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اثر پروبیوتیک ) (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052بر افزایش نرخ ماندگاری
بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان )(Onchorhyncus mykiss

مژگان امتیازجو1؛ همایون حسین زاده صحافی ،2داود ضرغام ،1طیبه باشتی 3و کمیل رزمی

1

 -1دانشکده علوم وفنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
 -2موسسه تحقیقات شیالت ایران
 -3مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج

چکیده
استفاده از پروبیوتیکها را می توان یکی از دستاوردهای مثبت پژوهشگران دانست که به صورت بیولوژیـ و ببییـی باعـ
افزایش تولید در واحد سطح می شود .بی  05سال گذشته پروبیوتیکها در محدوده وسییی از گونه ها به منظور ارتقاء تیادل
میکروبی روده جهت ارتقاء رشد  ،جذب نوترینتها  ،افزایش ایمنی و نیز باال بردن بقاء به کار برده شده اند .در تحقیق حاضـر
که در زمسـتان سـال  6881در مرکـز تکثیـر و پـرورا ماهیـان سـردابی شـهید مطهـری یاسـوش انجـام شـد اثـر مممـر
 Saccharomyces cerevisiae PTCC 5052به بور خالص به عنوان پروبیوتی در کاهش نرخ تلفات و افزایش در
صد بقائ الروهای قزل آالی رنگین کمان) ) Onchorhyncus mykissمورد بررسی قرار گرفت  .برای انجام این تحقیـق
 8055الرو دارای کیسه زرده در  0تیمار و  8تکرار تقسیم شدند.نسبت مممر موجود در  8تیمار آزمایش به ترتیب ، 65^1
 65^8 ، 65^7مممر در هر گرم غذای ماهی برای تیمارهای  C B,Aبود .نتایج نشان داد که میانگین ماندگاری تیمارهـا
برای تیمار شاهد  ، 8778%تیمار  ، 8.78% Aتیمار  88% Bو تیمار  8070% Cمی باشد .پس از آنالیز آماری داده هـا تنهـا
Saccharomyces
بین تیمار شاهد و تیمار  Cاختالف مینـی دار مشـاهده شـد. (P<0.05).بـه کـار گیـری مممـر
 cerevisiae PTCC 5052به مقدار  65^8مممر در هر گرم غذای ماهی اثر مثبت و مینی داری بر درصـد بقـا ب ـه
ماهیان قزل آالی رنگین کمان دارد .
واژگان کلیدی :قزل آالی رنگـین کمـان ، ) Onchorhyncus mykiss)،پروبیوتیـ  ،مانـدگاریSaccharomyces ،
cerevisiae

مقدمه
قزل آالی رنگین کمان نمستین گونه از خانواده آزاد ماهیان است که به عنوان غذای اصلی انسان رام شد و پرورا یافت.در
حال حاضر این ماهی سهم با ارزشی در تامین غذای انسان دارد.ماهی های خانواده آزاد ماهیان غنی از چربیهای اشباع نشده
 مسئول مکاتبات Moz_emtyazjoo@yahoo.com

