت را در محیط SIM
انجام داده در صورت منفی بودن دوباره از کلنی مورد نظر برداشته و
برای انجام عمل  PCRکشت میدهد .استخراج  DNAاز تمام ایزولهها
جداسازی شده و با استفاده از روش  Cardinal( C-TABو همکاران،
 )1997و لیز بافر انجام شد .ترکیبات لیز بافر شامل تریس  1موالر با
 ،pH= 7/5کلرید سدیم  5موالر 0/5 EDTA ،موالر 2 SDS ،درصد و
آب مقطر میباشد .برای بررسی کیفیت  DNAاستخراج شده از ژل
آگارز یک درصد برای الکتروفورز استفاده بهعمل آمد .بعد از استخراج
 ،DNAپرایمرهای اختصاصی برای تکثیر قطعه  1۶s rRNAبرای
سویههای الکتوباسیلوس با توالیهای  1۶s rRNAموجود در سایت
بانک ژنی  NCBIطراحی گردید .پرایمر اختصاصی از شرکت سیناژن
جهت تکثیر قطعه ژنی  1۶SrRNAاستفاده گردید ( Kwonو
همکاران .)2004 ،بعد از عمل  PCRو برای تایید ژن ،از الکتروفورز
استفاده نموده ،تا باندهای اختصاصی را با توجه به مارکر مشخص
شود ،با پیدا شدن باند مورد نظر با توجه به پروتکل ،نمونههای مثبت
(که دارای جفت باز مورد نظر و یا همان ژن اختصاصی ) مشخص و
شناسایی شد و محصول  PCRاز طریق ترادفسنجی و مقایسه ترادف
آن با ترادفهای موجود در بانک ژنی مورد تایید قرار گرفت.
جدول  :1پرایمرهای اختصاصی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس کازیی که طراحی گردید و در  PCRاستفاده شد
پرایمر اختصاصی
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

)')5'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3
'(LR )5'AAGGTTACCTCACCGACTTC3

پرایمر اختصاصی
الکتوباسیلوس کازیی

(ʹ)5ʹCAGACTGAAAGTCTGACGG3
(ʹ)5ʹGCGATGCGAATTTCT TTTTC 3

LF

R

F
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نتایج
از بین  50نمونه روده ماهی که بهصورت تصادفی از مراکز
فروش ماهیان زینتی انتخاب شدند در محیط کشت  MRSبراث
کشت داده شد و بهمدت  24الی  48ساعت در دمای  37درجه
سانتیگراد در جار بیهوازی انکوبه شد سپس از محیط کشن مایع
به محیط کشت MRSجامد انتقال داده شد بعد از مدت  24ساعت
به بررسی کلنیها پرداخته شد .در رنگآمیزی گرم  50باسیل گرم
مثبت جدا شد که همگی کاتاالز و حرکت منفی بودند .نمونه
باکتریها با پرایمرهای اختصاصی (جدول )1توسط دستگاه
ترموسایکلر عمل  PCRانجام گرفت و از  50نمونه باکتری به تعداد
 21نمونه  Lactobacillus acidophilusو  18مورد Lactobacillus
 caseiگزارش گردید (جدول .)2
جدول :2انواع باکتریهای جدا شده از روده ماهی اسکار
جمع
نمونهها
50

الکتوباسیل
اسیدوفیلوس
21

الکتوباسیل
کازئی
18

سایر
باکتریها
11

شکل :3الکتروفورز اختصاصی L. casei

نتایج حاصل از تعیین مقاومت سویهها به نمکهای صفراوی بر
طبق پیشنهاد ارائه شده توسط  Chateauو همکاران (  )1994که
چهار گروه متمایز ،براساس تاخیر رشد ایجاد شده بهوسیله نمکهای
صفراوی تشخیص داده بودند ،تحلیل گردیدند (جدول :)3سویههای
مقاوم (دارای تاخیر رشدی مساوی یا کمتر از  15دقیقه) ،سویههای
با تحمل باال (تاخیر رشدی بین  15و  40دقیقه) ،سویههای با تحمل
ضعیف (تاخیر رشدی بین  40و  ۶0دقیقه) ،گونههای حساس (تاخیر
رشدی بیش از  ۶0دقیقه)
جدول  : 3تعیین مقاومت به نمکهای صفراوی

شکل  :1رنگآمیزی گرم

نتایج  :PCRبعداز  PCRو انجام الکتروفورز نتایج جفت باز
براساس مارکر در الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  199جفت باز و در
الکتوباسیلوس کازئی 299جفت باز بوده است (شکلهای  2و .)3

