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چکیده
با توجه به اینکه باکتری ( )Aeromonas hydrophilaیکی از عوامل بیماریزا عمده در پرورش آبزیان آبشیرین محسوب میگردد،
در تحقیق حاضر با هدف دستیابی به راهکاری جهت بهبود عملکرد رشد و همچنین سطح ایمنی ماهی تیالپیای نیل ()Oreochromis niloticus

در برابر باکتری آئروموناس هیدروفیال 4 ،گروه ماهی تیالپیا  O. niloticusبا وزن اولیه  16گرم ،بهمدت  60روز توسط جیرههایی حاوی سطوح
مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس ( )Lactobacillus rhamnosusتغذیه شدند و در پایان پس از اندازهگیری شاخصهای رشد و فعالیت
آنزیمهای هضمی روده ،تحت تزریق باکتری آئروموناس هیدروفیال قرار گرفتند و پس از بروز کامل بیماری ،شاخصهای خونی نیز مورد سنجش
قرار گرفت .نتایج نشان داد وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار را در تیمار  3گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم
جیره دارا بود .بهعالوه فعالیت آنزیم تریپسین در تیمار  3و آنزیم آمیالز در تیمارهای  2و  3گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم جیره به شکل
معنیداری از سایر تیمارها بیشتر بود ( .)P>0/05یک هفته پس از تزریق باکتری نیز آنزیمهای آلکالین فسفاتاز و آالنین آمینوترانسفراز موجود در
سرم خون در تیمارهای  2و  3گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم جیره ،در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود ( )P>0/05و بقا در این تیمارها بهترتیب
نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت .بهنظر میرسد استفاده از  2تا  3گرم پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس در هر کیلوگرم جیره ماهی تیالپیای
نیل میتواند عملکرد رشد و ایمنی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
کلمات کلیدی :ایمنی غیراختصاصی ،Lactobacillus rhamnosus ،Aeromonas hydrophila ،افزایش وزن ،آنزیم پروتئاز
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

krtavabe@ut.ac.ir
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جوانمردی و همکاران

اثرات تغذیهای پروبوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس بر عملکرد رشد ،فعالیت آنزیمهای هضمی و....