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره اول/بهار 88

36

ای هستند که وجودشان در غذای سالم ضروری است.درپرورا قزل آال و به بور کلی همه آبزیان،پرورا دهندگانی موفـق
ترند که بتوانند با برنامه ریزی مناسب ،ماهی بازاری را در زمان مناسب و با قیمت مناسب به بازار عرضـه کننـد و بـا هزینـه
تولید پایین تر به سود بیشتری دست یابند( .سدوی . ) 6878 ،
استفاده از پروبیوتیکها را می توان یکی از دستاوردهای مثبت پژوهشگران دانست که به صورت بیولوژیـ و ببییـی باعـ
افزایش تولید در واحد سطح می شود( .قشقایی و الیق . ) 6888بی  05سال گذشته پروبیوتیکها به منظـور ارتقـاء تیـادل
میکروبی روده به کـار گرفتـه شـده انـدRengpipat et al., 1998; Tovar-ramirez, 2004; Lacoste et al., ( .
). ) 2002; Ringo, 1999, Siwicki, 1994;Jorgensen, 1993
پروبیوتیکها در محدوده وسییی از گونه ها برای ارتقاء رشد  ،جذب نوترینتها  ،افزایش ایمنی و نیز باال بردن بقاء مؤثر هستند
(. ) Macey & Coyne, 2005نتایج تحقیقات گذشته امیدوار کننده بوده و نوید پیشرفتهای بهتـری در بـه کـار گیـری
پروبیوتیکها می دهد (. )Rengpipat et al., 1998
در پرورا قزل آال و به بور کلی همه انواع آبزیان پرورشی  ،حساس ترین دوران پرورا مربوط به اوایل زنـدگی موجـود و
دوران الروی می باشد و بیشترین تلفات نیز در این دوران دیـده مـی شـود.در تحقیـق حاضـر اثـر مممـر PTCC 5052
 Saccharomyces cerevisiaeبه بور خالص(و نه به شکل ی ترکیب تجـاری نـا خـالص) بـه عنـوان پروبیوتیـ در
کاهش نرخ تلفات و افزایش در صد بقائ الروهای قزل آالی رنگین کمان و بدون حضور عوامل بیمـاریزای باکتریـایی مـورد
بررسی قرار گرفت تا نتیجه حاصل اثر این مممر را در بهبود شرایط زیستی و نه قدرت مقابله آن بر ضد ی باکتری خـا،،
نشان دهد.

مواد و روش کار
این تحقیق در زمستان سال  ،6881در مرکز تکثیر و پرورا ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوش واقـ در منطقـه دشـت
روم در  .1کیلومتری جنوب شهر یاسوش انجام شد.
برای انجام این تحقیق  8055الرو دارای کیسه زرده ماهی قزل آالی رنگین کمان) ) Onchorhyncus mykissدر نظـر
گرفته شد.این الروها در  0تیمار تقسیم شدند و برای هر تیمار  8تکرار در نظر گرفته شد.الروها به آرامی بـه داخـل سـینی
های پرورا الرو قزل آال منتقل شدند.بدین ترتیب  6.سینی و در هر سینی  755ب ه ماهی آماده شد.ب ه ماهیهای مـورد
استفاده  ،حاصل تکثیر مملوط چند مولد نر و چند مولد ماده بودند تا بدینوسیله از درصد خطای آزمایش کاسته شود .بـی
اندازه گیری های متیدد در بول آزمایش  ،دمای آب تقریبا ثابت ودرحدود  65/0درجه سانتیگراد و  PHنیز ثابت و برابر بـا
 8بود .اکسیژن محلول در آب بین  1/.تا  7/0میلی گرم در لیتر متغیر بود.
مممر  Saccharomyces cerevisiae PTCC 5052از سازمان پژوهشهای علمی و صـنیتی ایـران برـورت آم ـول
لیوفیلیزه تهیه گردید .ابتدا سینتی رشد مممر بررسی شد .بدین منظور مممر در محـیط کشـت Yeast mold agar
کشت داده شد و در فواصل یکساعته  ،میزان جذب توسط دستگاه اس کتروفوتومتر در بول موش  550 nmاندازه گیـری و
یادداشت گردید.
) .(Tovar et al., 2002به بور همزمان تیداد مممرها در واحد حجم با اسـتفاده از الم هموسـیتومتری Neobar
شمارا و ثبت شد.
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پس از  .7ساعت از رشد مممر  ،نمودار رشد مممر ترسیم گردید .برای این آزمایش مممری که در شروع فاز ثابت (Early
) stationary phaseقرار دارد مد نظر بود.بنابر این مممر در محیط کشت  yeast mold agarبـه بـور انبـوه کشـت
داده شد و پس از رسیدن به فاز ثابت  ،با غذای ماهی ترکیب شد.غذای ماهی از نوع پلت فرانسوی بود.برای ایـن آزمـایش 8
تیمار و ی تیمار شاهد در نظر گرفته شد.نسبت مممر موجود در  8تیمار آزمایش به ترتیب  65^8 ، 65^7 ، 65^1مممر
در هر گرم غذای ماهی برای تیمارهای  C,B,Aبـود(Tovar et al.,2002 ; Gatesoupe, 2007; Ziaei nejad et .
)al., 2006
غذای تیمار شاهد فاقد مممر بود.
بالفاصله پس از شروع شنای ب ه ماهیها و آمادگی برای تغذیه  ،غذای مورد نظر در اختیار آنها قرار گرفت.
غذادهی  8بار در روز انجام شد .مدت زمان آزمایش  05روز در نظر گرفته شـد (Li & Gutlin, 2003; Tovar et al.,
. ( 2002
تلفات روزانه هر سینی در ابتدای صبح هر روز گرفته می شد و تیداد آنها به تفکی هر سینی ثبت می گردید.در نهایت پس
از  05روز تیداد ماهیهای باقیمانده هر تیمار و هر تکرار مشمص گردید و در دوره های  65روزه بررسی شد(Tovar et al .
).,2002
نتایج حاصله با استفاده از برنامه نرم افزاری  SPSSو تست آنالیز واریانس یکطرفه در سطح  %80بررسی شد.ضـمنا بـرای
مقایسه جداگانه تیمارها ،از تست  Tukeyاستفاده شد.
نتایج
نمودار رشد مممر
نمودار رشد مممر  Saccharomyces cerevisiae PTCC 5052پس از گذشت  .7ساعت از شروع کشـت ترسـیم
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شکل  : 1-3منحنی رسد مخمر . Saccharomyces cerevisiae PTCC 5052
ثابت رشد در منحنی به شکل متفاوت عالمتگذاری شده است.

