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تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی الرو ماهی
قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
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چکیده
امروز کاربرد ترکیبات میکروبی به عنوان پروبیوتیک برای افزایش رشد و ایمنی ماهیان در حال توسعه است .در این راس  فده ات ا هعلاطم ز    
حاضر ارزیابی تاثیر غلظتهای مختلف باکتریایی دو گونه بیفیدوباکتریوم الکتیس و بیفیدوباکتریوم انیمالیس بر عملکرد رشد ورال تمواقم و    

ماهی قزلآالی رنگینکمان در مقابله با استرسهای محیطی است .به این منظور تعداد  470قطعه الرو ماهی قزلآالی رنگینننکم یگنایم اب نا ن    

وزن اولیه (انحراف معیار  ±میانگین وزن)  0/835 ± 0/ 97 1گرم تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردید .پس

یراگزاس زا   

 14روزه آنه طیارش اب ا    

آزمایشگاه به صورت تصادفی در چهار تیمار هر کدام با سه تکرار (سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد) تقسیم شدند .تیمارهای آزمایشی سه

غلظت مختلف  2 × 109 ،1 × 109و  3 × 109واحد کلنی در  100گرم جیره غذایی و تیمار شاهد با غذایی بدون مکمل باکتریایی ب تدم یار   
 60روز مورد تغذیه قرار گرفتند .همگی الروها در ابتدا و انتهای دوره مطالعه زیستتتس ندش یجن د ینچمه  ،ن رد 

استرسهای محیطی قرار گرفتند .نتایج بدس  داد ناشن هدمآ ت ا افتس د  ه ا تظلغ نیرتمک ز

علاطم یاهتنا ه تحت نایهام         

نازیم شهاک و دشر شیازفا بجوم ییایرتکاب      

      

کورتیزول در خون ماهیان قزلآالی رنگینکمان گردید .علیرغم مشاهده افزایش عملکرد رشد اختالف معنیداری در نتایج مربوط به اس رت سسس-
های محیطی مشاهده نشد (  .)P>0/ 05همچنین استفاده از جیره مکملسازی شده با کمترین غلظت باکتریایی عالوه بر افزایش معیاره دشر یا   

باعث کاهش کورتیزول و آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز شد.

کلمات کلیدی :الرو ،قزلآالی رنگینکمان ،پروبیوتیک ،بیفیدوباکتریوم ،کورتیزول ،ایمنی.
*نویسنده مسئول :جواد سهندی

آدرس :گروه میکروبیولوژی دریا ،دانشکده علوم زیستی دریا ،دانشگاه اقیانوسی چین ،چینگ تائو ،چین .تلفن2 9826 23 0919 :

پست الکترونیکsahandijavad@gmail.com:
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مقدمه
ماهی قزلآالی رنگینکمان ( Oncorhynchus

 )mykissگونهای گوشتخوار است که در سالهای اخیر
تولید آن در سطح دنیا به شدت در حال افزایش است
(  .) 15همچنین طبق آمار دفتر برنامهریزی و بودجه
سازمان شیالت ایران تولید ساالنه ماهی قزلآالی
رنگینکمان از  000 2تن در سال  1379به بیش از
 73642تن در سال  1388افزایش یافته است (.)8
دستیابی به خوراک با کیفیت و ارزان قیمت میتواند
موجب کاهش هزینه تولید و در نتیجه قیمت نهایی
ماهی گردد .افزودن ترکیبات مختلف از جمله
پروبیوتیکها به جیره غذایی از جمله این اقدامات است
و تاکنون تحقیقات متعددی در این مورد صورت گرفته
است (7،6،3و .)9استفاده از پروبیوتیکها در واقع
تکنولوژی جدیدی در آبزیپروری همگام با محیط
زیست است ( .)9درصنعت آبزیپروری توجه به بهبود
عملکرد دستگاه گوارش و بهبود شرایط کیفی آب
مورد استفاده در این صنعت بسیار مهم بوده و دارای
اهمیت ویژهای است .بنابراین افزودن پروبیوتیکها

عالوه بر تاثیر بر کارآیی رشد و تغذیه به علت فعالیت-
های مختلف از جمله مقابله با عوامل بیماریزا مانع از
مصرف مواد شیمیایی و نیز آنتیبیوتیکها میشوند .در
همین راستا سازمان خواروبار جهانی ( ،)FAOاستفاده از
پروبیوتیکها را برای بهبود محیط زیست آبزیان به
عنوان موضوع مهم تحقیقات آینده در حوزه آبزی
پروری تعیین نموده است (  .) 34سطح وسیعی از

