تاريخ دريافت1391/3/3 :
تاريخ پذيرش1391/10/12 :

441

ارزيابي عملكرد ترکيب باسيلوسهاي پروبيوتيكي و مخمر
ساکارومايسس سرويزيا ايزولهشده از دستگاه گوارش
بچهماهيان فيلماهي ،در ارتقاي فاکتورهاي رشد و بيوشيميايي
عصارة بدن و افزايش مقاومت الرو ماهي فيتوفاگ
( )Hypophthalmichthys molitrixدر مقابله با عوامل استرسزا
 خيراهلل خسروي کتولي :گروه شيالت ،دانشکدة منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،ايران
 حجتاهلل جعفريان :گروه شيالت ،دانشکدة کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه گنبد کاووس ،ايران
 داريوش عبداللهي :گروه شيالت ،دانشکدة کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه گنبد کاووس ،ايران
 سجاد توانا :گروه شيالت ،دانشکدة کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه گنبد کاووس ،ايران

چکيده
مطالعة حاضر با هدف تعيين تأثيرات ترکيب پروبيوتيکي :باسيلوس ليچني فورميس ،باسيلوس سابتليس ،به همررا مممرر ساکاروماس رس
سروسزسا که از رودة بچه ماهيان فيل ماهي جداسازي شدند ،در فاکتورهاي رشد و بيوشيمياسي حاصل از عصارة بدن و ميزان مقاومر ررو
ماهي فيتوفاگ (با ميانگين وزن  011±01ميليگرم) در برابر عوامل استرسزاي محيطي انجام شد .براي تغذسة رروها از غذاي فرمولهشردة
کپورماهيان استفاد شد .ماهيان گرو کنترل با جيرة پاسه و ماهيان  3گرو آزماسشي دسگر با جيرة مکملسازيشرد برا  3سرط 0/5 × 016
(جيرة ( 3 × 016 ،)T0جيرة  )T0و ( 4/5 × 016جيررة  ) T3تغذسره شردند .نتراسش نشران دادنرد کره ،بعرد از  31روز تغذسره در تيمارهراي
مکملسازيشد  ،پارامترهاي رشد به طور معنيداري افزاسش پيدا کردند ( .)P<1/15تيمارهاي  T0و  T3به طور معنيداري رشد بهترري را
با ضرسب تبدسل غذاسي کمتر ن ب به گرو شاهد نشان دادند و نرخ رشد وسژ نيز در اسن تيمارها بهتررسن عملکررد را داشر  .همچنرين،
نتاسش نشان دادند که ميزان ليپاز در هر  4گرو آزماسشي تغيير معنيداري نداش ( .)P>1/15ميزان آميالز به ترتيب در تيمارهراي  T0و T3
و ميزان قند در تيمار  T3بيشترسن ميزان خود را داشتند؛ ميزان کورتيزول نيز در تيمار شاهد به صورت معنريداري ن رب بره گررو هراي
پروبيوتيکي بيشتر بود ( .)P<1/15رروهاي تغذسه شد با جيرة حاوي ترکيب پروبيوتيکي مقاوم بيشتري در برابر شراسط نام اعد محيطي
در مقاس ه با تيمار کنترل نشان دادند ( .)P<1/15نتاسش اسن آزماسش نشان داد کره اسرتفاد از مملرور پروبيروتيکي در مکمرلسرازي غرذا
ميتواند در فاکتورهاي رشد ،فاکتورهاي بيوشيمياسي عصارة بدن و ميزان مقاوم ررو ماهي فيتوفاگ در اکثر موارد تأثيرگذار باشد.
واژگان کليدي :ترکيب پروبيوتيکي ،فاکتورهاي رشد ،فاکتورهاي بيوشيمياسي عصارة بدن ،ررو ماهي فيتوفاگ ،مقاوم .
 نوس ندة م ئول:

تلفن+919000214903 :

Email: khosravi.kh@ut.ac.ir
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بهبررود کررارآسي تغذسرره و رشررد در آنهررا شرردند .در

 .1مقدمه
پرورش کپورماهيان در اسرران از نررر اقتصرادي مهر
اس  ،اما ميزان بقا در دوران رروي به علرل ممتلر
کاهش پيدا ميکند ( .)Bagheri et al., 2008موفقي ها
و شک