زمان شررو فراز
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نتایج تلفات هر دوره  65روزه ببق نمودارهای زیر به دست آمد :
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شکل  : 2-3نمودار تلفات بچه ماهیها (تلفات هر دوره  11روزه تفکیک گردیده است)
برای نتیجه گیری صحیح از عملکرد کلی پروبیوتی
هر تیمار در ی نمودار ترسیم گردید :

،مجموع نتایج کل دوره آزمایش آنالیز گردیددر ابتدا میانگین تلفات
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شکل : 8-8منحنی میانگین درصد ماندگاری تیمارها

درصد ماندگاری
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میانگین ماندگاری تیمارها به این صورت بود:تیمار شاهد  ، 8778%تیمار  ، 8.78% Aتیمار  ، 88% Bتیمار . 8070% C
.نتایج آنالیز واریانس یکطرفه )  (One Way ANOVAبه همراه تست  Tukeyبه منظور مقایسه آماری تیمارها در
زیر آمده است :

ANOVA
SURVIVAL
Sig.

F

Mean Square

df

Sum
of
Squares

.044

4.318

28.983

3

86.949

Between Groups

6.712

8

53.700

Within Groups

11

140.649

Total

Post Hoc Tests
Multiple Comparisons
Dependent Variable: SURVIVAL
Tukey HSD
95% Confidence Interval
Upper Bound
1.7077
2.1743

Lower Bound
-11.8410
-11.3743

Sig.
.155
.210

Std. Error
2.11542
2.11542

Mean
Difference
)(I-J
-5.0667
-4.6000

(J) GROUP
2
3

-.6590

-14.2077

.032

2.11542

)*(-7.4333

4

11.8410

-1.7077

.155

2.11542

5.0667

1

7.2410
4.4077
11.3743

-6.3077
-9.1410
-2.1743

.996
.689
.210

2.11542
2.11542
2.11542

.4667
-2.3667
4.6000

3
4
1

6.3077

-7.2410

.996

2.11542

-.4667

2

3.9410

-9.6077

.566

2.11542

-2.8333

4

14.2077
9.1410
9.6077

.6590
-4.4077
-3.9410

.032
.689
.566

)*(7.4333
2.11542
2
2.3667
2.11542
3
2.8333
2.11542
* The mean difference is significant at the .05 level.
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شکل  : 4-3جدول نتایج آنالیز واریانس یکطرفه و تست ( Tukeyمقایسه بین تیمارها )