الکتیک مینمایند .اعضای این جنس متعلق به راسته
 Actinobacteriaهستند که بیشترین ساختار بازهای
آلی در ساختار ژنوم آنها متعلق به سیتوزین و گوانین
میباشد .عمده فعالیت پروبیوتیکها در بهبود عملکرد
دستگاه گوارش و افزایش سالمت میزبان در دستگاه
گوارش میزبان صورت میگیرد .نحوه عملکرد آنها
درون دستگاه گوارش به سه شکل درون سلولی ،
موکوسی و تحت موکوسی میباشد (  .) 31تاکنون
روشهای مختلفی جهت تلقیح پروبیوتیکها به دستگاه
گوارش انواع آبزیان ارائه گردیده است که بر اساس
مطالعه سهندی ( )9به دو شکل تلقیح درونی و تلقیح
بیرونی قابل تقسیم هستند .در تلقیح درونی پروبیوتیک
مصرفی به داخل دستگاه گوارش آبزی هدف وارد می-
شود و اصل فعالیت در دستگاه گوارش رخ میدهد .در
شکل تلقیح بیرونی عمده فعالیت پروبیوتیک در خارج
پیکره میزبان صورت میگیرد و محصول حاصل جهت
تغذیه آبزی هدف استفاده میشود که از آن جمله می-
توان به روش تخمیر و استخراج عصاره آنزیمی اشاره
کرد .تغذیه یکی از پرهزینهترین بخشهای آبزی
پروری است و بهینهسازی آن میتواند نقش مهمی در
کاهش هزینههای تولید داشته باشد ( .)6افزودن
پروبیوتیکها به صورت فرآوردههای میکروبی تجاری
و یا بومی باعث افزایش رشد میگردد (  .) 34به عنوان
مثال در مطالعهای سهندی و همکاران (  ) 27از باسیلوس-
ها در جیره غذایی الرو ماهی کپور نقرهای استفاده
نمودند که موجب افزایش رشد در الروها گردید.

پروبیوتیکها به صورت تجاری در سطح جهان استفاده

همچنین استفاده از مخلوط الکتوباسیلوسهای

در جهت افزایش سالمت میزبان بکار برده میشوند (.)9

غذایی تاس ماهی ایرانی باعث افزایش رشد در الروها

میشوند که شامل نژادهای مختلف باکتریایی هستند و
بیفیدوباکتریومها گرم مثبت ،بی هوازی ،میلهای شکل

منشعب هستند که با تخمیر همگن قندها تولید اسید

پروبیوتیکی و مخمر ساکارومایسیس سرویسیه در جیره

گردید (  .) 10توکمهچی و همکاران ( ،)4جهت بهبود
عملکرد رشد در الروهای قزلآالی رنگینکمان از

تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر351 ...

الکتوباسیلوس

رامنوسوس

Lactobacillus

غذایی الرو کپور معمولی با هدف ارزیابی مقاومت در

 ،)rhamnosusاستفاده نمودند که نتایج قابل توجهی

برابر عوامل استرسزا و فاکتورهای بیوشیمیایی عصاره

مبنی بر بهبود عملکرد رشد را گزارش نمودند .همچنین

بدن صورت گرفت که کاهش کورتیزول مشاهده

(

در مطالعهای  60روزه بر روی الرو قزلآالی رنگین-
کمان محمدی آذرم و همکاران (  ) 12از پروبیوتیک

گردید .با توجه به این که تاکنون مطالعهای در

خصوص تاثیر استفاده از دو گونه بیفیدوباکتریوم

تجاری پروتکسین که شامل الکتوباسیلوسها و یک

انیمالیس و بیفیدوباکتریوم الکتیس به عنوان دو گونه

در تغذیه الروهای ماهی قزلآالی رنگینکمان استفاده

است .هدف مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر دو گونه مذکور

نمودند که موجب بهبود معیارهای رشد گردید .افزودن

بر روند رشد و ایمنی الروهای قزلآالی رنگینکمان

پروبیوتیکها به جیره غذایی آبزی هدف باعث ایجاد

تغذیه شده با این پروبیوتیکها است.

گونه بیفیدوباکتر ( )Bifidobacterium bifidumبود،

تعادل میکروبی روده ،ساخته شدن ترکیبات مفید از
جمله ویتامینها و برخی آنزیمها ،تحریک و افزایش
کارایی سیستم ایمنی ،افزایش فعالیتهای گوارشی و
آنزیمی و به دنبال آن افزایش رشد و ایمنی در موجود
میشود ( Barton .)71و همکاران (  ) 13در مطالعه خود
در خصوص سطح کورتیزول در طول استرس و تنظیم
اسمزی در ماهی کوهو و قزلآال گزارش دادند که
سطح کورتیزول با افزایش استرس افزایش خواهد
یافت .در مطالعات تغذیهای از جمله فاکتورهای مهم
جهت بررسی ایمنی و مقاومت کورتیزول میباشد.
توکمهچی و بندبنی ( )4در بررسی خود تاثیر
پروبیوتیک ساکارومایسیس سرویسیه در سه حالت
عصاره هیدرولیز شده ،پودر مخمر و ترکیب آن دو در
روند رشد و سیستم ایمنی ماهی قزلآال را مورد ارزیابی
قرار دادند که نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت ماهیان
قزلآال در برابر استرسهای دمایی و هیپوکسی شده و
کاهش سطح کورتیزول در تیمارهای آزمایشی در
مقایسه با گروه شاهد مشاهده گردید .همچنین
اسماعیلی و همکاران ( )1در استفاده از زیستیارهای

