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چکیده
با استفاده از پروبیوتیکها بهعنوان ارگانیسمهایی که میتوانند سبب افزایش سالمتی و مقاومت به بیماریها در میزبان شوند ،میتوان مصرف
آنتیبیوتیکها را در آبزیپروری کاهش داد .در این بررسی ابتدا اقدام به جداسازی باکتریهای اسیدالکتیک ،انتروکوکوس و باسیلوسها از روده،
آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی ( )Litopenaeus vannameiدرمنطقه چوئبده آبادان گردید و سپس خاصیت ضدمیکروبی
باکتریهای جدا شده علیه باکتریهای بیماری زای ویبریو هارویی ،یرسینیا روکری ،آئروموناس هیدروفیال و الکتوکوکوس گارویه به دو روش
کشت خطی و چاهک گذاری در آگار (انتشار در آگار) مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج بهدست آمده هیچکدام از جدایههای باسیلوس و
انتروکوکوس با هر دو روش فوق خاصیت ضدمیکروبی علیه باکتریهای بیماریزا نداشتند ولی اکثر جدایههای باکتریهای اسیدالکتیک دارای
خاصیت ضدمیکروبی بودند .سپس سه جدایه باکتریایی با باالترین قدرت ضدمیکروبی (جدایههای  94 ،93و  )95با استفاده از توالی ژن
 16S rRNAتعیین هویت گردیدند و هر سه جدایه بعد از توالییابی سویههایی از الکتوباسیلوس پالنتاروم مشخص گردیدند .لذا براساس نتایج این
تحقیق ،ازاین جدایهها پس از بررسیهای برون تنی و درون تنی ،میتوان جهت اهداف پروبیوتیک در صنعت پرورش آبزیان بهخصوص میگو در
کشور استفاده نمود.
کلمات کلیدی :فعالیت ضدمیکروبی ،پروبیوتیک ،میگوی سفید غربی ،الکتوباسیلوس پالنتاروم ،چوئبده
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

z.makvandi@yahoo.com
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محمدیمکوندی و همکاران

ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتریهای جدا شده از روده ،آب و رسوبات محیط پرورش میگو....