همانطور که در جدول آنالیز واریانس مشمص شده  ،اختالف مینی داری در سطح باالتر از  %80بین تیمارهـا مشـاهده
گردید .
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برای مشمص شدن جزییات این آنالیز  ،از تست  Tukeyاستفاده شد تا هر تیمار به بور مجزا با سایر تیمارها مقایسـه
شود.همانطور که در جدول تست  Tukeyمشمص گردیده است  ،بین تیمار شـاهد و تیمـار  Cاخـتالف مینـی داری
مشاهده می شود ولی بین تیمار شاهد و تیمار  Aتفاوت مینی داری مشاهده نمی شود  .بین تیمار شاهد و تیمار B
نیز تفاوت مینی داری مشاهده نمی شود و هم نین بین تیمارهای  Aو  Bتفاوت مینی داری وجود ندارد.
بحث
 Saccharomyces cerevisiaeبینوان یکی از گونه های مممر غالب در روده قزل آال مطرح است.بسـیاری از گونـه
ها به این عنوان شناخته شده اند که پس از میرفی مرنوعی به روده ماهی  ،در آنجا ساکن شده و رشد می کنند کـه از
آن میان می توان به گونه هایی نظیر  Saccharomyces cerevisiaeو  Debaryomyces hanseniiدرمـاهی
قزل آال اشاره نمود).(Gatesoup, 2007
تغییرات درجه حرارت در دگرگون کردن میکروفلور ببییی روده ماهی مؤثر است)(Michelle et al., 2006
نوع سیستم پرورا (کانال سیمانی و یا استمر پرورا) و یا سایر شرایط محلی مثل میزان سمتی آب نیز می توانـد بـر
روی میکروفلور روده تاثیر گذار باشد(Michelle et al., 2006) .
Gatesoupدر سال .557بیان نمود که مممرها می توانند واکنشهای ایمنی را در ماهی تحری کنند.
افزایش مقاومت در برابر استرسهای دما و  pHمیتواند از خروصیات مهم پروبیوتیکها باشد(Fietto et al., 2004).
همانطور که آنالیز واریانس یکطرفـه نشـان داد  ،در تحقیـق حاضـر تفـاوت مشمرـی بـین مانـدگاری بـین تیمارهـای
پروبیوتیکی و تیمار شاهد وجود داشت.
) (Tovar_ramirez et al., 2004نیز اثر مممـر  Debaryomyces hansenii HF1را روی الرو بـاس دریـایی
بررسی کرد و نتایج مشابهی گزارا کرد)(wache et al., 2006
Tovarو همکاران نیـز اثـر دو مممـر  Debaryomyces hanseniiو  Saccharomyces cerevisiaeرا روی
ماندگاری الرو باس دریایی بررسی کردند.نتایج به این صورت بود که
 Debaryomyces hanseniiتوانایی بیشتری در افزایش نرخ ماندگاری نسبت به Saccharomyces cerevisiae
دارا بود.
 Li & Gutlin, 2003نیز مقـادیری از  Saccharomyces cerevisiaeرا بـه غـذای بـاس هیبریـد راه راه اضـافه
کردند.زمانی که میزان Saccharomyces cerevisiaeغذا  6%بود نتایج مثبتی مشاهده شد و زمانی که این میـزان
 .%بود  ،نتایج ماندگاری عالی گزارا گردید.
 Ziaei nejad et al .,2006نیـز اثـر  Bacillus spp.را بینـوان پروبیوتیـ بـر روی میگـوی سـفید هنـدی F.
 indicusآزمایش کرد.او این کار را به دو صورت انجام داد.6 :اضافه کردن به آب ..غنی سازی آرتمیا و تغذیه میگـو بـا
آن.او گزارا کرد که نتایج ماندگاری به میزان مینی داری باال رفت.ولی ) (Sharrif et al., 2001و (McIntosh et
) al., 2000نتایج او را در آزمایش بر روی  P.monodonو  L.vannameiبه دست نیاوردند.
 Lacosteوهمکاران در سال .55.و  Malhamو همکاران در سال .558نشان دادند که در صدفهای  C.gigasو
 Haliotis tuburculataکه سیستم ایمنی آنها تقویت شده  ،رابطه مستقیمی بین موقییت سیسـتم ایمنـی و تـاثیر
گذاری بر استرس برقرار است .هم نین پاسخ سیستم ایمنی نسبت به عفونت سرییتر و شدیدتر از حالت عادی است.