باسیلوسی شامل باسیلوس سوبتیلیس ،باسیلوس لیشنی-

فورمیس و مخمر ساکارومایسیس سرویسیه در جیره

موثر بر روند هضم و جذب در آبزیان صورت نگرفته

مواد و روشها
ماهیان مورد استفاده و طرح آزمایش
این مطالعه بر اساس طرح کام ًالًال تصادفی در چهار
تیمار طرح ریزی و در طول مدت  60روز اجرا شد.
ماهیان مورد استفاده در این مطالعه شامل الرو قزلآالی
رنگین کمان ( ،)Oncorhynchus mykissبا وزن
متوسط ( 0/835 ± 0/ 97 1گرم) از کارگاه گلچشمه
منطقه گزنک شهرستان آمل (مازندران -ایران) تهیه
گردیدند .پس از انتقال الروها به آزمایشگاه جهت
سازگاری با محیط مطالعه به مدت  14روز در تانک
 1000لیتری نگهداری شدند .پس از سازگاری آنها با
محیط مطالعه به صورت کام ًالًال تصادفی در چهار تیمار
شامل سه تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد هر کدام با
سه تکرار تقسیم شدند .برای پرورش الروها از
حوضچههای پالستیکی با حجم  15لیتر استفاده شد و
درون هر حوضچه تعداد  30عدد الرو ذخیره سازی
شد .الروهای روزانه چهار بار بر اساس  4-8درصد وزن
بدن (متغیر در طول دوره پرورش) غذادهی شدند .در
طول دوره مطالعه دما ،pH ،شوری ،قلیائیت و سختی
کل اندازهگیری و ثبت گردید.
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پروبیوتیک مورد استفاده

در این مطالعه از دو گونه بیفیدوباکتر

PTCC-1631

animalis

Bifidobacterium

و

 Bifidobacterium lactis PTCC-1736استفاده
گردید که به صورت لیوفیلیزه از مرکز کلکسیونهای
قارچ و باکتری صنعتی ایران تهیه گردید .سپس
باکتریهای فوق الذکر در پلیتهای  MRSبه مدت 24

ساعت در دمای  37 °Cمورد کشت قرار گرفت .پس از
کشت باکتریها بر اساس روش کدورت سنجی

غلظتهای  2 ×10 9 ،1 ×10 9و  3 ×10 9واحد کلنی در
 100گرم غذا تهیه گردید .خوراک مورد استفاده به
صورت تجاری (بیضاء  ، 21شیراز ،ایران) تهیه گردید.
پس از تهیه جیرههای مکملسازی شده تیمارهای
آزمایشی مطابق با جدول  1به الروها خورانیده شد.
زیستسنجی الروهای ماهی قزلآال
جهت بررسی وضعیت رشد ماهیان در طول دوره

بر اساس مطالعه سهندی و همکاران (  ) 28انجام شد.
برای آزمونهای مقابله با عوامل استرسزا تعداد 3
مخزن با حجم  10لیتر از آب محیط پرورش پر شد.
جهت کنترل اکسیژن در تمامی مخازن از هوادهی با
سنگ هوا در هر سه مخزن به یک میزان اعمال گردید.
تعداد  5قطعه ماهی از هر تکرار به صورت تصادفی
صید و در شرایط استرسزا قرار گرفت .از زمان ورود
ماهیان به داخل مخازن تا زمان مرگ آنها زمان با
استفاده از زمانسنج بر حسب ثانیه ثبت گردید .آزمون
مقابله با  pHاسیدی برابر  2با افزودن اسید کلریدریک
ساخت شرکت مرک آلمان صورت گرفت .همچنین
آزمون مقابله با  pHقلیایی برابر  12با افزودن سود به
مخازن و کنترل  pHصورت گرفت .برای انجام آزمون
مقابله با دمای  40درجه سانتیگراد نیز با افزودن آب
گرم به مخازن و با استفاده از دماسنج دمای آنها به 40
درجه سانتیگراد رسانیده شد .همچنین آزمون مقابله با
آمونیا با افزودن  5میلیگرم در لیتر آمونیا به مخازن

آزمایش ،در ابتدا و انتهای مطالعه الروهای متعلق به هر

صورت پذیرفت.

پودر گل میخک در لیتر طول و وزن آنها با استفاده از

اندازهگیری معیارهای ایمنیشناسی

تیمار صید و پس از بی هوش کردن با  100میلیگرم
تخته زیستسنجی با دقت  1میلیمتر و ترازوی دیجیتال
با دقت  0/ 001گرم اندازهگیری و ثبت گردید .در
انتهای مطالعه برخی از معیارهای رشد و تغذیهای مورد
محاسبه و ارزیابی قرار گرفت.