مقدمه
پیشبینی میشود جمعیت جهان در سال  2050به  9بیلیون
نفر برسد ( .)2005 ،UNWFPدر این میان ،جهت تامین پروتئین مورد
نیاز جامعه جهانی ،تولید و پرورش آبزیان اهمیت بهسزایی دارد ،از
طرفی سیستمهای نوین آبزیپروری بهتدریج جایگزین سیستمهای
قدیمی میگردند و آبزیپروری را به سوی متراکمتر شدن ،مصرف
کمتر آب ،تولید کمتر پساب و اقتصادیتر شدن پیش میبرند .از طرفی
در سالهای اخیر آبزیپروری یکی از سریعالرشدترین بخشهای تولید
غذا بوده و سرعت رشد زیادی را در میان دیگر صنایع داشته است.
براساس آمار ارائه شده توسط اداره کل شیالت استان خوزستان در سال
 96میزان تولید این گونه با ارزش اقتصادی در استان برابر با  854تن
بوده است .همراه با افزایش تولید و پرورش آبزیان ،بیماریهای آنها
نیز شدت گرفته که سبب استفاده از آنتیبیوتیکها جهت پیشگیری
و کنترل بیماریهای عفونی میگردد ( Bishtو  .)2013 ،Pandeyولی
استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها میتواند سبب ظهور عوامل بیماریزای
مقاوم به آنتییوتیکها گردد ( Barmanو همکاران )2011 ،و ممکن
است این امر خطرات بالقوهای برای سالمت عمومی و محیط زیست
بههمراه داشته باشد ،بههمین خاطر پژوهشگران در جستجوی یافتن
راهکارهای جدیدی برای کنترل بیماریهای عفونی میباشند .لذا امروزه
استفاده از پروبیوتیکها در آبزیپروری بهمنظور پیشگیری از بیماریها
و بهبود وضعیت تغذیهای آبزیان مورد توجه زیادی قرار گرفته است
( McKeeganو همکاران )2002 ،و تا به امروز تحقیقات فراوانی در رابطه
با تاثیر این فرآوردهها بر رشد و بازماندگی الرو نرمتنان ،دوکفهایها،
ماهیها و سختپوستان انجام شده است .پروبیوتیکها یا زیستیارها
در مقابل واژه آنتیبیوتیک یا ضدزیست قرار گرفتهاند .این میکروارگانیسمها
با هدف غلبه بر جمعیت میکروبی آسیبرسان به دستگاه گوارش مورد
استفاده قرار گرفتهاند (کریمزاده و همکاران .)1394 ،روش عملکردی
پروبیوتیکها شامل رقابت در اشغال جایگاه اتصال در دستگاه گوارش،
تحریک یا اصالح سیستم ایمنی و تولید ترکیبات ممانعتکننده علیه
عوامل بیماریزا ،باکتریوسینها ،رقابت برای دستیابی به غذا یا اکسیژن،
بهبود قابلیت هضم غذا با تولید آنزیمهایی چون لیپاز و آمیالز ،تولید
اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (برای سلولهای دیواره روده ضروری بوده
و محیط روده را اسیدی میکنند) ،پیشسازهای هورمونی ،تولید ماکرو
و میکرومغذیهای ضروری مانند بیوتین ،ویتامین  B12و اسیدهای
چرب است (مصباح و همکاران1395 ،؛ خسرویدارانی و کوشکی.)1387 ،
از مهمترین باکتریهای بیماریزا در تکثیر و پرورش آبزیان میتوان
به ویبریوهارویی ،یرسینیاروکری ،آئروموناسهیدروفیال و الکتوکوکوس
گارویه اشاره نمود .ویبریو هارویی باکتری گرم منفی ،میلهای شکل و
دارای یک تاژک قطبی میباشد که میتواند در محیطهای دریایی
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زندگی آزاد داشته باشد .این باکتری عامل بیماریزای اصلی در
پرورش بسیاری از گونههای بیمهرگان ازجمله میگو میباشد .این عامل
بیماریزا در مرحله الروی میگو سبب مرگ و میر باالیی میگردد
(میربخش و باصری .)1395 ،آئروموناس هیدروفیال ،عامل اصلی
سپتیسمی هموراژیک در ماهیان آبشیرین ،یک باکتری فرصتطلب
است که تحت شرایط استرسزا ،از قبیل تغییرات دمایی ،دستکاری و
یا کاهش کیفیت آب ،تبدیل به یک عامل بیماریزا شده و سبب ایجاد
بیماری میشود (آهنگرزاده و همکاران .)1394 ،آنتریک دهان قرمز
نیز یک بیماری مهم در آزاد ماهیان میباشد که عامل آن باکتری گرم
منفی یرسینیاروکری است و دامنه میزبانی وسیع و پراکندگی گستردهای
دارد که در صورت بروز سبب ایجاد ضررهای اقتصادی فراوانی در صنعت
آبزیپروری میگردد ( Kumarو همکاران .)2015 ،الکتوکوکوس گارویه
نیز یکی از باکتریهای بیماریزای مهم در ماهیان میباشد که عامل
بیماری استرپتوکوکوزیس /الکتوکوکوزیس است (سلطانی و همکاران،
 .)1391این باکتری کوکسی گرم مثبت در سالهای اخیر شیوع
زیادی در مزارع داشته است و قابلیت انتقال به انسان در صورت تماس
یا مصرف ماهی آلوده را دارد (شهرانی و همکاران .)1393 ،اثر باکتری
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر بیماری ویبریوز در میگوی پنئوس
مونودن توسط  Sivakumaو همکاران ( ،)2012اثر باکتری پروبیوتیکی
انتروکوکوس فکالیس در میزان بقا پس از مواجهه ماهی مریگال با
آئروموناس هیدروفیال توسط  Dhanalakshmiو Ramasubramanian
( )2017و توان ضدمیکروبی باکتریهای پروبیوتیکی جدا شده از میگوی
پنئوس مونودن علیه ویبریو هارویی توسط  Shakibazadehو همکاران
( )2012مورد بررسی قرار گرفته است .رحمتیاندانی و همکاران ()1390
بیان کردند که باکتریهای پروبیوتیکی الکتوباسیلوس پالنتارم و الکتو
باسیلوس کازئی قادرند تلفات ناشی از آئروموناس هیدروفیال و یرسینیا
روکری را کاهش دهند .در مطالعه انجام شده توسط محمدیان و
همکاران ( )1393نشان داده شد تمامی جدایههای الکتوباسیل جدا
شده از روده ماهی شیربت علیه آئروموناس هیدروفیال دارای فعالیت
ضدمیکروبی بودند ،همچنین فعالیت ضدمیکروبی دو گونه باسیلوس
جدا شده از روده و رسوبات استخر علیه عامل بیماریزای ویبریو هارویی
توسط  Mirbakhshو همکاران ( )2013گزارش شده است .این تحقیق
جهت کاهش مصرف آنتیبیوتیکها علیه باکتریهای بیماریزای مهم
در میگو و ماهی شامل ویبریو هارویی ،یرسینیا روکری ،آئروموناس
هیدروفیال و الکتوکوکوس گارویه طراحی گردید تا تاثیر ضدمیکروبی
باکتریهای اسیدالکتیک ،انتروکوکوس و باسیلوس جدا شده از روده،
آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی ()Litopenaeus vannamei
در منطقه چوئبده آبادان را بر این عوامل بیماریزا مورد ارزیابی قرار
دهد .از نتایج مطالعه حاضر میتوان در تهیه مکملهای پروبیوتیکی
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مورد استفاده جهت کنترل بیماریهای باکتریایی شایع آبزیان و کاهش
مصرف آنتیبیوتیکها در آبزیپروری بهره برد.
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زمان آزمایشهای مربوط به سنجش فعالیت ضدمیکروبی نگهداری
شدند.
ب -ارزيابي فعاليت ضدميکروبي جدايههاي باکتريايي