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال چهارم/شماره اول/بهار 88

39

این نتایج مثبت در زمانی که ی عامل بیماریزا به ماهی میرفی شود نیز بررسی و در اکثر موارد تایید شده است.
به عنوان مثال  Macey & Coyne, 2005اثر ی باکتری و دو مممـر را بـه بـور تـوام بـر روی مانـدگاری صـدف
 H.mideaبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که پس از میرفی  Vibrio anguillarumبقاء تیمارها بسیار باالتر
بوده است.
 Rengpipatو همکاران در سال  .555نیـز بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه میگـوی  P.monodonتغذیـه شـده بـا
 Bacillus S11در مقابل ویبریو مقاومت بیشتری داشته است.
تاثیر توام مممر و  Grobiotic AEدر مقابل سایر پاتوژنها و قدرت آنها در افزایش سالمت بدن نیز بـه اثبـات رسـیده
است).(Li & Gutlin, 2004آنها اثر مممر را در مقابله ماهی با  Streptococcus inieaبیان کردند.
مممرهای آبجو ساز بینوان تقویت کننده سیستم ایمنی در ماهی آزاد آتالنتی ) .(Engsted et al ., 1992و گربـه
ماهی آفریقایی) (Yoshida et al .,1995و قزل آالی رنگین کمان ) (Siwicki et al., 1994و (Jorgensen et
) al., 1993میرفی شده اند.
 Gatesoupeدر سال .557بیان داشت که بسته به شرایط آزمایش هم پاسمهای ایمنـی سـلولی و هـم Humoral
توسط مممرها افزایش می یابد.
افزایش پاسمهای ایمنی توسط مممرها به عواملی نسبت داده میشود مانند اینکه مممرها ممزن اسیدهای نوکلییـ و
پلی ساکاریدها هستند) Tovar . (Li & Gutlin, 2003و همکاران در سال .55.نیز بلوغ روده الرو باس دریایی
را به پلی آمینهای مترشحه توسط  Debaryomyces hanseniiنسبت دادند.
 Ortunoو همکاران در سال .55.بیان کرد که ترکیبات بتا گلوکان و اسید نوکلیی و الیگو ساکاریدهای تولید شده
توسط مممر  Saccharomyces cerevisiaeبرای افزایش پاسمهای ایمنی در گونه های زیادی از ماهیان مؤثرنـد و
می توانند بینوان ارتقاء دهنده سالمت بدن ماهی در پرورا به کار گرفته شوند. (Siwicki et al., 1994).
 Jorgensen et al.,1993بررسی کردند زمانی که  6%بتا 6و 8گلوکان به قزل آالی رنگین کمان تزریـق شـد ،تولیـد
سوپر اکسید آنیون برون سلولی به بور قابل مالحظه ای توسط سلولهای فوق کلیوی افزایش یافت.
 Rumsey et al., 1992تحقیق کردند که فراورده حاوی  RNAاستمراش شده از مممر ،سطح اسید نوکلیی