مقدمه
با توجه به پیشبینی سازمان غذا و کشاورزی جهانی ،مصرف آبزیان
خوراکی تا سال  2030به  146میلیون تن در سال افزایش خواهد
یافت ( .)2008 ،FAOدر دهه اخیر صنعت آبزیپروری سریعترین
رشد را در بخش تولید پروتئین حیوانی داشته است .در این ارتباط،
تولید جهانی ماهیان خوراکی در سال  2014بهمیزان  73/8میلیون
تن رسید که نسبت به سال  2013بهمیزان  5/1درصد افزایش داشت
( .)2016 ،FAOدر میان گونههای پرورشی ،تیالپیا دومین ماهی از نظر
میزان پرورش در سراسر جهان است و تولید آن طی دهه گذشته
بهدلیل استفاده از آن در سیستمهای گوناگون آبزیپروری ،قابلیت
فروش و بازارپسندی باال ،رشد سریع ،مقاومت باال در برابر تغییرات
شرایط فیزیکوشیمیایی آب و قیمت بازار پایدار ،چهار برابر شده است.
محبوبیت تیالپیا نزد مصرفکنندگان بهدلیل قیمت ارزان ،آمادهسازی
و پخت آسان و طعم مالیم آن بهوجود آمده است ( Wangو .)2016 ،LU
در بین گونههای مختلف تیالپیا ،تیالپیای نیل ()Oreochromis niloticus
بهدلیل عملکرد رشد بهتر و مقاومت بیشتر به بیماریها ،از بعد پرورش
گونه مهمتری تلقی میشود و میزان پرورش آن در سطح جهانی بیشتر
است ( Abd El-Rhmanو همکاران .)2009 ،سیستمهای تولید متراکم
ماهی میتوانند انواع مختلف استرس مزمن را تحت عوامل محیطی
برای ماهی ایجاد کنند که بر روی پایداری فیزیولوژیک ،سرعت رشد،
عملکرد تولیدمثل و سیستم ایمنی بدن در جهت تولید ماهیهایی
مستعدتر برای بیماری اثرگذار هستند ( Telliو همکاران .)2014 ،بهطوری
که بهبود عملکرد ماهی و مقاومت به بیماری در آبزیان پرورشی ،از
جمله چالشهای عمدهای میباشد که پرورشدهندگان همواره با آن
مواجه هستند .عالوه بر این ،بیماریهای باکتریایی یکی از عوامل محدود
کننده برای پرورش ماهی ،از جمله تیالپیای نیل میباشد (abdel-
 Tawwabو همکاران .(2008 ،درمیان عوامل مسبب بیماریهای
باکتریایی ،آئروموناسهای متحرک بهخصوص آئروموناس هیدروفیال
بسیار مورد توجه میباشد .آئروموناسها باکتریهای بیهوازی اختیاری،
گرم منفی ،اکسیداز و کاتاالز مثبت و متعلق به خانواده آئروموناداسه
هستند .آئروموناس هیدروفیال یک باکتری فرصتطلب میباشد و تحت
شرایط استرسزا از قبیل تغییرات دمایی ،دستکاری و یا کاهش کیفیت
آب تبدیل به یک پاتوژن میشود و ایجاد بیماری میکند (آهنگرزاده
و همکاران .(1394 ،در همین راستا ساخت غذاهای با کیفیت و محتوای
پروتئینی باال از جهت تامین مواد مغذی ضروری مورد نیاز ماهی و
همچنین وجود افزودنیهایی جهت حفظ سالمت و رشد اقتصادی
ماهی نیز ضروری میباشد ( Lara-Floresو همکاران .)2003 ،در
سالهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی هورمونها ،آنتیبیوتیکها و
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برخی مواد شیمیایی دیگر بهعنوان محرک رشد و ضد باکتری در باال
بردن سالمت موجود و کارایی تغذیه انجام گردیده است اما بهدلیل
اثرات باقیمانده در آبزیان و عدم رغبت مصرفکنندگان استفاده از
آنها در تولید آبزیان توصیه نمیشود (ایمانپور و همکاران.)1394 ،
اما در دهه گذشته ،پروبیوتیکها ،بهویژه باکتریهای اسیدالکتیک
) ،(LABبهعنوان یک افزودنی غذایی بهطور گستردهای برای محافظت
از ماهی در برابر عفونتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند و از
آنجاییکه موجب بهبود پاسخ ایمنی علیه پاتوژنهای مضر میشوند،
در حال حاضر استفاده از این پروبیوتیکها بهعنوان یک روش ایمن و
جایگزینی برای کنترل بیماریهای ماهی مورد توجه قرار گرفتهاند
( Piraratو همکاران .)2006 ،با توجه به اثر بخشی مفید پروبیوتیکها
به جهات مختلف بهخصوص در رابطه با حفظ فلور طبیعی دستگاه
گوارش از طریق حذف رقابتی و افزایش تعداد باکتریهای مفید ،تغییر
در متابولیسم از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و کاهش
فعالیت آنزیم باکتریایی پاتوژن ،بهبود فرایند هضم و جذب و از بین
بردن انتروتوکسینها و تحریک سیستم ایمنی ( Giannenasو همکاران،
 ،)2015هدف از انجام این مطالعه استفاده از افزودنی پروبیوتیک
الکتوباسیلوس رامنوسوس بهمنظور بهبود فراسنجههای رشد و سیستم
ایمنی ماهی تیالپیای نیل بهعنوان دو شاخص اصلی تاثیرگذار بود که
جهت موفقیت در امر پرورش آبزیان صورت میپذیرد.