تاخیر رشد ( )dبرحسب دقیقه

d≤15

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
الکتوباسیلوس کازیی

+

40≥d≤15

60≥d≤40

+

نتایج حاصل از تعیین مقاومت سویهها به اسید ()HCL=4/5
که در محیط کشت  MRSمایع در طول موج ۶20نانومتر بررسی و
گزارش شد (جدول.)4
جدول  :4تعیین درصد بقا ایزوله ها در  pH= 4.5به مدت  1ساعت
باکتری
الکتو باسیلوس اسیدوفیلوس
الکتو باسیلوس کازئی

کمتر از

بین 10

بین 60

بیش

% 10

تا % 60
*
*

تا %80

از % 80

تخمیر قند :که از قندهای مختلف استفاده گردید و باکتری
اسیدالکتیک توانایی تخمیر برخی از قندها را دارد که در جدول 5
نتایج آن گزارش گردید.
شکل  :2الکتروفورز اختصاصی

L. acidophilus
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جدول  : 5تست تخمیر قند
سلوبیوز
الکتوز
مانیتول
رافینوز
گاالکتوز
ملی بیوز
سوکروز
مالتوز
مانوز
ترهالوز
سوربیتول
آسکولین

Lactobacillus
acidophilus

Lactobacillus
casei

+
+
-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

بحث
در این پژوهش ،الکتوباسیلوساسیدوفیلوس و الکتوباسیلوسکازئی
در محیط  ،MRSبا انجام تستهای بیوشیمیایی و مولکولی از دستگاه
گوارش ماهی جدا شدند و توان پروبیوتیکی آنها با تست مقاومت به
امالح صفراوی ،محیط اسیدی و تخمیر قند بررسی شد.
در سایر تحقیق های انجام شده که توسط  Diazو همکاران
( )2013صورت گرفت ،گونههای الکتو باسیل را از دستگاه گوارش
دولفین جدا کردند و نشان دادند که الکتوباسیلها در سالمت در
پستانداران دریایی نقش مهمی دارد .از ویژگی دیگر که مربوط به
باکتریهای پروبیوتیک میباشد تحمل امالح صفراوی است .صفرا
نقش اساسی در مکانیسم دفاعی روده بازی میکند که الکتو باسیل
اسیدوفیلوس در بازه زمانی  40-15دقیقه و الکتو باسیلوس کازئی در
بازه زمانی  ۶0-40دقیقه دارای مقاومت بوده است (جدول ،) 3که
تحقیق حاضر با بررسی  Chateauو همکاران ( )1994و تاثیر نمکهای
صفراوی را در زیر یک ساعت و مقایسه با نمونه شاهد بررسی کردند،
مطابقت دارد .که این مقاومت ناشی از هیدرولیز آنزیمی توسط
الکتوباسیلها میباشد که نهایتاً الکتوباسیلها باعت کاهش اثر
دترجنتی نمکهای صفراوی میشود ( Maragkoudakisو همکاران،
.)200۶
در مطالعه حاضر سویهها از نظر تحمل در برابر شرایط اسیدی
مورد بررسی قرار گرفتند (جدول  )4که بعد از مدت یک ساعت ،روند
کاهشی از تحمل الکتوباسیل را شاهد بود که با نتایج  Succiو
همکاران ( )2005و همچنین با نتایج محمدیان و همکاران ()1393
نیز همخوانی دارد .باکتریهای الکتوباسیلوس اسیدو فیلوس و
الکتوباسیلوس کازئی نیز میتوانند با تولید اسیدالکتیک و کاهش pH
28۶

و تولید ترکیبات ضدمیکروبی مانند پراکسید هیدروژن ،باکتریوسینها،
اتانل ،آنتیبیوتیکها و ترکیبات دیگر مانع رشد سایر باکتریهای
بیماریزا شوند (خنافری و همکاران1388 ،؛  Aroutchevaو همکاران،
.)2001
آزمایش تست تخمیر قند هم صورت گرفت .که نتایج آن در
جدول  5ثبت شده است ( Harriganو  )197۶ ،McCanceکه نتایج
حاصله با نتایج فرحبخش و همکاران ( )1392مطابقت دارد .همچنین
با نتایج محمدیان و همکاران ( )1393نیز مطابقت دارد.
با توجه به این که تحقیقات متعددی مبنی بر نقش حیاتی
الکتوباسیلها در ارتقا سالمت جانوران از طریق جلوگیری از ابتال به
بیماریهای مختلف و افزایش راندمان رشد ایفا میکند ،باکتریهای
اسیدالکتیک جدا شده در این مطالعه میتوانند در آینده بهعنوان
پروبیوتیک در محصوالت انسانی و آبزیپروری مورد استفاده قرار
گیرند.
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