هـای

کبدی را در قزل آال باال می برد.
در سالهای اخیر گزارشات زیادی نشاندهنده اینست که افزودن غذایی نوکلیوتیدها در باال بردن محرکهای ایمنی و مقابله
با بیماری در گونه های زیـادی از ماهیـان مـؤثر اسـت.ماننـد بـاس راه راه (Sakai et a.,l 2001 , Burrels et al
) Li & Gutlin 2004 .,2001نیز گفتند که مممر آبجوساز و  Grobiotic AEاز برق مشابهی بر روی واکنشهای
ایمنی تاثیر گذار است.
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زمان استفاده از مممر از اهمیت زیادی برخوردار است.شواهد زیادی وجود دارد که مممرها زمانی بایـد مـورد اسـتفاده
قرار گیرند که میکرو فلور روده هنوز به بور کامل تشکیل نشده است  ،تا بتوانند با چسبیدن به موکوس روده  ،عالوه بر
ترشح آنزیمها و متابولیتهای ممرو ،خود به عنوان مانیی نیز برای چسبندگی پاتوژنهای بیماریزا عمل کنند.
 Gatesoup, 2007گفت که افزودن مممر در اولین غذاها باع بلوغ سیستم گوارا و نحوه کلونی سـازی روده مـی
شود.
 Ziaei nejadو همکاران در سال .551نیز گفتند که افزودن پروبیوتی
دررشد وماندگاری موجود مؤثر بود ولی زمانی که پرو بیوتی

در مراحـل ه ـری میگـوی سـفید هنـدی

فقط در مرحله پرواری اضافه شد ،مؤثر نبود

در تحقیق حاضر نیز مممر بالفاصله پس از شروع تغذیه و در اولین غذا به ماهی میرفی شد
همانطور که مشاهده شد تیمار  Aو  Bتغییر محسوسی را در ماندگاری ایجاد نکردند ولی این تغییر در تیمار  Cکـامال
مینی دار بود.علت این مسأله را می توان به میزان مممر موجود در غذا نسبت داد.
 Ziaei nejad et al .,2006نیز به همین مسأله اشاره دارند.آنها وجود رابطه بین باالتر بـودن تیـداد بـاکتری هـا بـا
فیالیت بیشتر آنزیمهای گوارشی و باال رفتن ماندگاری را در یکی از تیمارها بیان کردند.و اظهار داشتند که ایـن رابطـه
قویا این پیشنهاد را می دهد که افزودن میزان کافی پروبیوتی

در مراحل ه ری برای رساندن ماندگاری بـه حـد اکثـر

میزان ممکن ضروری است.
به عنوان شاهد دیگر نیز می توان به مشابه بودن تیداد مممرهای تیمار سوم ) (Cبا میزان ببییی باکتریهای موجود در
فلور روده اشاره کرد1995 , Ringo.گفت محوبه گوارشی ماهی دربرگیرنده تیداد باکتری بسیار بـاالتر از آب ابـراف
است.چیزی بیش از  65^8سلول در هر گرم.تیداد مممرهای تیمار  Cنیز دقیقا برابر با این میزان است.
هم نین در شکل  .-8دیده می شود که کمترین تلفات در حدود روزهای  85-.5می باشد.این آمار با زمان بلوغ روده
که  Tovarو همکاران در سال .55.اشاره کرده اند مطابقت دارد و می توان بلوغ روده در این زمان را عامـل کـاهش
تلفات ذکر کرد.
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در پایان الزم به ذکر است که قابلیت چسبندگی مممر ها به روده قزل آال بسته به مممر و شرایط پرورا تفاوت دارد.
 Gatesoup ,2007نیز اینطور بیان می کند که راندمان پروبیوتیکی  Saccharomyces cerevisiaeبسـتگی بـه
سویه آن دارد.
این تحقیق نشان داد که مممر  Saccharomyces cerevisiae PTCC5052در دوزهـای  65^1و  65^7مممـر
در هر گرم غذا تأثیر مینی داری بر ماندگاری ب ه ماهی قزل آالی رنگین کمان ندارد ولی درتیمـار سـوم بـا دوز بـاالتر
مممر (  65^8عدد مممر در هر گرم غذا) تأثیر مممر مینی دار است.

تشکر و قدر دانی
از ریاست محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج جناب آقرای دکترر عرین ا...
گرجی پور و پرسنل آن مرکز تشکر و قدردانی میگردد.همچنین از جناب آقای دکتر امیرر عبردا ...مهررداد
شریف سرپرست دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسالمی صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.
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