مواد و روشها
مواد و شرایط آزمایش :جهت انجام یکدوره آزمایش  60روزه،
تعداد  240قطعه ماهی تیالپیای نیل  16گرمی از یکی از مراکز تکثیر
و پرورش آبزیان واقع در استان البرز تهیه گردید و به کارگاه تکثیر و
پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) انتقال داده
شد .ماهیها پس از بررسیهای ظاهری و اطمینان از سالمت ظاهری
بهمنظور سازگاری با شرایط محیطی جدید بهمدت یک هفته در مخازن
 1000لیتری فایبرگالس نگهداری شدند .پس از پایان دوره سازگاری،
ماهیها بهطور تصادفی میان  12مخزن فایبرگالس  200لیتری
تقسیم شدند (هر مخزن  20قطعه ماهی) .این  12گروه آزمایشی شامل
 4تیمار ( 0شاهد) 2 ،1 ،و  3گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم خوراک
با  3تکرار بود که سطوح مختلف پروبیوتیک در تیمارهای مختلف بعد
از محاسبه دقیق با توجه به دستورالعمل شرکت تولیدکننده (زیستیار
وارنا ،ایران) بر روی خوراک ماهیان افشانه گردید .پروبیوتیک مورد استفاده
در این تحقیق الکتوباسیلوس رامنوسوس ( )L. rhamnosusتجاری با
حداقل  9×106سلول زنده باکتری بهازای هر گرم بود .منبع اولیه باکتری
آئروموناس هیدروفیال از ماهی تیالپیای نیل بیمار شده توسط این
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باکتری برداشت گردید و در  10میلیلیتر محیط کشت مایع (مدل
 TSBشرکت سیگما) کشت گردید و  12ساعت جهت رشد و تکثیر
در دمای  28درجه سانتیگراد قرار گرفت پس از آن محیط کشت حاوی
باکتری بهمدت  15دقیقه با سرعت  850دور در دقیقه سانتریفیوژ
شد ،فاز مایع خارج شد و رسوب جامد باکتری توسط محلول بافر
فسفات نمکی شستشو و برداشت گردید .غلظت باکتری در محلول
نهایی توسط روش طیف سنجی اندازهگیری شد و تا رسیدن به غلظت
 5 × 107باکتری در میلیلیتر رقیقسازی صورت پذیرفت .پس از پایان
دوره 60روزه آزمایش و اندازهگیری عملکرد رشد و میزان فعالیت
آنزیمهای هضمی 0/1 ،میلیلیتر از محلول باکتریایی به حفره شکمی
ماهیان تزریق گردید و پس از اینکه بیماری به حداکثر قدرت بروز خود
رسید شاخصهای خونی سنجش گردید ( Ardoو همکاران.)2008 ،
میزان تعویض آب روزانه هر مخزن  10درصد بود درحالیکه دمای
آب در طول دوره آزمایش توسط آبگرمکن ترموستاتدار بر روی 27
درجه سانتیگراد تنظیم شد و اکسیژن محلول ،شوری و  pHدر طول
آزمایش بهترتیب  5/9میلیگرم بر لیتر 0/3 ،گرم بر لیتر و  6/8بود.
ماهیها روزانه  6درصد وزن بدنشان توسط جیره ماهیان گرمابی شرکت
تولید غذای حیوانات فرادانه ( 37درصد پروتئین 9 ،درصد چربی و 7
درصد فیبر) غذادهی میشدند که این غذادهی به شکل دو نوبت در
روز ( 6:30و  )18:30صورت میپذیرفت.
روشهای سنجش
عملکرد رشد و بقاء :در پایانه دوره  60روزه آزمایش ،غذادهی
برای مدت  24ساعت متوقف گردید و پس از آن تمام ماهیان هر
مخزن برداشت شدند و به آزمایشگاه تکثیر آبزیان گروه شیالت
دانشگاه تهران منتقل شدند .جهت آرامسازی بهمدت  5دقیقه در
محلول  4گرم بر لیتر پودر گل میخک قرار گرفتند .در انتها وزن و
طول تمام ماهیها اندازهگیری شد و عملکردهای رشد و بازماندگی
توسط فرمولهای زیر محاسبه گردید:
= درصد افزایش وزن (گرم)
]×100میانگین وزن اولیه) /میانگین وزن اولیه-میانگین وزن نهایی([

= ضریب رشد ویژه (درصد در روز)
تعداد روزها ) /لگاریتم طبیعی وزن نهایی-لگاریتم طبیعی وزن اولیه( × 100