مواد و روشها
الف -جداسازي و شناسايي باکتريها :مراحل اجرایی پروژه
از خرداد تا اسفند  1396انجام گردید .جهت جداسازی باکتریهایی
با خواص پروبیوتیکی از روش  Buntinو همکاران ( )2008استفاده
شد .به این منظور نمونه آب (از سه کانال آبرسان فعال در مجتمع
پرورش میگوی چوئبده آبادان در سه زمان ابتدا ،میانه و انتهای دوره
پرورش) و رسوبات (از مزارع فعال ابتدایی ،میانی و انتهایی سه کانال
آبرسان در سه زمان ابتدا ،میانه و انتهای دوره پرورش) تهیه گردید.
نمونههای آب و رسوب در کنار یخ ( 4درجه سانتیگراد) به آزمایشگاه
آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال داده شدند.
جهت نمونهبرداری رسوبات از گرب (رسوبگیر سطحی) استفاده گردید.
عمق نمونهبرداری از رسوبات  20-25سانتیمتر بود .در آزمایشگاه با
استفاده از سرم فیزیولوژی استریل رقتهای متوالی از نمونهها تهیه شد
( Shakibazadehو همکاران )2012 ،و سپس  50میکرولیتر از رقت
 2-10رسوب و آب به محیط کشتهای ام آر اس آگار (( )MRS agarبرای
جداسازی باکتریهای اسیدالکتیک) ،کانامایسین اسکولین آزایدآگار
(( )Kanamycin Aesculin Azide (KAA) agarبرای جداسازی
باکتریهای جنس انتروکوکوس) و محیط ام وای پی آگار ()MYP agar
(برای جداسازی باکتریهای جنس باسیلوس) افزوده و در سطح محیط
تلقیح شد ،سپس گرمخانهگذاری پلیتها بهمدت حداقل  24ساعت در
دمای  37درجه سانتیگراد در جار بیهوازی برای باکتریهای اسید
الکتیک و انکوباسیون در اتمسفر معمولی جهت سایر باکتریها انجام
شد 180 .قطعه میگو نیز در محدوده وزنی  3-10گرم (از  9مزرعه
واقع در سه کانال مجتمع و از هر مزرعه  20قطعه میگو) بهصورت
تصادفی صید و بهصورت زنده با رعایت اصول انتقال استاندارد و هوادهی
آب طی مسیر به آزمایشگاه آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید
چمران اهواز منتقل شدند .در آزمایشگاه کل روده میگو خارج و هموژن
گردید .از رقت  10-1روده هموژن شده 50 ،میکرولیتر روی محیطهای
ام آر اس آگار ،کانامایسین اسکولین آزایدآگار و ام وای پی آگار کشت
داده شد .پس از گرمخانهگذاری بهمدت  24تا  48ساعت (جهت
باکتریهای اسیدالکتیک محیطهای ام آر اس در جار بیهوازی قرار
داده شدند) از باکتریهای مشکوک در محیطهای ذکر شده ،کشت
مجدد تهیه شد و مراحل خالصسازی و شناسایی اولیه (رنگآمیزی
گرم ،آزمایشهای اکسیداز و کاتاالز) و بررسی مورفولوژی و خصوصیات
پرگنهها انجام گرفت .باکتریهای شناسایی شده در شیر پسچرخ
( 10 )Skim milkدرصد و در فریزر  -70درجه سانتیگراد تا