برای اندازهگیری معیارهای ایمنیشناسی از  5قطعه
ماهی در هر تکرار خونگیری به عمل آمد و پس از تهیه
سرم خون آنزیمهای آالنین آمینو ترانسفراز و آالنین
آسپارات ترانسفراز با استفاده از کیت پارس آزمون
(ایران) و میزان کورتیزول با استفاده از کیت مونوبایند

ارزیابی مقاومت ماهیان قزلآال در برابر

(آمریکا) اندازهگیری شد.

در انتهای دوره  60روزه مطالعه ماهیان جهت ارزیابی

تجزیه و تحلیل دادهها

استرسهای محیطی
مقاومت در برابر عوامل استرسزای محیطی مورد
سنجش قرار گرفتند .به همین دلیل ماهیان به مدت 24
ساعت قطع غذا شده و آزمون مقابله با عوامل استرسزا

تجزيه و تحليل آماري دادههاي بدست آمده در قالب
طرح کام ًالًال تصادفي با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه

تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر551 ...

تجزیه نتایج مربوط به فاکتور وضعیت اختالف معنی-

 ) 19از طریق آنالیز واریانس یک طرفه و بر اساس
آزمون دانکن در سطح  0/ 05انجام پذيرفت.

داری را در بین تیمارهای آزمایشی و همچنین با تیمار
شاهد نشان نداد (  .)P>0/ 05نتایج مربوط به آزمون

نتایج

مقابله با عوامل استرسزا نشان دهنده عدم وجود

معیارهای کیفی آب حوضچههای پرورشی شامل:

اختالف معنیدار در تیمارهای آزمایشی است

دما ( ،)7/ 63 ±0/ 08 ( pH ،)71/ 66 ±1/33 °Cهدایت

(  .)P>0/ 05لذا قابلیت افزایش مقاومت در برابر عوامل

الکتریکی ( ،) 3012 / 62 ±054/ 03 µmhos/cmشوری

استرسزا در غلظتهای مختلف بیفیدوباکتریومها مشابه

( ،)2/ 01 ±0/ 13 mg/Lقلیائیت ( )042mmol/Lو سختی

بوده است (جدول .)3

کل ( ) 391 /6 mg/Lنشان داد که این معیارها در

در بررسی معیارهای ایمنیشناسی شامل ،ASAT

محدودهی مناسب برای پرورش قزلآال رنگینکمان

 ALATو همچنین کورتیزول سرم ماهیان قزلآالی

قرار داشته است .نتایج مربوط به تجزیه معیارهای رشد و

رنگینکمان پس از دوره مطالعه ،نتایج نشان داد که

تغذیهای در جدول  2ارائه شده است.

مقاومت الروها افزایش یافته است بطوری که میزان

بر اساس نتایج بدست آمده الروهای تغذیه شده با

کورتیزول در تیمار شاهد  18 / 800 ± 2/ 264میکروگرم

کمترین غلظت بیفیدوباکتریوم در تیمار  T1به طور

در دسیلیتر اندازهگیری شد که بیشترین میزان

معنیداری رشد بیشتری در مقایسه با تیمارهای آزمایشی

کورتیزول در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی بود

دیگر و همچنین شاهد داشت (  .)P<0/ 05این در حالی

(  .)P<0/ 05اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی

است که کمترین نرخ معیارهای رشد از جمله میانگین

در خصوص میزان کورتیزول و  ALATمشاهده نشد

وزن نهایی ،وزن نسبی به دست آمده ،نسبت کارآیی

(  .)P>0/ 05در مورد میزان  ASATنتایج نشان داد که

پروتئین ،چربی و انرژی در تیمار  T3مشاهده شد.

این آنزیم در تیمار  T1کاهش یافته است که در مقایسه

همچنین اختالف معنیداری بین تیمار  T3و شاهد

با سایر تیمارها دارای اختالف معنیداری است

مشاهده نشد (  .)P>0/ 05علیرغم مشاهده اختالف

( ( )P<0/ 05جدول .)4

معنیدار در تیمارهای آزمایشی و شاهد با یکدیگر،

جدول  -1غلظتهای باکتریایی دو گونه بیفیدوباکتریوم انیمالیس و بیفیدوباکتریوم الکتیس در جیره غذایی الرو قزلآالی رنگینکمان
تیمارهای آزمایشی
شاهد
غلظت باکتری

بدون افزودن پروبیوتیک

T1
CFU/100g

T2
9

1 × 10

CFU/100g

T3
9

2 × 10

CFU/100g

9

3 × 10
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جدول  -2معیارهای رشد و تغذیهای ماهیان تغذیه شده با غلظتهای مختلف بیفیدوباکتریوم انیمالیس و بیفیدوباکتریوم الکتیس در دوره آزمایش
 60روزه (انحراف معیار  ±میانگین)