گرم غذای خورده شده  /گرم افزایش وزن = ضریب تبدیل غذایی
گرم افزایش وزن  /گرم پروتئین دریافتی =ضریب کارایی پروتئین
) × 100تعداد اولیه ماهیان  /تعداد نهایی ماهیان( = درصد بقا
میزان فعالیت آنزیمهای هضمی روده :جهت سنجش میزان
فعالیت آنزیمهای هضمی روده ،در انتهای دوره آزمایش  4قطعه ماهی
از هر مخزن برداشت گردید و مطابق با قوانین حمایت از حیوانات
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آزمایشگاهی معدوم گردید ( 20ثانیه قرارگیری در محلول  90گرم بر
لیتر پودر گل میخک) .سپس سریعاً عمل تشریح آغاز شد و قسمتی
از اواسط روده هر ماهی جداسازی گردید .نمونهها با مقدار کافی
محلول نمکی  0/8درصد جهت بهدست آوردن ترکیب  10درصد وزنی
همگن شدند .ترکیب حاصله با سرعت  5000دور در دقیقه بهمدت
 15دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شد .سپس میزان
فعالیت آنزیمهای تریپسین و کیموتریپسین بهروش ،)1995( Hummel
لیپاز بهروش  Furneو همکاران ( )2005و آمیالز بهروش  Refstieو
همکاران ( )2006محاسبه گردید.
شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون :در انتهای دوره آزمایش
از هر مخزن  14قطعه ماهی برداشت و به هرکدام  0/1میلیلیتر
محلول باکتری آئروموناس هیدروفیال که در سطح مورد نظر (5 × 107
باکتری در میلیلیتر) در سرم فیزیولوژی محلول گردیده بود ،به شکل
داخل صفاقی تزریق شد .جهت اندازهگیری پروتئین کل ،گلوکوز ،آنزیم
آلکالین فسفاتاز ،آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز72 ،
ساعت پس از تزریق ،ماهیان دریافتکننده باکتری (بیمار) و ماهیان
دریافتکننده سرم فیزیولوژی (شاهد) بهمدت  10دقیقه در محلول 20
گرم بر لیتر پودر گل میخک قرار گرفتند و پس از بیهوشی کامل خونگیری
از ساقه دمی توسط سرنگهای استریل  2میلیلیتری انجام شد .نمونهها
پس از  6ساعت نگهداری در دمای  4درجه سانتیگراد و لخته شدن کامل،
با سرعت  3000دور در دقیقه بهمدت  7دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد
سانتریفیوژ شد ،سپس الیه سرم توسط سمپلر از روی نمونهها برداشته
شد .نمونههای سرم توسط دستگاه سنجشگر خودکار شاخصهای
بیوشیمیایی (شرکت هیتاچی ،ژاپن) و کیتهای تجاری (شرکت پارس
آزمون ،ایران) مورد ارزیابی قرار گرفت .کورتیزول نیز بهروش الیزا توسط
کیتهای تجاری (شرکت آیبیال ،آلمان) اندازهگیری شد.
تحلیلهای آماری :نرمال بودن دادهها پیش از انجام آنالیز واریانس
توسط آزمون کلموگروف– اسمیرنوف بررسی شد و سپس با آزمون
آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAبا سطح معنیداری ( )P≤0/05مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین از آزمون چند دامنهای دانکن برای مقایسه
میانگین بین تیمارها استفاده شد .تمام دادههای موجود در این مقاله
بهصورت میانگین±انحراف معیار ارائه گردید و جهت انجام تجزیه و
تحلیلهای آماری ،از نرمافزار تحت ویندوز  SPSS 24استفاده گردید.

نتایج
عملکرد رشد و بقا :پس از  60روز تغذیه ماهیها توسط جیرههایی
حاوی ( 0شاهد) 2 ،1 ،و  3گرم پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس در
هر گیلوگرم جیرهغذایی ،عملکردهای رشد و درصد بقاء ماهیان ارائه
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معنیداری افزایش یافت .ضریب تبدیل غذایی در تیمار  3گرم پروبیوتیک
در هرکیلوگرم غذا به نسبت تیمار  2گرم پروبیوتیک در هرکیلوگرم غذا
تغییری نداشت اما در مقایسه با تیمارهای شاهد و  1به شکل معنیداری
کاهش یافت .همچنین ضریب تبدیل پروتئین و درصد بقا تحت تاثیر
هیچیک از تیمارها تغییر معنیداری نداشت.

گردید (جدول  .)1وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با جیره  3گرم
پروبیوتیک در هرکیلوگرم غذا ،به شکل معنیداری نسبت به سایر تیمارها
باالتر بود ( .)P <0/05درحالیکه درصد افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در
تیمارهای شاهد و  1اختالف معنیداری را نشان نداد ( .)P>0/05اما در
تیمارهای  2و  3گرم پروبیوتیک در هرکیلوگرم غذا بهترتیب به شکل

جدول  : 1عملکرد رشد و درصد بقا ماهی تیالپیای نیل تحت تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره غذایی
تیمارها
شاهد
1
2
3