 -1روش کشت خطي :جهت بررسی فعالیت ضدمیکروبی باکتریهای
جدا شده ،از روش  Jayanthو همکاران ( )2001با کمی تغییرات استفاده
شد .بدینمنظور ،ابتدا کشت  18ساعته جدایههای باکتریایی مشکوک
به فعالیت پروبیوتیکی در محیط آبگوشت ( MRSباکتریهای اسید
الکتیک) و یا ( TSBجدایههای بهدست آمده از محیطهای ام وای پی
آگار و کانامایسین اسکولین آزایدآگار) تهیه شد .سپس یک لوپ کامل
از سوسپانسیون باکتریایی بهصورت یک خط عمود در مرکز پلیت حاوی
محیط مولر هینتون آگار حاوی  1/5درصد نمک کلرید سدیم (جهت
بررسی فعالیت ضدمیکروبی علیه ویبریو هارویی) (جدا شده از ماهیان
بیمار و تشخیص یافته بهروش ملکولی) و محیط بدون نمک مولر هینتون
آگار (جهت ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی بقیه باکتریهای بیماریزا:
یرسینیا روکری ،آئروموناس هیدروفیال و الکتوکوکوس گارویه) (جدا
شده از ماهیان بیمار و تشخیص یافته بهروش ملکولی) کشت داده شد
و پلیتها بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد در شرایط
بیهوازی (جهت باکتریهای اسیدالکتیک) و هوازی جهت سایر جدایههای
باکتریایی گرمخانهگذاری گردید .سپس از کشت  18ساعته باکتریهای
بیماریزا در محیط ( TSBحاوی نمک  1/5درصد جهت ویبریو هارویی
و محیط بدون نمک جهت سایر باکتریها) عمود بر کشت قبلی و تا
 1میلیمتری آن (در سه تکرار) کشت داده شد .پلیتها مجدداً بهمدت
 24تا  48ساعت گرمخانهگذاری شدند و منطقه مهار رشد (فاصله بین
باکتری مشکوک پروبیوتیکی مورد آزمایش و باکتریهای بیماریزا) با
خطکش اندازهگیری و نتایج مربوط به سه تکرار هر یک از جدایهها
ثبت گردید (محمدیان و همکاران1393 ،؛  Jayanthو همکاران)2001 ،
 -2روش چاهکگذاري (انتشار در آگار) :در این روش ابتدا
باکتریهای جدا شده مشکوک به پروبیوتیک از روده میگو ،آب و رسوبات
بهصورت شبانه در محیط ( TSBجهت باکتریهای انتروکوکوس و
باسیلوس) و محیط آبگوشت ( MRSجهت باکتریهای اسیدالکتیک)
کشت داده شدند .سپس سوسپانسیونهای باکتریایی در سانتریفیوژ
یخچالدار  4درجه سانتیگراد با سرعت  6000دور در دقیقه و بهمدت
 15دقیقه سانتریفیوژ شدند و محلول فوقانی با فیلتر  0/2میکرون
فیلتر شد و از آن جهت بررسی فعالیت ضدمیکروبی روی باکتریهای
بیماریزا استفاده گردید .بدینمنظور  20میلیلیتر از محیط کشت مولر
هینتون آگار حاوی  1/5درصد نمک کلرید سدیم (جهت کشت باکتری
ویبریو هارویی) و  20میلیلیتر از محیط کشت مولر هینتون آگار بدون
نمک (برای کشت دیگر باکتریهای بیماریزا :یرسینیاروکری ،آئروموناس
هیدروفیال و الکتوکوکوس گارویه) در پلیت استریل  8سانتیمتری
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ریخته شد و سپس  100میکرولیتر از کشت شبانه باکتریهای بیماریزا
در محیط  TSBحاوی  1/5درصد نمک کلرید سدیم (جهت باکتری ویبریو
هارویی) و بدون نمک (جهت بقیه باکتریهای بیماریزا) که غلظت آنها
با غلظت  0/5لولههای استاندارد مکفارلند تنظیم شده بود ،به پلیت افزوده
گردید .سپس پلیت بهآرامی تکان داده شد تا باکتری بیماریزا در همه
جای پلیت بهمیزان یکسان پخش گردد .پس از جامد شدن محیطها،
با کمک انتهای پیپت پاستور استریل چاهکهایی در محیطهای کشت
ایجاد گردید .در ادامه  80میکرولیتر از محلول رویی باکتریهای جدا
شده از روده میگو ،آب و رسوبات که روش تهیه آن در باال ذکر گردید
به هر کدام از چاهکها افزوده شد .پس از آن پلیتها در دمای 37
درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند و پس از گذشت  24تا 48
ساعت هاله عدم رشد و قطر آن بررسی و نتایج مثبت و منفی ثبت
گردید ( Ravaeiو همکاران2013 ،؛  Ogbonniaو همکاران2008 ،؛
 Khalidو همکاران1999 ،؛  Voravuthikunchaiو همکاران.)2006 ،
ج -تعيين هويت جدايههاي واجد خاصيت ضدميکروبي :جهت
تعیین هویت مولکولی باکتریهای مناسب از نظر خاصیت ضدمیکروبی
از پرایمرهای عمومی ژن مربوط به ژن  16S rRNAباکتریایی استفاده
گردید .تکثیر  16S rRNAریبوزومی با استفاده از زوج پرایمرهای
عمومی باکتریایی با توالی نوکلئوتیدی ( 685R: 5ʹ-GGTTACCTTGTT
ʹ ACGACTT-3و ʹ)27F: 5ʹ-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3
در یک مخلوط واکنشی در حجم  25میکرولیتر که حاوی مسترمیکس
(آمپلیکون ،دانمارک) بهمیزان  12/5میکرولیتر ،آغازگرهای پیشرو و
معکوس (شرکت سیناژن ،ایران)(غلظت  10میکروموالر) هرکدام بهمیزان
 1میکرولیتر DNA ،الگو  4میکرولیتر و آب مقطر  6/5میکرولیتر بود،
انجام شد ( Johnsonو همکاران .)1994 ،برنامه دمایی  PCRنیز بدین
ترتیب انجام شد :واسرشت اولیه در دمای  95درجه سانتیگراد بهمدت
 5دقیقه ( 1سیکل) 30 ،سیکل شامل دمای  95درجه سانتیگراد بهمدت
 45ثانیه 55 ،درجه سانتیگراد بهمدت  45ثانیه و  72درجه سانتیگراد
بهمدت  1دقیقه و مرحله سنتز نهایی در  72درجه سانتیگراد بهمدت
 10دقیقه ( 1سیکل) انجام گرفت .محصوالت تکثیر شده در ژل آگاروز
حاوی  %1/5رنگ ایمن (سیناژن ،ایران) ،الکتروفورز و مورد بررسی قرار
گرفتند .متعاقباً  15میکرولیتر از محصول  PCRجهت تعیین توالی به
شرکت تکاپوزیست ارسال گردید .پس از دریافت نتایج تعیین توالی،
توالی مربوطه توسط نرمافزار  BioEditنسخه  7.0.4.1مورد بررسی قرار
گرفت و در نهایت سکانس نوکلئوتیدی توالیهای بهدست آمده با
توالی نوکلئوتیدی موجود در بانک ژنی http://blast.ncbi. ( NCBI
 )nlm.nih.gov/Blast.cgiمورد مقایسه قرار گرفت.
د -روش تجزيه و تحليل اطالعات :برای مقایسه اثر ضدباکتریایی
پروبیوتیکهای جداسازی شده طی روش انتشار در آگار ،در مورد هر
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باکتری سه بار اثرات ضدباکتریایی مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه بین
باکتریهای جداسازی شده ،از نظر تاثیر ضدباکتریایی در برابر هر عامل
بیماریزا انجام گرفت .به این منظور از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده
گردید ،برای مقایسه میانگین اثرات ضدباکتریایی نمونهها از آنالیز واریانس
یکطرفه استفاده شد ،از پس آزمون توکی برای مشخص کردن معنیداری
تفاوت میانگینها در سطح معنیداری  0/05استفاده گردید .نتایج به
صورت  Means±SDمطابق روش محمدیان و همکاران ( )1393بیان شد.