تیمارهای آزمایشی
شاهد

معیارهای رشد و تغذیه

9

(فاقد پروبیوتیک)

میانگین وزن اولیه (گرم)

c

میانگین وزن نهایی (گرم)

c

وزن نسبی بدست آمده (درصد)
نسبت کارآیی پروتئین (گرم)

02/ 989 ± 4/ 391

0553/ 24 ± 764 / 54

a

2/ 90 2 ± 0/ 560

فاکتور وضعیت (درصد)

1/221 ± 0/ 08 2

b

0/242 ± 0/950

a

c

23 / 069 ± 4/048

c

4362 / 13 ± 639/ 26

b

7/826 ± 1/ 600

a

1/011 ± 0/ 085

1/521 ± 0/ 102

0/845 ± 0/212

02/ 708 ± 4/526

3671 / 99 ± 248/ 45

c

2/411 ± 0/344

a
a

0/025 ± 0/311

b

3 × 10

CFU/100g

b

8/ 261 ± 2/020a

c

نسبت کارایی انرژی (کیلوکالری بر گرم)

b

4886 / 81 ± 1219 / 36

1/9 24 ± 0/ 403

0/ 203 ± 0/242

0/ 508 ± 0/331
24 /3 98 ± 6/ 109

a

2 × 10

CFU/100g

a

6/849 ± 1/354c

نسبت کارآیی چربی (گرم)

1 × 10

CFU/100g

0/575 ± 0/282

c

T1

9

T2

9

T3

1/ 898 ± 0/424

6/848 ± 1/925c
c

0/ 00 2 ± 0/440

0/322 ± 0/640

a

1/ 109 ± 0/ 083

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده معنیدار بودن اختالف است ( .)P<0/ 05

جدول  -3میزان مقاومت الرو ماهیان تغذیه شده با غلظتهای مختلف بیفیدوباکتریوم انیمالیس و بیفیدوباکتریوم الکتیس در دوره  60روزه
آزمایش بر حسب ثانیه (انحراف معیار  ±میانگین)

تیمارهای آزمایشی
شاهد

نوع آزمون مقابله

9

(فاقد پروبیوتیک)

آزمون مقابله با پیاچ اسیدی
تست مقابله با پیاچ قلیایی

a
a

562 / 50 ± 121/ 50

a

آزمون مقابله با آمونیا

ab

023/ 66 ± 16 /68

a

آزمون مقابله با دمای 40 ºC

a

1 × 10

CFU/100g

CFU/100g

956 ± 283 / 63

498 ± 141

845 ± 104

a
a

a
b

743/33 ± 10 /11
a

48 / 66 ± 8/20

a

955/33 ± 10 / 59

2 × 10

3 × 10

CFU/100g

413/33 ± 36 / 62

a

53 /33 ± 10 / 26

T1

9

T2

9

T3

a

5 19 ± 60 /93

a

59 /33 ± 1/ 52

a

715/33 ± 51 / 03

274 ± 2/ 64

55/ 66 ± 6/20
488 / 66 ± 8/ 14

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده معنیدار بودن اختالف است ( .)P<0/ 05

جدول  -4مقادیر مختلف کورتیزول ALT ،و  ASTدر تیمارهای مختلف آزمایشی تغذیه شده با غلظتهای مختلف بیفیدوباکتریومها در طول
دوره  60روزه (انحراف معیار  ±میانگین)

تیمارهای آزمایشی
شا ه د

معیارهای ایمنی

)U/L( AST
)U/L( ALT

کورتیزول ()µg/dL

9

(فاقد پروبیوتیک)
22/526 ± 15 /645a

a

70 2/338 ±39/837
a

18 / 800 ± 2/ 264

b
a

T1

9

1 × 10

CFU/100g

6/052 ± 2/ 375

271 / 875 ± 92 /142
b

5/050 ± 1/ 67 1

T2

9

2 × 10

CFU/100g

a
a
b

18 /057 ± 9/ 067

69 3 ± 92 /942

6/055 ± 0/ 888

T3
3 × 10

CFU/100g

a

21 /521 ± 11/948a

266 /338 ± 021/ 869
b

5/526 ± 1/111

حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده معنیدار بودن اختالف است ( .)P<0/ 05

بحث
نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن

بیفیدوباکتریوم انیمالیس و بیفیدوباکتریوم الکتیس به

جیره غذایی الروهای قزلآالی رنگینکمان به میزان

9

 1 ×10واحد کلنی در  100گرم غذا قادر است

معیارهای رشد و تغذیه را افزایش داده و موجب کاهش

میزان کورتیزول سرم در ماهیان گردد .افزودن
پروبیوتیکها به جیره غذایی ماهی باعث ایجاد تعادل

میکروبی روده ،ساختن ترکیبات مفید از جمله ویتامین-
ها و برخی آنزیمها ،تحریک و افزایش کارایی سیستم
ایمنی ،افزایش فعالیتهای گوارشی و آنزیمی و به
دنبال آن افزایش رشد و توسعه سطوح غذایی میشود

تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر751 ...