وزن اولیه

وزن نهایی

درصد افزایش

ضریب رشد ویژه

ضریب تبدیل

ضریب کارایی

(گرم)

(گرم)

وزن

(درصد در روز)

غذایی

پروتئین

0/01±16/04
0/05±16/09
0/02±16/07
0/01±15/96

0/21±49/24a
1/92±48/92a
3/3±54/55a
2/18±62/47b

15/92±206/98a
19/61±104/03a
22/63±239/45b
18/38±291/41c

0/09±1/86a
0/05±1/85a
0/11±2/03b
0/1±2/27c

0/15±1/24b
0/09±1/29b
0/09±1/2ab
0/13±1/11a

0/26±2/39
0/14±2/3
0/5±2/44
0/2±2/48

میانگین ( ±انحراف معیار) ،حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (

فعالیت آنزیمهای هضمی :دوره  60روزه تغذیه ماهیان توسط جیره
حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس تغییراتی را
در میزان فعالیت برخی از آنزیمهای هضمی روده بهوجود آورد (شکل
 .)1فعالیت آنزیم تریپسین در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی  3گرم
پروبیوتیک در هر کیلوگرم غذا ،به شکل معنیداری از سایر گروهها بیشتر

درصد بقا
2/88±98/33
5/7±96/66
100
2/88±96/66

.)P>0/05

بود ،درحالیکه فعالیت آنزیمهای کیموتریپسین و لیپاز تحت تاثیر
هیچیک از تیمارها تغییرات معنیداری را نشان نداد .فعالیت آنزیم
آمیالز نیز در تیمارهای  2و  3گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم غذا ،به شکل
معنیداری از سایر گروهها بیشتر بود.

جدول  :2شاخصهای خونی و درصد بقا ماهی تیالپیای نیل تحت تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره غذایی ( 7روز پس از تزریق باکتری)
تیمارها
شاهد
1
2
3

گلوکوز

کورتیزول

آلکالین

آسپارتات

آالنین

(گرم بر دسیلیتر)

(میلیگرم بر
دسیلیتر)

(میکروگرم بر
دسیلیتر)

فسفاتاز

آمینوترانسفراز

آمینوترانسفراز

(واحد بر لیتر)

(واحد بر لیتر)

(واحد بر لیتر)

0/29±5/73
0/05±5/74
0/16±5/85
0/21±5/59

0/47±101/93b
0/62±70/92a
1/82±67/38a
0/41±64/82a

30/28±209/03b
29/2±211/17b
25/68±198/63b
18/3±177a

0/75±15/17b
1/09±14/96b
0/92±10/04a
1/25±9/6a

1/73±38/55
2/19±36/34
0/9±39/41
4/88±38/13

1/93±41/29
2/44±39/81b
2/17±23/03a
4/06±22/87a

پروتئین کل

میانگین ( ±انحراف معیار) ،حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارهاست (

شاخصهای بیوشیمیایی سرمخون :ماهیانی که به مدت  60روز
با جیره حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس
تغذیه شده بودند  7روز پس از مواجهه با مقدار برابر باکتری بیماریزا
آئروموناس هیدروفیال ،پاسخهای خونی مختلفی را نشان دادند (شکل )1
بهگونهای که اگرچه محتوای پروتئین کل و آسپارتات آمینوترانسفراز در
سرم خون در بین تمام گروهها بدون تغییر بود ،اما گلوکوز سرم در تیمار
شاهد به شکل معنیداری از سایر تیمارها بیشتر بود و کورتیزول نیز
در تیمار  3گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم جیره در مقایسه با سایر
.
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b

درصد بقا
10/91±40/47
7/14±42/85a
4/12±59/52b
10/91±66/66c

a

.)P>0/05

تیمارها کاهش یافت میزان آنزیمهای آلکالین فسفاتاز و آالنین
آمینوترانسفراز در تیمارهای شاهد و  1گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم
جیره به نسبت تیمارهای  2و  3گرم پروبیوتیک در هر کیلوگرم جیره به
شکل معنیداری بیشتر بود .شمارش تعداد تلفات حاصل از بیماری
توسط باکتری آئروموناس هیدروفیال نشان داد که تیمارهای شاهد و 1
از نظر درصد بقا بیتفاوت بودند اما در تیمارهای  2و  3گرم پروبیوتیک
در هر کیلوگرم جیره ،درصد بقا بهترتیب به شکل معنیداری افزایش یافت.
.