نتایج
پس از  24تا  48ساعت از گرمخانهگذاری پلیتهای ام وای پی
آگار ،کانامایسن اسکولین آزاید آگار و ام آر اس آگار در  37درجه
سانتیگراد ،از پرگنههای رشد یافته کشت مجدد تهیه شد و پس از
انجام آزمایشهای کاتاالز ،اکسیداز و رنگآمیزی گرم ،باکتریها جهت
آزمایش ضدمیکروبی انتخاب شدند (جداول  1و  .)2پرگنههای مشکوک
به انتروکوکوس پس از گذشت  24تا  48ساعت از کشت در محیط
کانامایسن اسکولین آزاید آگار ،محیط را به رنگ قهوهای تا سیاه
تبدیل میکردند .این پرگنهها نیز از نظر مورفولوژی و آزمایشهای
کاتاالز و اکسیداز و برخی تستهای بیوشیمیایی مورد تایید قرار
گرفتند .پرگنه باکتریهای الکتیک اسید رشد یافته در محیط کشت
ام آر اس آگار سفید مایل به کرم با اندازه متوسط بودند ،که پس از
رنگآمیزی گرم در زیر میکروسکوپ به شکل میلهای یا کروی و گرم
مثبت دیده شدند (شکل  .)1این باکتریها کاتاالز منفی ،اکسیداز
منفی و بدون حرکت بودند و در محیط کشت مککانکی رشدی نشان
ندادند .انتروکوکووسها نیز در محیط کانامایسین اسکولین آزاید آگار
به رنگ قهوهای تا سیاه با پرگنههای کوچک مشاهده شدند و پس از
رنگآمیزی در زیر میکروسکوپ به شکل کوکسی و گرم مثبت دیده
شدند .این باکتریها کاتاالز منفی و اکسیداز منفی بوده در محیط
کشت مککانکی رشد ضعیفی داشتند .باسیلوسها در محیط کشت
ام وای پی آگار دارای پرگنهای با اندازه متوسط تا بزرگ بهرنگ صورتی
یا زرد و برخی هالهدار بودند .اطراف برخی پرگنهها حاشیهای مضرس
داشت که پس از مشاهده در زیر میکروسکوپ به شکل میلهای دیده
شدند ،این باکتریها نیز کاتاالز مثبت و اکسیداز منفی بودند.
نتايج آزمايش ضدميکروبي بهروش خطي :نتایج آزمایش ضد

میکروبی بهروش خطی نشان داد که جدایههای انتروکوکوس و باسیلوس
فاقد هرگونه خاصیت ضدمیکروبی بهروش خطی در مقابل باکتریهای
بیماریزای مورد بررسی بودند .ولی اکثر باکتریهای اسیدالکتیک
دارای خاصیت ضدمیکروبی علیه باکتریهای بیماریزا بودند (شکل .)2

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398
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جدول  :1تعداد و نسبت باکتريهاي جدا شده از روده ميگو ،آب و رسوبات
کل باکتريهاي جدا شده
تعداد کل (جدایه)*
43

باکتريهاي اسيدالکتيک
تعداد (جدایه)
23

انتروکوکوس
تعداد (جدایه)
6

درصد
53/48

باسيلوس
درصد
13/95

درصد
32/55

تعداد (جدایه)
14

*جدایههای باکتریایی از  180قطعه میگو 27 ،نمونه آب و  27نمونه رسوب در زمانهای مختلف جداسازی شدند.

شکل  :1باکتري هاي اسيدالکتيک کوکسي شکل (سمت راست) و باسيل شکل (سمت چپ) جدا شده از روده ميگو (بزرگنمايي  1000برابر)
جدول  :2تعداد جدايههاي بهدست آمده و برخي خصوصيات آنها
باکتري

شکل

کاتاالز

اکسيداز

باکتریهای اسیدالکتیک
انتروکوکوس
باسیلوس

باسیل  /کوکسی
کوکسی
باسیل

+

-

تعداد جدايههاي بهدست آمده از نمونههاي مختلف
روده ميگو

آب

رسوبات

14
4
12

3
-

6
2
2

شکل  :2باکتري اسيدالکتيک داراي خاصيت ضدميکروبي عليه باکتريهاي بيماريزا (پليت سمت راست) :شماره  :1الکتوکوکوس گارويه :2 ،آئروموناس
هيدروفيال .3 ،يرسينيا روکري .شکل پليت سمت چپ :باکتري انتروکوکوس فاقد هرگونه فعاليت ضدميکروبي عليه باکتريهاي بيماريزا
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از جدایههای باکتریهای اسیدالکتیک نیز تنها سه جدایه علیه
ویبریو هارویی خاصیت ضدمیکروبی ضعیفی از خود نشان دادند که
خاصیت ضدمیکروبی این جدایهها با باکتری الکتوباسیلوس کازئی که
بهعنوان کنترل مثبت درنظر گرفته شده بود ،تفاوت معنیداری را نشان
نداد 19 .جدایه علیه باکتری بیماریزای یرسینیا روکری 15 ،جدایه
علیه آئروموناس هیدروفیال و  16جدایه علیه الکتوکوکوس گارویه
خاصیت ضدمیکروبی نشان دادند .دو جدایه  6و  105نیز در مقابل
هیچکدام از باکتریهای بیماریزا خاصیت ضدمیکروبی نشان ندادند.
جدایههای باکتریهای اسیدالکتیک شماره  95و  96با اندازه منطقه
مهار رشد  38/6±4/1میلیمتر ،دارای بیشترین اثر ضدمیکروبی بر
باکتری بیماریزای یرسینیا روکری بودند .خاصیت ضدمیکروبی این

باکتریها از باکتری پروبیوتیکی الکتوباسیلوس کازئی بهطور معنیداری
بیشتر بود ( .)p>0/05کمترین اثر ضدمیکروبی نیز مربوط به جدایه
شماره  101بود .جدایه شماره  96نیز علیه باکتری بیماریزای آئروموناس
هیدروفیال دارای بیشترین تاثیر ضدمیکروبی بود ولی اختالف معنیداری
را با الکتوباسیلوس کازئی از خود نشان نداد ( .)p<0/05همچنین بر
اساس نتایج بهدست آمده بیشترین خاصیت ضدمیکربی علیه الکتوکوکوس
گارویه مربوط به جدایه شماره  95مقدار عددی  32/6±1/1میلیمتر
بود و این جدایه با الکتوباسیلوس کازئی اختالف معنیداری را نشان
داد ( .)p>0/05به این دلیل که تنها جدایههای باکتریهای اسیدالکتیک
خاصیت ضدمیکروبی از خود نشان دادند ،تنها نتایج مربوط به این
جدایهها در جدول  3آورده شده است.