هاي برنامههراي پررورش مراهي واب رتگي

ب ياري به شراسط پرورشي اولية ررو ماهيان دارد .برا
توجه بره اهمير

ترأمين پرروتئين جامعره همچنرين،

ارزش غذاسي پروتئين آبزسان ،باسد اسرن امکران فرراه
شود که آبزسان به ميرزان بيشرتري در دسرترس افرراد
جامعه قرار بگيرند .سکي از گونههاسي که پررورش آن
از نرر اقتصادي براي پرورشدهند مقرون بره صررفه
اس  ،ماهي فيتوفاگ اس

آن نيز نوع تغذسة

که عل

صافيخواري اسن گونه اس  .همان طرور کره در برار
نيز اشار شد براي آبرزيپرروري موفر  ،رشرد اوليرة
رروها خيلي با اهمي

و در صورتي که اسن نياز

اس

اساسي مرتفع نشود ،ماهيران برالح حاصرل طري دورة
پرورش با مشکالتي از جمله کاهش رشرد و کراهش
ميزان مقاوم

ن رب

بره شرراسط محيطري و عوامرل

بيماريزا مواجه ميشروند .اسرتفاد از مکمرل سرازي
جير با وستامينها ،پروبيوتيکها و محرکهاي سي ت
اسمني ميتواند بهمنزلة راهکاري مناسب در مورد اسرن
گونهها به کار گرفته شود ( .)Jalali et al., 2009دربارة
استفاد از ترکيب پروبيوتيکي در رروهاي اسرن گونره
اطالعاتي در دسترس ني

.

باسيلوسها و مممرها بهمنزلة مکمل غذاسي در
موجودات ممتل
و

)et al. (1998

استفاد شد اند.

)Noh et al. (1994

 Bugotنيررز اثبررات کردنررد کرره

پروبيوتيررکهرراي تجرراري تهيررهشررد از برراکتري
اسررترپتوکوکوس فاسرريوم

)faecium

،)Streptococcus

طي مکملسازي با جيرر هراي مراهي کپرور ،موجرب

مطالعات ممتل

کره مممرر

نشران داد شرد اسر

ساکاروماس ررس سررروسزسا و برراکتريهرراي باسرريلوس
ميتوانند باعر

افرزاسش مقاومر

در ماهيران شروند

( .)Ortuno et al., 2002آزماسش مقاوم
به منرور برآورد وضعي

در برابر تنش

فيزسولرويسکي رروهراي در

حال رشد و بررسي تأثيرات مفيرد مرواد افزودنري در
مقاوم

ماهي در برابر شراسط نام اعد محيطي اسر

(et al., 1992

 .)Dehertاصررول اسررن آزمرراسشهررا بررر
سرک وضرعي

قراردادن رروها در معرر

نامتعرادل

فيزسکي ،شيمياسي سا زس رتي و در سرک دورة زس رتي
کوتا استوار اس

( .)Ako et al., 1994اسن مطالعرات

بررا انررداز گيررري مقاوم ر

رروهررا و بررسرري ميررزان

بازمانرردگي آنهررا در مقابررل تررنش اسجادشررد کامررل
مي شود .از طرس اسن آزمراسش مريتروان ترأثير مرواد
غررذاسي تغذسررهشررد در مقاومر
کيفي

مرراهي و در نهاسر

رروهاي توليدي را مشمص کرد .در چنردسن

مطالعه نشان داد شد اسر
پروبيوتيررک مرريتواننررد باع ر
بيوشيمياسي خون شوند

کره جيرر هراي حراوي
تررأثير در فاکتورهرراي

(;Abdel-Tawwab et al., 2008

 )Andrews et al., 2009و بهمنزلة شاخصي در دسترس
بررراي سررالم

آبزسررانانررد .طرري دهررة اخيررر جوامررع

ميکروبي ،به وسژ باکتريهاي اسريد رکتيکري ،توجره
زسادي را به خود جلب کرد انرد؛ مرا نيرز برراي فهر
چگونگي تغيير فعالي هاي هضمي ،توسرعة اسمنري و
مقاوم

به بيماري گامهاسي برداشتهاس .
بنابراسن ،مطالعة حاضر با هدف تعيين تأثير ترکيب

پروبيوتيکي در فاکتورهاي رشد ،فاکتورهراي بيوشريمياسي
عصررارة برردن و ميررزان مقاوم ر

در رروهرراي فيتوفرراگ

تغذسهشد با مکمل پروبيوتيکي انجام گرفته اس .
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منتقل و در سط آن