(  .) 18انواع مختلفی از پروبیوتیکها به شکل بومی و یا

(  .) 19بر همین اساس بهبود عملکرد دستگاه گوارش

تجاری به صورتهای مختلف طی فرآیندهای غنی-

موجب گردید تا نرخ کارآیی پروتئین درتیمارهای T1

سازی ( ،)6مکملسازی (  ) 29و یا افزودن به آب محیط

و  T2افزایش معنیداری یابد .همچنین بهبود کارآیی

پرورش (  ) 27مورد استفاده قرار که نتایج بدست آمده

پروتئین سبب افزایش درصد وزن در تیمار  T1در

نشان داده است که این میکروارگانیسمها توانستهاند

مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد

موجب افزایش رشد گردند .خاصیت پروبیوتیکها در

گردیده است که با نتایج محمدی آذرم و همکاران

تغییر فلور میکروبی دستگاه گوارش و غالب ساختن

(  ) 12در استفاده از الکتوباسیلوسهای پروبیوتیکی

فلور میکروبی مناسب عمده فعالیت پروبیوتیکها در

مطابقت میکند .با این حال این افزایش رشد و بهبود

دستگاه گوارش است .این تعادل میکروبی ضمن

کارآیی ترکیبات مغذی جیره میتواند در اثر فعالیت

کاهش فلور میکروبی بیماریزا از طریق رقابت غذایی

مناسب آنزیمی و شکستن زنجیرههای پیچیده

و فضایی موجب افزایش سطح گوارش شده و سطح

اسیدآمینهها به زنجیرههای ساده و قابل جذب نیز باشد

هضم و جذب را افزایش میدهند ( .)9در مطالعه حاضر

( .)9در مطالعه  Lara-Floresو همکاران ( )22استفاده

استفاده از بیفیدوباکتریومها موجب افزایش وزن نهایی

از  02/ 989 ± 4/ 391در تیمار شاهد به ± 6/ 109

از گونههای پروبیوتیکی ،Streptococcus faecium
 Lactobacillus acidophilusو

Saccharomyces

 24 /3 98گرم در تیمار  T1گردید که مطابق با مطالعه

 cerevisiaeدر الروهای تیالپیای نیلOreochromis ،

توکمهچی و همکاران ( )4بود که با استفاده از

 niloticusبا میانگین وزنی  251/3میلیگرم ظرف مدت

الکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی قزلآالی

 9هفته موجب بهبود معیارهای تغذیهای شد که با مطالعه

رنگینکمان در طول دوره  45روزه شاهد افزایش رشد

حاضر مطابقت دارد .به نظر میرسد این افزایش رشد و

در تیمارهای آزمایشی بود .این افزایش رشد احتما ًالًال در

بهبود عملکرد آن به دلیل بهبود عملکرد دستگاه

نتیجه تعادل میکروبی مناسب است که با استفاده از

گوارش به دلیل تعادل مناسب میکروبی ،کاهش عوامل

پروبیوتیک مورد استفاده شکل گرفته است .در این

پاتوژن و افزایش ترشح آنزیم بوده است ( .)71بهبود

مطالعه کمترین غلظت مورد استفاده موجب افزایش

مقاومت در برابر عوامل استرسزا از ویژگیهای مهم

رشد شد که با مطالعه  Sahandiو همکاران (  ) 27در

سویههای مختلف زیستیارها است (  .) 16اختالف

الرو کپور نقرهای مطابقت میکند .عمومًاًا رفتار گونه-

غذایی الروهای قزلآالی رنگینکمان در آزمون مقابله

های مختلف ماهیان در تاثیرپذیری از پروبیوتیکها در

با عوامل استرسزا مشاهده نشد و گاهًاًا کاهش مقاومت

غلظتهای مختلف بکارگیری آنها کام ًالًال متفاوت می-

در برابر تنش قلیایی در تیمار  T3مشاهد شد .این در

باشد ( .)02 ،5تولید الکتات و یا تحریک رشد

حالی است که مصرف پروبیوتیکها در مطالعه

میکروبهای تولید کننده اسید الکتیک که موجب

لشکربلوکی و همکاران ( )11بر روی تاس ماهی ایرانی

تغییر  pHروده میزبان میگردد از عمده شیوههای تاثیر

موجب افزایش مقاومت الروها گردید .پروبیوتیکها

پروبیوتیکها در دستگاه گوارش گزارش شده است

قادرند با ترشحات موکوسی که دارای فعالیت

استفاده از باسیلوسهای پروبیوتیکی در جیره غذایی

معنیداری در استفاده از بیفیدوباکتریومها در جیره
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ضدمیکروبی هستند ،در سطح موکوس ایجاد سد دفاعی