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :1نمودار میزان فعالیت آنزیمهای هضمی روده ماهی تیالپیای نیل تحت تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره غذایی
حروف متفاوت بر روی هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد ( )P>0/05

بحث
استفاده از گونههای پروبیوتیکی گوناگون در جیره غذایی آبزیان
بهعنوان افزودنی خوراکی ،در دو دهه اخیر با افزایش چشمگیری از
سوی پرورشدهندگان روبرو بوده است ( Balcázarو همکاران.)2006 ،
پروبوتیکها اغلب با نشستن بر سطح داخلی روده از طریق ترشح مواد
آنزیمی گوناگون و یا رقابت با سایر ریزجانداران بیماریزا جهت بقا،
جذب مواد غذایی و مقاومت در برابر ریزجانداران بیماریزا را افزایش
میدهند ( .)2010 ،Nayakدر راستای آگاهی از اثرات متنوع پروبیوتیکهای
گوناگون بر روی آبزیان ،نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از
پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی ماهی تیالپیای
نیل میتواند وزن نهایی ،درصد افزایش وزن و ضریب رشد ویژه را
افزایش دهد .این یافتهها با نتایج محمدی و همکاران ( )1390در سنجش
عملکرد رشد ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختف
پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس و پودر سیاهدانه مطابقت داشت