 .2مواد و روشها

 .)1998پل هاي فو به مدت  04ساع

 .1.2انتخاااو و ادازااالي لااور ميازو ا ال
از بچهماهيان سال

قطعه انتماب و پس از  01ساع
گل ميمک با غلر

تشکيلشد مجددا در محيط کش

 )Husoتعرداد 01

به صورت خالص کش

گرسنگي در عصرارة

ت

نمونههراي مراهي در محلرول بنزالکونيروم کلراسرد 1/0

ترسپتيرک سروي

برررراب ،بررره صرررورت خرررالص کشرر

 )2001سپس ،با آب مقطر استرسل کرامال ش ر وشرو

داد شررردند

( .)Kapetanovic et al., 2005شاسان ذکر اس

شدند .ناحية شکمي رروها با اسرتفاد از تيرح جراحري

که هرر 3

پروبيوتيک استفاد شد در اسن مطالعه حاصل پاساننامرة

استرسل شکافته شد و رودة آنها ،پس از جداسرازي ،بره

دهقان ( )0391اس

منرور هموينسازي به هاون چيني استرسل منتقل شرد.

که ممتصري از شرر اسرتمرا

آنها در فو آمد اس .

پس از تهية هموين ،با استفاد از محلول نمکري نرمرال
استرسل ( 1/12 w/v Naclدرصد) ،رق هاي سرسالي در

 .2.2ماملزالي ايزهها

دامنة  01-0تا  01-1تهيره شردند .از رقر هراي فرو

کش

و بيمراريهراي

هاي بيوشيمياسي استاندارد ،ميکروفلورهاي مرورد

نرر جداسازي سپس ،در محيط کش

قرار گرفتنرد ( Makridis et al.,

جيرة پاسهاي برهکرار رفتره از کارخانرة خروراک دام و

شراسط استرسل با نمونهبردار حجمي معرادل 011

ميکروليتر برداشته شد و بره پلر

شدند.

آبزسان دانشگا تهران ،بر اساس مشمصرات فنروتيپي و

شدند .برراي رفرع براکتريهراي سرط بردن رروهرا،

تح

ترسپتيک سوي آگار

سرانجام ،در آزماسشرگا بهداشر

 011ميليگرم در ليترر بريهروش

درصد به مدت  61ثانيه

در انکوباتور

بررا حرررارت  31˚Cانکوباسرريون شرردند و پرگنررههرراي

رودۀ ماه
فيرلمراهي (huso

پمرش شردند ( Rengpipat et al.,

آبزسان ساري تهيه شد .آناليز غرذا در جردول  0آورد

حراوي محريطهراي

شد اس .

باسيلوس سرئوس آگار و ترسپتيرک سروي آگرار

جدول  .1آناليز غذاي پايه (بر اساس درصد مادة خشک) که براي تغذية الروهاي ماهي فيتوفاگ از آن استفاده شد
مادۀ خشک (درصد)
پزوتئين خام (درصد)
چز خام (درصد)
خاکستز (درصد)
انزژي خام (کالزي ز گزم)

4/5

01

جير هاي آزماسشي در  3سط ممتل از مملور
پروبيوتيکي تهيه شدند .روش کار به اسن صورت بود که
آنررس پررس از ضرردعفوني روي محرريط کشر حرراوي
ميکروارگاني مورد نرر کشيد و مقداري از کلنريهرا
برداشته شد؛ سپس ،درون اپندرفهاسي قرار گرفتند کره
درونشان سرم فيزسولويسک بود؛ اسرن کرار برراي هرر 3
ميکروارگاني انجام گرف ؛ سپس ،با استفاد از دستگا
اسپکتروفتومتر مدل بيوکروم 0و محلول اسرتاندارد مرک
1. Biochrom-Libra S22

1

40

11

فارلند ني  ،غلر مورد نرر در هرر ميکروارگاني ر بره
دس آمد که برابر با  0/5 × 011برود؛ در ادامره ،هرر 3
محلررول شررامل  3ميکروارگاني ر (پروبيوتيررکهررا) در
سطو ممتل که عبرارت بودنرد از ( 0/5 ×016جيررة
( 3 ×016 ،)T0جيرررة  )T0و ( 4/5 ×016جيرررة  )T3برره
 011گرم غذا اضافه شدند .به جيرة شاهد ( )Cهيچ نوع
مکمل پروبيوتيکي اضافه نشد.
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تارسکي و  00ساع

 .3.2طزاح آلمايش

روشناسي بود.