جدول  :3نتايج حاصل از انجام تست ضدميکروبي باکتريهاي اسيدالکتيک عليه باکتريهاي بيماريزا ( .)Mean±S.Dاعداد به ميليمتر ميباشند.
شماره جدایه

ویبریو هارویی

یرسینیا روکری

آئروموناس هیدروفیال

الکتوکوکوس گارویه

1
5
6
7
8
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

3/3±1/5
3/3±1/5
2/6±5/0

26/6±3/0bcd

5/3±1/1gh

-

30/6±4/1abc

15/3±1/1d

17/3±1/1de

-

-

-

27/3±2/3bcd

8/6±1/1fg

12/6±2/3ef

-

-

-

32/0±2/0abc
31/3±1/1abc
38/6±4/1a
38/6±2/3a
34/6±5/0ab

23/3±1/1b
21/3±1/1bc
23/3±1/1bc
39/33±1/1a
13/6±2/0e

21/3±2/3cd
21/3±2/3cd
32/6±1/1a
28/6±4/1b
8/7±1/1fgh

-

-

-

27/3±2/3bcd
31/3±2/3abc
11/3±2/3g
23/3±1/1cdef
20/6±1/1defg
28/00±3/4bcd

8/6±2/3fg
10/6±1/1ef

9/93±1/1fg
11/7±2/0f

-

-

-

10/6±2/3ef
3/3±2/3hi

11/3±1/15 f
5/3±1/1gh
4/0±0/00hi

-

-

-

17/3±2/3cd

-

-

الکتوباسیلوس کازئی

4/0±1/0

19/3±1/1defg
20/6±3/defg
23/6±0/5cdef
14/6±9/2fg
16/6±1/1efg
24/6±1/1cde

9/3±1/1fg
15/0±1/0d

8/6±1/1fgh
1/06±1/1f
13/3±2/3ef
4/0±0/00hi
25/3±3/0bc

-

40/6±1/1a

* اعداد در یک ستون با نماهای مشابه اختالف معنیداری با هم ندارند (.)p<0/05

نتايج آزمايش ضدميکروبي بهروش چاهک گذاري (انتشار
در آگار) :نتایج آزمایش ضدمیکروبی بهروش چاهکگذاری نشان داد که
جدایههای  6 ،5 ،1و  97علیه باکتری ویبریو هارویی هاله عدم رشد
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را در پلیت حاوی این باکتری بیماریزا ایجاد کردند .جدایههای ،6 ،5
 7و  8نیز هاله عدم رشد را در اطراف چاهکهای پلیت حاوی باکتری
یرسینیا روکری ایجاد نمودند (جدول .)4
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شکل  :3باکتري اسيدالکتيک داراي خاصيت ضدميکروبي عليه
باکتريهاي بيماريزاي الکتوکوکوس گارويه .جدايههايي که در اطراف
چاهک هاله عدم رشد ايجاد کردهاند با فلش مشخص شدهاند.
جدول  :4نتايج حاصل از انجام تست ضدميکروبي باکتريهاي اسيد الکتيک
عليه باکتريهاي بيماريزا بهروش چاهکگذاري (انتشار در آگار)
شماره جدایه

ویبریو
هارویی

یرسینیا
روکری

آئروموناس
هیدروفیال

الکتوکوکوس
گارویه

1
5
6
7
8
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
--

الکتوباسیلوس
کازئی

-

-

-

+

* در صورت مشاهده هاله عدم رشد باکتری در اطراف چاهکها در پلیت نتایج
مثبت و در غیر این صورت منفی گزارش شدند.

جدایههای  103 ،99 ،95 ،93و  105در اطراف چاهکهای پلیت
حاوی باکتری آئروموناس هیدروفیال ایجاد هاله عدم رشد کردند و
جدایههای  97 ،95 ،94 ،7 ،6و الکتوباسیلوس کازئی در اطراف
چاهکهای پلیت حاوی الکتوکوس گارویه هاله عدم رشد را ایجاد
نمودند (شکل  .)3باکتری الکتوباسیلوس کازئی که در این بررسی به
عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شده بود ،تنها بر باکتری بیماریزای
الکتوکوکوس گارویه فعالیت عدم رشد داشت و بر بقیه باکتریهای
بیماریزا تاثیر ممانعت از رشد را نشان نداد .با توجه به اینکه جدایههای
 94 ،93و  95در هر دو روش آزمایش شده (خطی و چاهک گذاری)
واجد خاصیت ضدمیکروبی خوبی بودند لذا جهت تعیین هویت مولکولی
با استفاده از توالی ژن  16 S rRNAمورد بررسی قرار گرفتند .مقایسه
توالیهای بهدست آمده با توالی نوکلئوتیدی موجود در بانک ژنی NCBI
نشان داد که جدایههای مورد بررسی با توالیهای بهدست آمده مطابقت
داشتند .درجدول  5نام گونه تأیید شده ،عدد دسترسی در بانک ژنی
و درصد شباهت باکتریهای مورد بررسی آمده است .نتیجه تعیین
توالی نشان داد که نمونههای ارسال شده که دارای بهترین قدرت ضد
میکروبی بودند ،با توالیهای  Lactobacillus plantarumموجود در
بانک ژن شباهت بیشتری دارند (جدول .)5
جدول  :5نام گونه تأييد شده ،عدد دسترسي باکتري در بانک ژن
و درصد شباهت باکتريهاي مورد آزمايش
شماره
جدايه
93
94
95

نام گونه تاييد شده
Lactobacillus plantarum
strain HCD19-5 16S
ribosomal RNA gene, partial
sequence
Lactobacillusplantarum
strain GZ1-27 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence
Lactobacillus plantarum
strain KGP PME 01-07 16S
ribosomal RNA gene, partial
sequence