در ماهیان استخوانی کورتیزول به عنوان

علیه عوامل پاتوژنیک کنند (  .) 31فعالیت تحت

گلوکوکورتیکوئید عمل میکند که در فعالیتهای

موکوسی پروبیوتیکها موجب افزایش سیستم ایمنی،

متابولیکی و تنظیم اسمزی نقش دارد ( Sivil et al.,

تولید سیتوکین ،افزایش دامنه مقاومتی و کاهش پاسخ

 .)2008کورتیزول همچنین در بقاء الروها ( ،) 30

التهابی میزبان میگردد  .البته باید توجه داشت استفاده از

سازگاری با شوری (  ،) 23و رشد (  ) 25نقش مهمی را

پروبیوتیک الزامًاًا مقاومت موجود را در برابر عوامل

ایفا میکند Barton .و همکاران (  ) 13در مطالعه خود

استرسزای محیطی را افزایش نمیدهد بر همین اساس

در خصوص سطح کورتیزول در طول استرس و تنظیم

تاثیر آن بر سایر مکانیسمهای مقاومتی از جمله برخی

اسمزی در ماهی کوهو و قزلآال گزارش دادند که

ترکیبات سرم خون در الروهای قزلآالی رنگینکمان

سطح کورتیزول با افزایش استرس افزایش خواهد

مورد ارزیابی قرار گرفت .آنزیمهای آسپارتات

یافت ،به همین علت کورتیزول جهت ارزیابی میزان

آمینوترانسفراز یا  ASTو آالنین آمینوترانسفراز یا ALT

مقاومت موجود به شرایط و عوامل استرسزا در نتیجه

از آنزیمهای کبدی هستند که در زمان آسیب دیدن

تغذیه با جیره حاوی بیفیدوباکتریومها مورد ارزیابی

کبد در اثر عوامل مختلف از جمله آلودگی میکروبی

قرار گرفت و نتایج نشان داد که سطح کورتیزول در

وارد جریان خون میشوند .مطالعات در خصوص

تیمارهای آزمایشی کاهش معنیداری را نسبت به تیمار

احتمال نفوذ باکتریها از مخاط نفوذپذیر روده به خون

شاهد داشته است .این افزایش مقاومت ممکن است در

و سپس به کبد موجودات زنده قب ًالًال مورد ارزیابی و

اثر کاهش فلور میکروبی مضرر در دستگاه گوش بوده

تایید قرار گرفته است (افشار مازندران و رجب.) 1380 ،

باشد .همچنین تولید ترکیبات موثر در تحریک ایمنی و

در مطالعه حاضر اختالف معنیداری بین تیمارهای

تولید برخی ویتامینها از جمله عوامل افزایش مقاومت

آزمایشی و شاهد در میزان آالنین آمینوترانسفراز

هستند .مطابق با این نتایج اسماعیلی و همکاران ( )1در

مشاهده نشد .این در حالی بود که میزان آسپارات

استفاده از زیستیارهای باسیلوسی شامل باسیلوس

غلظت بیفیدوباکتریومها (  6/052 ± 2/ 375واحد در

ساکارومایسیس سرویسیه در جیره غذایی الرو کپور

آمینوترانسفراز در تیمار اول تغذیه شده با کمترین

سوبتیلیس،

باسیلوس

لیشنیفورمیس

و

مخمر

لیتر) نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت .مطابق با این

معمولی با هدف ارزیابی مقاومت در برابر عوامل

نتایج  Kumarو همکاران (  ) 21گزارش نمودند که

استرسزا و فاکتورهای بیوشیمیایی عصاره بدن نشان داد

استفاده از باسیلوس سوبتیلیس در جیره غذایی ماهی
روهو تاثیری بر میزان  ALTنداشت .همچنین درمطالعه

استفاده از زیستیارها موجب کاهش کورتیزول در
تیمارهای آزمایشی شد .در مطالعه دیگری استفاده از

 Marzoukو همکاران (  ) 24استفاده از باسیلوس

الکتوباسیلوس دلبروکی در جیره غذایی ماهی باس

تیالپیا نیل اختالف معنیدار را در میزان  ALTبین

تیمارهای آزمایشی تحت تاثیر الکتوباسیلوس دلبروکی

سوبتیلیس و مخمر ساکارومایسیس سرویسیه در ماهی

دریایی موجب کاهش سطح کورتیزول خون در

تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد موجب نشد که با

از  5/1به  3/6شد (  .) 35همچنین در مطالعه  Rolloو

نتایج بدست آمده در این مطالعه مطابقت دارد.

همکاران (  ) 26و  Carnevaliو همکاران (  ) 14کاهش

تاثیر مکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتر951 ...