 3تيمار آزماسشي و سک تيمار شراهد ،هرر سرک برا 3
تکرار ،براي اسن آزماسش در نرر گرفته شردند .تعرداد

 .6.2معيارهاي رشد

 00عدد ممزن فاسبرگالسي با حج آبگيرري  6ليترر

به منرور تعيين مقدار غذاي روزانرة رروهراي مراهي

انتمرراب شرردند .ررو مرراهي فيتوفرراگ بررا وزن 011

فيتوفاگ به فاصلة زماني هر  2روز ،از رروهاي ماهي

ميليگرم ،به تعرداد  41قطعره (برا ترراک  2-6قطعره

هر تکرار ،تعداد  01قطعه نمونهبرداري شد و پرس از

ماهي در هر ليتر) به هر تانک معرفي شدند .هروادهي

بيهوش کردن آنها ،در محلول عصارة گل ميمرک برا

م تمر با دستگا پمپ الکترسکري هروا مردل «هراسال»

غلر

 011ميليگررم در ليترر ،وزن و طرول آنهرا برا

صررورت مرريگرف ر  .رروهرراي مرراهي در تيمارهرراي

استفاد از ترازوي دسجيترالي ،برا دقر

آزماسشرري  T0، T0و  T3برره ترتيررب از جيررر هرراي

کوليس  1/0ميليمتر ،انداز گيرري شرد .همچنرين ،در

آزماسشي داراي مملور پروبيوتيکي با غلرر

گررم/

 1/10گررم و

پاسان دورة آزماسش نيرز تمرامي رروهراي مراهي هرر

 ،0/5 × 016CFUگرم 3× 016 CFU/و گررم016 CFU/

حوضچه پس از بيهروش سرازي بره طرور جداگانره

×  4/5تغذسه شدند .در تيمار شاهد رروهاي فيتوفاگ

بيومتري شدند.

از جيرة بدون مملور پروبيوتيکي تغذسه شدند.

 .7.2تست مقاومت
 .4.2تغذيۀ الروهاي يتو اگ

در پاسان دورة غذادهي ،برراي بررسري ترأثيرات اسرن

مقدار غذاي مورد نياز رروهاي فيتوفاگ بره ازاي هرر

ميکروارگاني رر هررا در مقاومرر

روز بر اساس جدول اسرتاندارد (وزن ترود مراهي و

نام اعد محيطي 4 ،محيط استرسزا براي دادن شوک

درجة حرارت آب) تعيين و در هر سرک از تيمارهراي

به رروها آماد شدند که شامل شوک بازي (،)PH=00

آزماسشي به آنها خوراند شد .باقيماندة غرذاسي نيرز از

شرروک اسرريدي ( ،)PH=0شرروک دمرراسي ( 41درجررة

از ممرازن فاسبرگالسري

سانتي گراد) و شوک آمونياک ( 0/5ميليگرم در ليترر)

جمعآوري شد .اسن مقدار غرذاي جمرعآوريشرد از

بودند ( .)Jafaryan et al., 2009محدود و غلر

هرر

کل غذاي عرضهشد ک ر شد و غرذاي خرورد شردة

کدام از عوامل استرسزا براي مدت زمران  01دقيقره

طرس سيفونکرردن برا دقر

روزانه محاسبه شد (.)Ghosh et al., 2003

(ميانگين زمان مقاومر
صورت که نم

 .5.2پارامتزهاي يزياوشيمياي آو

مرراهي در شررراسط

ررو) مشرمص شرد .بردسن

 ،تعداد  5ماهي از هر تکرار در اسن

مدت زمان براي آزماسشهاي ممتل

انتماب شدند.

طي دورة آزماسش برخي از معيرارهراي کيفري آب از

بعد از مشمص کردن اسن مقادسر ،رروها در هر

جمله اک يژن محلرول و درجرة حررارت آب روزانره

تکرار به طور مجزا در ممازني شامل محيط استرسزا

انداز گيري شردند کره بره ترتيرب عبرارت بودنرد از:

(اسيدي ،بازي ،دما و آمونياک) قرار گرفتنرد و ميرزان

 2/5±1/65ميلرريگرررم در ليتررر و  00/5±0/00درجررة
سانتيگراد .ريس نروري نيرز بره صرورت  00سراع

زمان زند ماني ررو موجود در تانک بره منزلرة ميرزان
مقاوم

رروها در آن مشمص شد .ميزان زنرد مراني
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رروها در اسن مطالعه بر ح ب ثانيه تعيين و تعرداد 5

و معيارهاي رشد محاسبهشد  ،در قالرب طرر کرامال

ررو نيز به طور تصادفي از هر ممزن انتماب شد.

تصادفي ،با اسرتفاد از نررمافرزار  SPSSو برر اسراس
آزمون دانکن در سط  1/15انجام پذسرف .