عدد دسترسي به

درصد

جدايه در بانک ژن

شباهت

MH111552.1

%100

MH155966.1

%100

MH105076.1

%100

بحث
یکی از چالشهای اصلی در آبزیپروری موضوع بهداشت و
بیماریهای آبزیان است ،بهطوریکه سالیانه میلیاردها دالر خسارت
به پرورشدهندگان ماهی و میگو وارد میشود .مصرف آنتیبیوتیکها
بهدلیل ایجاد میکروارگانیسمهای مقاوم به آنتیبیوتیک ،تجمع باقی مانده
دارو در بافت بدن ،تاثیر بر محیطزیست و مهار میکروفلور طبیعی مفید
لوله گوارش دارای محدودیت میباشد ،لذا درخصوص عوامل بیماریزا
پیشگیری بهتر از درمان خواهد بود .همچنین دیگر باکتریهایی مثل
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محمدیمکوندی و همکاران

ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتریهای جدا شده از روده ،آب و رسوبات محیط پرورش میگو....

ویبریوها جزء فلور طبیعی آب دریا محسوب میشوند و قابلیت حذف
آنها بهصورت کامل وجود نخواهد داشت ،بنابراین یکی از ابزارهایی
که میتواند به ارتقا بهداشت آبزیان کمک نماید استفاده از پروبیوتیکها
میباشد (موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور1391 ،؛  Alyو همکاران،
 .)2008میگوی وانامی بومی سواحل شرقی اقیانوس آرام ،آمریکای
مرکزی و جنوبی میباشد که امروزه در بسیاری از کشورها پرورش
داده میشود ( .)2016،FAOاز سال  ،1383موسسه تحقیقات شیالت
ایران ،در پژوهشکده میگوی کشور ،تحقیق پیرامون امکان تکثیر و
پرورش میگوی سفید غربی را شروع کرد و در سال  1384به تکنیک
تکثیر و پرورش میگوی سفید غربی دست یافتند و امروزه در ایران
این میگو در سواحل جنوبی و شمالی تکثیر و پرورش داده میشود.
از مهمترین گروههای باکتریهای بیماریزا در ماهی و میگو گونههای
ویبریو و آئروموناس میباشند .گونههای گرم منفی معموالً در تلفات
نقش دارند .این باکتریها سبب بروز بیماریهایی از قبیل ویبریوز و
فرونکلوزیز میشوند .همچنین آئروموناس هیدروفیال سبب ایجاد زخمهای
سطحی کوچک ،سستی فلسها ،خونریزی منطقهای و سیستمیک
میگردد ( Kesarcodi-Watsonو همکاران.2008 ،؛  Ringoو همکاران،
 .)2010وقوع چنین بیماریهایی در یک سیستم پرورشی میتواند
منجر به خسارات قابل توجهی گردد و توسعه پایدار آن صنعت را با
چالش روبرو نماید .با توجه به اینکه موادشیمیایی تولید شده توسط
جمعیتهای میکروبی میتوانند اثرات ضدباکتریایی بر سایر میکروبها
داشته باشد این موضوع میتواند روابط بین جمعیتی را تغییر دهد
( Pybnusو همکاران .)1994 ،در مطالعه حاضر نیز مشاهده شد
باکتریهای اسیدالکتیک فعالیت ضدمیکروبی خوبی را علیه باکتریهای
بیماریزا نشان دادند .در میان باکتریهای پروبیوتیکی ،باکتریهای
اسیدالکتیک بیشتر مشاهده میشوند زیرا این باکتریها فلور طبیعی
لوله گوارش حیوانات سالم از قبیل پستانداران و آبزیان هستند
( Nikoskelainenو همکاران )2001 ،بدون اینکه تاثیر منفی بر
میزبان خود داشته باشند ( Ringøو همکاران .)1998 ،این باکتریها
ترکیباتی از قبیل اسیدهای آلی ،اسیدالکتیک ،باکتریوسین و پراکسید
هیدروژن را تولید میکنند که سبب فعال شدن ایمنی غیراختصاصی در
میزبان میشود ( )2008 ،Gatesoupeکه احتماالً باکتریهای مورد
بررسی تحقیق حاضر نیز توانایی باالیی جهت تولید مواد بازدارنده رشد
داشتهاند .در همین راستا در مطالعه  Vieiraو همکاران ( )2013نشان
داده شد که سویههای باکتری الکتوباسیلوس پالنتاروم جدا شده از
روده میگو بر طیف گستردهای از باکتریهای بیماریزای گرم مثبت
و گرم منفی ازجمله ویبریو هارویی و آئروموناس هیدروفیال تاثیرگذار
است .همچنین  Zapataو  )2013( Lara-Floresنشان دادند باکتری
اسیدالکتیک  Leuconostoc mesenteroidesجدا شده از روده ماهی
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تیالپیا توانایی مهار باکتری ویبریو هارویی و مایکوباکتریوم مارینوم را
بهعنوان باکتریهای بیماریزا داشت .نتایج مشابهی در مطالعه Allameh
و همکاران ( )2012بهدست آمده بود که باکتری اسیدالکتیک
 Leuconostoc mesenteroidesتوانایی مهار آئروموناس هیدروفیال را
داشت .در بررسی حاضر 4جدایه توانایی مهار ویبریو هارویی را داشتند.
 Sivakumarو همکاران ( )2012نیز در مطالعه خود فعالیت ضدمیکروبی
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس علیه ویبریو هارویی را مشاهده کردند .در
همین راستا  Widanarniو همکاران ( )2015نیز توان ضدمیکروبی
 12جدایه باکتریایی را علیه ویبریو هارویی مورد آزمایش قرار دادند،
که بهجز یک جدایه بقیه دارای قدرت ضدمیکروبی علیه این باکتری
بودند و قطر هاله عدم رشد ویبریو هارویی  2-13میلیمتر اندازهگیری
شد .در مطالعه حاضر قطر هاله عدم رشد ویبریوهارویی در سه جدایهایی
که هاله عدم رشد هارویی ایجاد کردند ،از نتیجه بهدست آمده توسط
این محققان کمتر ( 2/6تا  3/3میلیمتر) بود .هرچند که قطر هاله عدم
رشد بهدست آمده با قطر هاله عدم رشدی که باکتری الکتوباسیلکازئی
بهعنوان کنترل مثبت ایجاد کرده بود اختالف معنیداری نداشت .از
طرفی در مطالعه حاضر با روش چاهکگذاری تنها تعداد معدودی از
باکتریهای اسیدالکتیک توانایی ایجاد هاله عدم رشد را در مقابل
باکتریهای بیماریزا از خود نشان دادند .نتایج مشابهی نیز در مطالعه
 Zapataو  )2013( Lara-Floresبهدست آمد که باکتریهای اسید
الکتیک جدا شده از لوله گوارش ماهی تیالپیای نیل بهروش چاهک
گذاری قادر به ایجاد هاله عدم رشد در مقابل باکتریهای بیماریزا
نبودند که شاید به این دلیل باشد که باکتریهای اسیدالکتیک زمانی
که به تنهایی در محیط کشت هستند مواد مهارکننده رشد را تولید
نمیکنند یا اینکه شرایط رشد آنها مطلوب نبود و یا اینکه رقابت
یا عامل محرکی جهت تولید مواد مهارکننده رشد وجود نداشت.
احتماالً دلیل مشاهده نشدن هاله عدم رشد در اکثر باکتریهای اسید
الکتیک در بررسی حاضر نیز بهخاطر عدم وجود عامل بیماریزا یا
عامل محرک در محلول رویی باکتریهای اسیدالکتیک جدا شده
( )Supernatantبوده که به تنهایی در محیط آبگوشت  MRSکشت
داده شده حضور داشتند و باکتری بیماریزا یا عامل محرکی جهت
تولید مواد ضدمیکروبی آنها وجود نداشته است و این موضوع با نتایج
دیگر محققان نیز همخوانی دارد ( Filho-Limaو همکاران2000 ،؛
 Zapataو  .)2013 ،Lara-Floresگونههای باسیلوس آنتیبیوتیکهایی
از قبیل باسیتراسین ،پلی میکسین ،تریکودین ،گرمیسیدین ،سیرکولین
را خصوصاً طی فرایند اسپورزایی تولید میکنند (.)1984 ،Brock
انتروکوکسها نیز باکتریهای اسیدالکتیکی میباشند که توانایی تولید
پپیتیدهای ضدمیکروبی با نام انتروسین را دارند (صالحی و حاتمی،
 .)1393مطالعات قبلی فعالیت ضدمیکروبی گونههای باسیلوس