که نشان میدهد پروبیوتیک مذکور هم در ماهیان سردابی و هم در
ماهیان گرمابی به شکل مناسبی در فلور روده ساکن میگردد و اعمال
اثر میکند .در تحقیقی دیگر قربانیرنجبری و قربانیرنجبری ()1392
اعالم داشتند که استفاده توام از کنجاله کانوال و پروبیوتیک الکتوباسیلوس
رامنوسوس در جیره الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان نیز باعث باال
رفتن میزان افزایش وزن میگردد که بیانگر این حقیقت است که
پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس در سنین الروی نیز اثر سودمندی
را بر جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان داراست ،از طرفی افزایش بقا
در الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان نشان میدهد که با توجه به
حساسیت بیشتر در سنین الروی احتماالً اثر پروبیوتیک مذکور بر
زندهمانی ماهیها نمایانتر است .همچنین ضریب کارایی پروتئین در
هیچیک از تحقیقات فوق تغییر معنیداری را نشان نداد و میتوان نتیجه
گرفت که حضور پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره و
متعاقب آن در فلور روده ماهی ،تاثیر قابل توجهی در هضم و جذب
پروتئینها توسط ماهی ندارد.
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در تحقیق حاضر نتایج حاصل از اندازهگیری میزان فعالیت
آنزیمهای هضمی روده شامل تریپسین ،کیموتریپسین ،لیپاز و آمیالز
پس از یک دوره  60روزه تغذیه ماهی تیالپیای نیل با جیره حاوی
سطوح مختف پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس گویای این مطلب
بود که بهجز افزایش فعالیت آنزیمهای تریپسین و آمیالز در روده،
استفاده از این پروبیوتیک در جیره ،تاثیر چندانی بر میزان فعالیت
سایر آنزیمهای هضمی روده ندارد .مطـالعه  Yanboو )2006( Zirong
بر روی استفاده از باکتریهای خانواده باسیلوس بهعنوان پروبیوتیک
در جیره غذایی ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioنیز افزایش
فعالیت آنزیم آمیالز در روده را نشان داد ،درحالیکه میزان فعالیت
آنزیم لیپاز نیز با افزایش روبرو بود که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر
همخوانی ندارد و احتماالً دلیل این عدم تطابق تفاوت در رژیمغذایی
ماهی تیالپیای نیل و کپور معمولی و گرایش بیشتر ماهی کپور معمولی
به جیرههای گیاهی میباشد .باکتری باسیلوس در جیره میگوی سفید
هندی ( )Fenneropenaeus indicusنیز تاثیری مشابه با کپور معمولی
داشت و باعث افزایش همزمان فعالیت آنزیمهای هضمیلیپاز و آمیالز
در روده شد ( Ziaei-Nejadو همکاران .)2006 ،در سنین الروی نیز
افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوسی به جیره غذایی الرو
ماهی شانک اروپایی ( )Sparus aurataباعث افزایش فعالیت آنزیم
هضمی آمیالز و تریپسین در هفته دوم و سوم بعد از تفریخ شد (Suzer
و همکاران )2008 ،که این نتایج با توجه به الکتوباسیلوسی بودن
پروبیوتیک مصرفی ،با نتایج حاصل از تحقیق حاضر تطابق کامل دارد.
بررسی شاخصهای سرم خون ماهیان تغذیه شده با سطوح
مختلف پروبیوتیـک الکتوباسیلوسرامنـوسـوس 7 ،روز پس از تزریق
باکتری بیماریزا آئروموناس هیدروفیال نشان داد که محتوای پروتئین
کل سرم خون پس از مواجهه کامل ماهی با بیماری ،در هیچکدام از
تیمارهای سطوح مختلف پروبیوتیک در جیره ،تغییرات معنیداری
نداشته است که این نتایج همخوانی کامل داشت با نتایج حاصل از
تحقیقی تحت عنوان اثرات استفاده از گیاهان گوناگون بومی کشور
چین در جیره ماهی قزلآالی رنگینکمان بر شاخصهای ایمنی و
خونی ماهی در هنگام مواجهه با عفونت آئروموناس هیدروفیال (Ardó
و همکاران )2008 ،و در تحقـیق مـذکور نیـز محتـوای پروتئینی
سـرم خـون ماهی تحـت اثر هیچیک از افزودنیهای غذایی ،در هنگام
مواجهه با باکتری بیماریزا آئروموناس هیدروفیال تغییر نکرد .اینگونه
بهنظر میرسد که عفونت آئروموناس هیدروفیال محتوای پروتئینی
سرم خون را درگیر نمیکند و از طرفی دیگر این شاخص خونی تحت
تاثیر مستقیم استفاده خوراکی ماهی از پروبیوتیک و سایر افزودنیهای
گیاهی قرار ندارد.
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با افزودن پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس به جیره ماهی
تیالپیای نیل ،پس از بیماری ماهی توسط باکتری آئروموناس هیدروفیال،
میزان کورتیزول و گلوکوز موجود در سرم خون ماهی به شکل
معنیداری کاهش یافت که میتواند مبین این موضوع باشد که در
گروه شاهد (بدون پروبیوتیک در جیره) اثر بیماری قویتر ظاهر شده
و ماهی بیشتر درگیر عفونت شده و متعاقباً دچار استرس بیشتری
گردیده است که این استرس باعث ترشح کورتیزول به خون و بهدنبال
آن بر اثر افزایش سطح کورتیزول در خون ،شکستن گلیکوژن کبدی
و آزادسازی کلوگوز به خون شده است .بنابراین اینگونه برداشت
میگردد که سطح پایینتر کورتیزول و گلوکوز در تیمارهای تغذیه
شده با پربیوتیک به این دلیل است که تغذیه با پروبیوتیک الکتوباسیلوس
رامنوسوس با افزایش ایمنی باعث شده ماهی تیالپیای نیل کمتر
درگیر عفونت گردد و از نظر شرایط استرسی در حالت بهتــری
بــاشــد ،کـه ایـن افـزایـش ایمنـی با استفـاده از پروبیوتیک
الکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی ماهی تیالپیای نیل در برابر
عفونت ادواردسییال تاردا ( )Edwardsiella tardaنیز گزارش داده شد
( Piraratو همکاران.)2006 ،
 Nikoskelainenو همکاران ( )2003نیز بیان داشتند که
استفاده تغذیهای از پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره
قزلآالی رنگینکمان میتواند به شکل معنیداری محتوای لیزوزیم
موجود در خون و در نتیجه ایمنی بدن را در برابر بیماریها افزایش
دهد و از طرفی طی یک عمل رقابتی احتمال مستقر شدن باکتریهای
بیماریزا بر روی روده را کاهش میدهد .این افزایش مقاومت در مقابل
بیماریها بهخصوص عفونتهای باکتریایی ،با افزودن اغلب سـویههای
پروبیوتیـک الکتـوباسیلـوس رامنـوسوس از قبیل سویه JCM 1136
نیز گزارش شده است ( Panigrahiو همکاران .)2004 ،از آنجاکه
پروبیوتیک الکتوباسیلوس رامنوسوس در شرایط آزمایشگاهی و خارج
از بدن جاندار زنده هیچ تاثیر مستقیمی بر کلونی باکتریهای بیماریزا
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