 .8.2شيوۀ نمونه زداري
اثر پروبيوتيک در پارامترهاي رشد و مقاوم  ،به تنش
در ررو فيتوفاگ از هر حوضچه در انتهراي آزمراسش
سنجي در روز شروع

منجر شد .اطالعات اولية زس

آزمرراسش از  011قطعرره ررو برره دس ر
جمعي

آمررد کرره از

رروها به طور تصادفي انتماب شد بودند.

به منرور تعيين تغييرات فاکتورهاي بيوشيمياسي خرون
کوچکي انردازة آنهرا و نراتواني در

خوندهي ،از روش همگنکردن کل بدن آنها اسرتفاد
شد

( Postlethwaite and Mcdonald, 1995; Prodocimo

 .)et al., 2007همة رروها در دسرتگا هموينراسزر لره
شدند سپس ،بدن له شدة رروهرا بره ميکروتيرو هرا
انتقال پيدا کرد و بعد درون دستگا سانترسفيوي با دور
 04111در دقيقره قررار گرفتنرد (
1995

Postlethwaite and

 .)Mcdonald,بعد از خرو ماسع ق م

فوقاني

ميکروتيو  ،که همان عصارة بدن اس  ،برراي آنراليز
فاکتورهاي بيوشيمياسي بره آزماسشرگا منتقرل شردند.
انداز گيري هورمون کرورتيزول برا اسرتفاد از کير
سنجش هورمون کورتيزول به روش  ELISAم رتقي
انجررام شررد

(and Woo., 2003

 .)Deaneفاکتورهرراي

بيوشيمياسي عصارة بدن نيز برا اسرتفاد از آناليزکننردة
خودکار

(EPOS, Germany

 )Eppendorf,انداز گيرري

شدند (.)Hoseinifar et al., 2011b

آزماسشي تغذسه کرد بودند در جردول  0نمراسش داد
شد اسر  .رروهراسي کره در تيمرار  T0و  T3قررار
داشتند از لحاظ وزن نهاسي بدن و نرخ رشد وسرژ بره
طور معنيداري ( )P<1/15از تيمار شاهد بيشتر بودند.
پروبيوتيک تغذسه شد بودند در مقاس ه با گرو شاهد
کاهش سافته بود و اسن کراهش در دو تيمرار  T0و

T3

به صورت مح وسي بيشتر از گرو شاهد بود .آنراليز
ترکيب رشة بدن رروها در جدول  3نشان داد شرد
اس  .چربي خام و انريي خام در تيمار  ،T3خاک رتر
در تيمار  T0و پروتئين خام بره ترتيرب در تيمارهراي
 T0و  T3بيشترسن مقدار را نشان دادند؛ الياف خرام و
مررادة خشررک نيررز در هرريچ کرردام از گرررو هررا تغييررر
معنيداري را ن رب

بره گررو شراهد نشران ندادنرد

( .)P>1/15تأثير مملور پروبيروتيکي در فاکتورهراي
بيوشيمياسي بدن در شرکل  0نشران داد شرد اسر .
آناليز آماري نشان داد که ميزان ليپاز در هريچکردام از
تيمارها اختالف معنيداري با هر ندارنرد (،)P>1/15
اما ميزان آميالز در تيمار  T0و بعد تيمرار  T3ن رب
به گرو شاهد افرزاسش نشران داد ( )P<1/15و ميرزان
قند نيز در تيمار  T3بيشترسن مقدار بود که ن رب

بره

گرو شاهد تغيير معنيداري داش  .سط کرورتيزول
نيررز در تيمررار شرراهد برره طررور معنرريداري از همررة
تيمارهاي آزماسشي بيشتر بود ( )P<1/15و بعرد از آن

 .11.2تجزيه و تحليل آماري
تجزسه و تحليل آماري داد هاي زس

عملکرد رشد در رروهاي فيتوفاگ کره از جيرر هراي

ضرسب تبدسل غذاسي در هر  3تيمار آزماسشري کره برا

 .9.2آناليز يوشيمياي عصارۀ دن
در رروها به عل

 .3نتايج

سنجي ماهيران

به ترتيب تيمارهاي  T0 ،T0و  T3مشاهد شدند.
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جدول  .2تأثير جيرة مکملسازيشده با ترکيب پروبيوتيک در فاکتورهاي رشد الرو ماهي فيتوفاگ
تيمار