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
( )Bacillus pumilusو انتروکوکوس ( )Enterococcus faecalisرا نشان
دادند ( Dhanalakshmiو 2017 ،Ramasubramanian؛ Sreenivasulu
و همکاران ،)2016 ،ولی در مطالعه حاضر جدایههای باکتریهای
انتروکوکوس و باسیلوس جداسازی شده با هر دو روش آزمایش شده
فاقد هرگونه فعالیت ضدمیکروبی علیه باکتریهای بیماریزا بودند،
که با مطالعات قبلی مغایرت داشت و احتماالً بهعلت تفاوت در سویههای
باسیلوس و انتروکوکوس میباشد .پروبیوتیکها اساساً باعث ممانعت
از رشد و تکثیر باکتریهای بیماریزا ،بهبود تغذیه آبزیان پرورشی،
بهبود کیفیت آب ،کاهش مصرف آنتیبیوتیکها و مواد شیمیایی و
کاهش آلودگی محیط زیست میگردند (علیشاهی .)1388 ،در مطالعه
حاضر روش کشت خطی بهتر از روش چاهکگذاری فعالیت ضدمیکروبی
باکتریهای مورد بررسی را نشان داد که احتماالً بهعلت مجاورت
باکتریهای زنده در کنار هم میباشد .جدایههای باکتریهای اسید
الکتیک شماره  94 ،93و  95که پس از تعیین هویت مولکولی با استفاده
از توالی ژن  16S rRNAالکتوباسیلوس پالنتاروم تشخیص داده شدند،
بهجهت کنترل باکتریهای بیماریزای آئروموناس هیدروفیال،
یرسینیاروکری و الکتوکوکوس گارویه دارای توان ضدمیکروبی بسیار
خوبی میباشند و قابل رقابت با باکتری الکتوباسیلوس کازئی هستند،
که جهت بررسیهای بیشتر جهت نیل به اهداف پروبیوتیک در صنعت
پرورش آبزیان در کشور میتوان از این جدایهها استفاده نمود.

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

.4

م .1391 ،.تعیین فراوانی الکتوکوکوس گارویه عامل بیماری
الکتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان استان
چهارمحال و بختیاری و تعیین توالی ژن  16S rRNAجدایههای
حاصله .مجله دامپزشکی ایران .دوره  ،8شماره  ،1صفحات  61تا .67
.5

.6

.7
.8

باکتریایی کپورماهیان پرورشی استان خوزستان .مجله دامپزشکی
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خسرويداراني ،ک .و کوشکي ،م.ر .1387 ،.پروبیوتیکها در
شیر و فرآوردههای آن .انتشارات مرز دانش 268 .صفحه.
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رحمتيانداني ،ح.؛ توکمهچي ،ا.؛ مشکيني ،س .و ابراهيمي،
ه .1390 ،.افزایش مقاومت ماهی قزل آالی رنگین کمان در برابر
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