سطح کورتیزول در الرو ماهی باس دریایی تغذیه شده
با زیستیارها گزارش شد .تمامی این مطالعات با مطالعه
حاضر مطابقت میکند .بر اساس نتایج بدست آمده می-
توان نتیجه گرفت که افزودن بیفیدوباکتریوم انمالیس و
بیفیدوباکتریوم الکتیس با غلظت  1 × 10 9واحد کلنی

در  100گرم از جیره مصرفی الرو ماهی قزلآالی
رنگینکمان سبب بهبود رشد میشود .همچنین این
غلظت مصرفی از دو گونه مذکور موجب کاهش سطح

 .4توکمهچی ،ا ،.شمسی ،ح ،.مشکینی ،س ،.دلشاد ،ر،.
قاسمی مغانجوقی ،ا .)1931( .بهبود شاخصهای رشد و

برخی از معیارهای پاسخ ایمنی ماهی قزلآالی رنگین-

کمان ( )Oncorhynchus mykissبا استفاده توام از
ویتامین  Cو پروبیوتیک ..Lactobacillus rhamnosus

مجله علمی شیالت ایران ،سال  ، 21شماره  ،3صفحات
13 .-22

 .5جعفریان ح .) 1385 ( .تاثیر باکتریهای باسیلوسی به عنوان
پروبیوتیک بر رشد ،بازماندگی و فعالیت آنزیمهای

کورتیزول و افزایش مقاومت در الروها خواهد شد.

گوارشی در الرو تاس ماهی ایرانی (

تشکر و قدردانی

سازی با آرتمیا اورمیانا ( .)Artemia urmianaرساله

 )persicusدر طول دوره پرورش الرو از طریق غنی-

نگارندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکاری
صمیمانه مدیر آزمایشگاههای دانشگاه گنبد کاووس
جناب دکتر جواد بیات کوهسار و همچنین از مسئولین
محترم آزمایشگاههای دانشگاه آقایان جعفرزاده و
حسینی و خانم سراوانی ابراز میدارند.

صفحه . 103
 .6جعفریان ح ،.مروت ر ،.شیرزاد ،ح .) 387 1( .بکارگیری
دافنی ماگنای ( )Daphnia magnaغنی شده با
باسیلوسهای پروبیوتیکی و تاثیر آنها بر رشد الروهای
مجله زیستشناسی ،شماره  ، 21صفحات . 24 - 35

 .1اسماعیلی ،م ،.جعفریان ،ح ،.اکرمی ،ر ،.پور عباسعلی ،م.
( .) 90 31کارایی باسیلوسهای استخراج شده از روده
فیل ماهی ( )Huso husoانگشت قد بر مقاومت و
Cyprinus

 .)carpioمجله پژوهشهای نوین دامپزشکی ،سال ،2

شماره ،8صفحات 15 .- 24

 .2افشار مازندران ،ن ،.رجب ،ا .)1 38 1( .در ترجمه

پروبیوتیکها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور ،فولر،

ر( .مولف) .انتشارات نوربخش ،تهران ،صفحه . 390

 .3توکمهچی ا ،.بندبنی ،م .) 92 31( .تاثیر مکمل مخمری بر
رشد و سیستم ایمنی در ماهی قزلآالی رنگینکمان
( .)Oncorhynchus mykissمجله تحقیقات دامپزشکی،

دوره  ،86شماره ،1صفحات . 69 - 78

دکترا .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

ماهی قزلآالی رنگینکمان (.)Oncorhynchus mykiss

منابع

فاکتورهای بیوشیمیایی الرو کپور معمولی (

Acipenser

 .7جعفریان ،ح ،.سلطانی ،م ،.طاعتی ،م ،.نظرپور ،ع.ر،.
مروت ،ر .) 90 31( .مقایسه تاثیر باسیلوسهای مستخرج
از روده الرو ماهیان خاویاری  Acipenser persicusو
 Huso husoبا پروبیوتیکهای تجاری بر رشد و بقاء
الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان (

Oncorhynchus

 .)mykissمجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  ، 66شماره،1

صفحات 93.- 46
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آنالی هاشم ،ن د ش ه ده خیراترد         

 25ش رویره    ، 90 31
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Abstract: Today uses of microbial compounds as probiotic are preferred for growth and
immune enhancement of fish.The aim of this study was to evaluate effect of different bacterial
concentration of Bifidobacterium lactis and Bifidobacterium animalis on growth performance
and resistance of rainbow trout against environmental stresses. For this purpose 470 rainbow
trout larvae with average mean weight of 0.538±0.197 g (±SD) were obtained and transferred
to the laboratory. After 14 days adaptation to the laboratory conditions the fish were
randomly divided into four treatments with three replicates (Three experimental treatment
and the control). The fish were fed with three concentration of 1×109, 2×109 and 3×109
CFU/100g of probiotic in-feed and the control was fed with diet without probiotic
supplementation for 60 days. Length and weight of fish were measured at the beginning and
end of study. Also, at the end of study the fish were challenged with environmental stress.The
Results showed that the use of the lowest concentration of bacterial increased growth and
reduced cortisol in rainbow trout fish blood. Despite of significant growth rate, no significant
difference were observed in environmental stresses (P>0.05). Dietary administration of the
lowest probiotic concentration could increase the growth and reduced cortisol and ALAT in
fish blood.
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