تيمار 1

شاهد

پارامتز
a

وزن اوليه ()mg
b

وزن نهاسي ()mg
0

ضرسب تبدسل غذاسي
نرخ رشد وسژ

011±05

a
ab

0/062±1/190

6

3×11 CFU/g

011±05

a

042/04±6/06

ab

1/506±1/004b

0

6

1/5×11 CFU/g

031/10±04/24

a

تيمار 2

6

تيمار 3

a

0/061±1/15

011±05

a

062/94±00/60
b

1/640±1/125ab

4/5×11 CFU/g
a

0/10±1/119

020/24±1/95

b

1/114±1/033a

011±05

0/923±1/165

1/901±1/10a

حزوف التين غيز مشتزک در هز زتون نشانۀ معن دار ودن ازت (.)P >1/15
ضزيب تبديل غذاي  =1مقدار غذاي خوردهشده (ميل گزم) /ولن هدزتآمده (ميل گزم)
نزخ رشد ويژه ] =2لگاريتم طبيع ولن نهاي ماه  -لگاريتم اوليۀ ماه /دورۀ پزورش (رول)[ × 111
جدول  .3ترکيب الشه (بر اساس درصد وزن مادة خشک) در الروهاي ماهي فيتوفاگ که با جيرة مکملسازيشده
با ترکيب پروبيوتيکي تغذيه شدهاند
تيمار

تيمار 1

شاهد

پارامتز

CFU/g

تيمار 2

6

1/5×11

CFU/g

تيمار 3

6

3×11

CFU/g

6

4/5×11

پروتئين خام (درصد)

21/13±0/54a

20/11±0/60ab

20/15±1/61b

20/20±0/10b

انريي خام (يول)

4542/24±06/40ab

4436/14±30/11a

4549±35/04ab

4614/10±30/99b

01/19±1/24

چربي خام (درصد)

a

خاک تر (درصد)

ab
a

مادة خشک (درصد)

a

00/60±1/92

01/00±1/06

b

04/50±0/13

a

ab

00/51±0/13

ab

05/50±0/05

a

00/11±1/56

b

00/51±0/30

00/16±1/59

41a

05/29±0/34

a

01/00±1/

03/92±0/20

حزوف التين غيز مشتزک در هز زتون نشانۀ معن دار ودن ازت (.)P>1/15

رروهراي فيتوفراگ در برابرر شررراسط

رروهاي تغذسه شد با اسن ترکيب توان رتند بره طرور

مقاومر

استرسي در جدول  4نشان داد شد اس  .استفاد از

به گررو شراهد

معنيداري در برابر اسن شراسط ن ب

کننرررد ( .)P<1/15بيشرررترسن مقاومر ر

مملور پروبيوتيکي نقش مؤثري در افزاسش مقاومر

مقاومر ر

رروها در برابر شراسط استرسي داش  .به طوري کره،

زند ماني رروها در تيمارهاي  T0و  T3مشاهد شد.

جدول  .4ارزيابي زمان زندهماني در الرو ماهي فيتوفاگ تغذيهشده با جيرة مکملسازيشده با ترکيب پروبيوتيکي
در برابر شرايط استرسزا (بر حسب ثانيه)
تيمار

شاهد

پارامتز

3 PH
NH3

00 PH

دما 41°C

a
a
a

314/11±41/22
005/33±02/42
369/66±01/51
a

60/11±0/23

تيمار 1
6

1/5×11 CFU/g
ab
ab
ab

504/33±20/22
319/33±90/29
399/66±02/13
a

64/66±4/20

حزوف التين غيز مشتزک در هز زتون نشانۀ معن دار ودن ازت (.)P>1/15

تيمار 2
6

3×11 CFU/g
bc
b

561/33±22/50

344/33±50/15

ab
b

413/33±6/65

040/33±41/05

تيمار 3
6

4/5×11 CFU/g
c

635/11±40/20

ab
c

066/33±00/54

432/66±06/44

b

002/33±50/00

و
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شکل  .1تأثير مخلوط پروبيوتيکي در فاکتورهاي بيوشيميايي بدن در فاکتورهاي کورتيزول ،آميالز ،قند و ليپاز

رروهاي ماهي فيتوفاگ بود .در همين خصوص ،بيان

 .4حث و نتيجهگيزي
پروبيوتيکها ميکروارگاني
افزاسش رشرد و مقاومر

هاي مفيدي اند که باعر
در برابرر عوامرل بيمراريزا

مي شوند .اسرن ميکروارگاني ر هرا معمرور ،بره منزلرة
ماد اي افزودني به غذا ،به مصرف موجود ميرسند و
آثار مفيدي در تعادل ميکروبي رود دارند .اسرتفاد از
پروبيوتيکها در آبزيپرروري برا اهرداف ممتلفري از
جمله بهمنزلة عامل محرک در بهبود پارامترهاي رشرد
و نرررخ بازمانرردگي آبزسرران برره کررار رفترره اسرر
(et al., 2000

 .)Verschuereاسرررتفاد از مملرررور

پروبيوتيررکهرراي اسزولررهشررد از دسررتگا گرروارش
بچررهماهيرران خاوسرراري باعر

عملکرررد برراري رشررد

شد اس

کره باسريلوسهراي اسزولرهشرد از کانرال

گوارشرري رروهرراي پرورشرري تررأثير ب رريار بررارسي را
ن ب

به باسيلوسهاي تهيهشد به صرورت تجراري

دارند ( .)Ghosh et al., 2002همچنين ،تحقيقات نشان
داد که پتان يل باسيلوسهاي زس

سار اسزولهشرد از

ماهيان پرورشي در ارتبار با فعالير هراي مترابوليکي
نرير فعالي هاي ليپوليتيک ،آميلوليتيک و پروتئوليتيک
بارس

ون ب

به باکتريهاي زس

سرار تجراري از

توانراسي تأثيرگررذاري بيشررتري در افررزاسش معيارهرراي
رشد و تغذسه و ارتقاي نرخ بقرا در ماهيران پرورشري
برخوردارند ( .)Bairagi et al., 2002در مطالعرهاي کره
) Bagheri et al. (2008انجرام دادنرد ،از براکتريهراي
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باسيلوس ليچنيفورميس و سابتيليس ،بهمنزلرة ترکيرب

دادند ،اما در مطالعاتي نيز بيتأثيري پروبيوتيرکهراسي

پروبيوتيکي ،براي افزاسش رشد و بقا در فرراي مراهي

مثل مممر در فاکتورهاي رشد به دسر

قزلآري رنگين کمران اسرتفاد کردنرد؛ همچنرين ،در

( .)Tovar-Ramirez et al., 2004; Li et al., 2005برراي

مطالعاتي از مممر ساکاروماس س سروسزسا نيز بهمنزلة

تناقض اسن نتاسش با سافترههراي

پروبيوتيک در آبزيپروري استفاد شد اسر

(

Chiu

.)et al., 2010; Lara-Flores et al., 2003

اسنکه تعيين شود عل
قبلي چي

آمرد اسر

؟ باسد تحقيقرات بيشرتري در اسرن زمينره

انجام شود ،اما ميتوان احتمال داد که علر

مشراهدة

در اسررن مطالعرره تررأثير اسررتفاد از مملررور

اسن نتاسش ،اختالفات گونهاي سا اختالف در چگرونگي

پروبيوتيکي در برخي از فاکتورهاي رشد ،فاکتورهراي

استفاد از اسن پروبيوتيک در غذا باشد .همچنرين ،در

رروهرراي

اسن مطالعه تأثير مملور پروبيروتيکي در آنراليز رشره

فيتوفاگ به استرسهاي محيطي بررسري شرد .ميرزان

نشان داد که اسن مکمل ميتوانرد در ميرزان ترکيبرات

وزن بهدس آمد  ،نرخ رشرد وسرژ و ضررسب تبردسل

ممتل

رشة ررو ماهيان فيتوفاگ مؤثر باشد (جدول

غذاسي طي دور و در گررو هراسي کره از جيرر هراي

 .)3به طوري که ،ميزان پروتئين و چربي در تيمارهاي

حاوي پروبيوتيک تغذسه کرد بودند ارتقا پيدا کردنرد

تغذسهشد با جيرة حاوي مملور پروبيوتيکي به طرور

(جدول  .)0نتاسش مشابهي دربارة افرزاسش فاکتورهراي

درخور مالحرهاي افزاسش ساف .

بيوشرريمياسي سرررم برردن و ميررزان مقاومر

رشد در تغذسه از پروبيوتيکها در مطالعات قبلري بره

پارامترهرراي بيوشرريمياسي موجررود در خررون

( Bagheri et al., 2008 ; Gosh et al.,

مراهيهرا و

دس

آمد اس

 .)2002aدر مشرررابه

برررا نتررراسش اسرررن تحقيررر ،

باسيلوسهاي پروبيوتيکي طي جاسگزسنشدن در رودة
رروهاي ماهي در هض و جذب بهتر غذا نقش مثبتي
را اسفا کردند و باع

افزاسش رشد شردند (

 .)al., 2003همچنرين ،در مطالعرهاي کره

شاخص باارزشي براي نرارت بر سالم
پاسخهاي فيزسولرويسکي تغذسرهانرد (

Cannani et al.,

 .)2008مطالعة حاضر نشان داد که اختالف معنراداري

( )P>1/15بررين برخرري از فاکتورهرراي بيوشرريمياسي

Ghosh et

عصارة بردن (آمريالز ،قنرد و کرورتيزول) موجرود در

)et al. (2009

گرو هراي پروبيروتيکي برا گررو شراهد وجرود دارد

 Jafaryanانجرررام دادنرررد ،از ترکيرررب  3پروبيوتيرررک

(شکل  .)0در مشابه

برا نتراسش،

Abdel-Tawwab et

 al.مشاهد کردند که ميزان پروتئين و گلروکز

(باسرريلوس پلرري ميک ررا و باسرريلوس سرريرکورنس و

)(2008

مممر نرانواسي) در مکمرل سرازي غرذاي ررو مراهي

موجود در سرم بدن ماهي تيالپيا ،که با مممرر تغذسره

قزلآري رنگين کمان نتاسش مشابهي حاصل شد برود.

شد بود ،افزاسش پيدا کرد اس .

در تحقي حاضر پروبيوتيرکهراي باسريلي برهخروبي

همچنين ،پروبيوتيکها عالو بر کمک به بهبود

توان تند ضرسب تبردسل غرذاسي را کراهش و کرارآسي

پارامترهاي رشد ميتوانند با توليد متابولي هرا سربب

تبدسل غذاسي را در حد معنيداري افزاسش دهنرد کره

افررزاسش اسمنرري و مقاومرر

ررو در برابررر شررراسط

در پرورش ررو ماهي قرزلآر سکري از اهرداف مهر

استرسزا شوند .استفاد از مملرور  3پروبيوتيرک در

تلقرري مرريشررود .در اسررن خصرروص ،باسرريلوسهرراي

اسن آزماسش ه نتاسش مفيدي را دربارة تأثيرات مثبر

پروبيوتيکي تأثير ب يار موفقي آميزي از خرود نشران

پروبيوتيک در بقا و زند ماني رروها به دنبرال داشرته
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که تا حرد زسرادي سربب

بتاگلوکان و نوکلئوتيد اس

در برابر عوامل بيماريزا و تحرسرک سي رت

مقاوم

.)Sahoo and Mukherjee, 2001( اسمني ميشود

 در تأسيررد نترراسش افررزاسش ميررزان.)4 (جرردول

اس ر

 ميرزان کرورتيزول،در تيمارهاي پروبيوتيکي

مقاوم

) افرزاسش پيردا کررد0 موجود در عصارة بدن (شکل

نتاسش اسرن تحقير در ادامرة تحقيقرات متعردد

که اسرن هورمرون شراخص

 اسن در حالي اس، اس

انجامشد دربرارة کراراسي پروبيوتيرکهرا در افرزاسش

) و درRollo et al., 2006(

استرس در موجودات اس

آبزيپروري نشران داد کره عوامرل

بازدهي در صنع

تيمارهاي تغذسهشد با پروبيوتيکها نيز در مقاس ه برا

 ماننررد برراکتريهرراي سررابتليس و ليچنرري،بيولويسررک

 در اسررتفاد از. گرررو شرراهد سررط آن کمتررر اس ر

،فورميس همچنرين مممرر ساکاروماس رس سرروسزسا

 در برابر،در ماهيان

مي توانند قابلي هاي ن بتا بار و ب يار ارزشمندي در

Rollo et al.

 بهبرود فاکتورهراي بيوشريمياسي،ارتقاي عملکرد رشد

 آنها به اسن نتيجه رسيدند که اسن.( مشاهد شد2006)

رروهاي ماهي

 افزاسش مقاوم،عصارة بدن همچنين

باکتريهرا موجرب کراهش تلفرات در براس درسراسي

فيتوفاگ در برابر شراسط نام اعد محيطي داشته باشند

،ميشوند که از باسيلوسها تغذسه شد انرد؛ همچنرين

و در مراکز تکثير و پرورش بره منزلرة فنراوري نروسن

ميزان کورتيزول نيز در آنها کاهش معنريداري نشران

.زس تي بهر برداري شوند

 مممرر نيرز حراوي مروادي ماننرد، از طرفي.داد بود

باسيلوسها براي افزاسش مقاوم

 نتاسش مشابهي در مطالعرة،عوامل تنشزا
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