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هاي مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات  تاثیر غلظت
هاي روده و بقا در الروهاي ماهی  کشتارگاهی طیور بر سطح باکتري

در مواجهه با  (Oncorhynchus mykiss) کمان ي رنگینآال قزل
  آئروموناس سالمونیسیدا

 5فرد ،  امین اوجی4رضایی مهران حبیبی ،3، علی معتمدزادگان2کناري ، عبدالمحمد عابدیان٭1علی طاهري

 
  چکیده

ي آال قـزل مطالعه حاضـر تـاثیر پـروتئین هیـدرولیز شـده بـر بازمانـدگی الرو مـاهی         
جیره غذایی حـاوي سـطوح    6. دهد را نشان میپس از مواجهه با باکتري  کمان رنگین

ولیز شده درصد پروتئین هیدر 50و  25، 10(متفاوت جایگزینی پروتئین هیدرولیز شده 
بعـد از  . مورد استفاده قرار گرفت) یا ضایعات کشتارگاهی طیور کمان رنگینساردین 

اتمام دوره تغذیه، سیستم گوارش ماهی با استفاده از روش استریل خارج و محتـواي  
همچنین . مورد بررسی و سنجش قرار گرفتهاي اسید الکتیک  ها و باکتري کلی کلنی

روش حمام دادن مورد مواجهه بـا بـاکتري آئرومونـاس    ساعت با  24ماهی  60تعداد 
شـمارش   .شـد روز بررسی  14سطح مقاومت نسبی ماهیان . قرار گرفت سالمونیسیدا

بود % 10ي شاهد و ساردین ها جیرهبیش از % 50و % 25ها در جیره ساردین  کلی کلنی
)05/0<p .(هاي شاهد هاي اسید الکتیک نیز مشخص گردید که تیماردر مطالعه باکتري

الکتوباسـیلوس  % 50و  25يهـا  جیـره داري نداشـتند و   اختالف معنی% 10و ساردین 
در گروه ضایعات کشتارگاهی طیور نیز بیشترین میزان ). p>05/0(بیشتري را دارا بود 

دیـده شـد و بیشـترین میـزان جمعیـت      % 25و % 50ها در تیمارهـاي   جمعیت باکتري
% 10و کمترین در تیمارهاي % 50کشتارگاهی طیور ها در تیمار ضایعات  الکتوباسیلوس

مرگ و میر در گروه شاهد مـوثر بـود و سـه    %  22/42 ± 2/4مواجهه با . و شاهد بود
نسبت به جیره شاهد ایمنی  کمان رنگیني مختلف ساردین ها جیرهگروه تغذیه شده با 
 78/65 ± 6ا به ترتیب ب% 10و % 25ي ساردین ها جیره). p>01/0(بیشتري نشان دادند 

داري را بـا هـم نشـان دادنـد      سطح مقاومت نسبی اخـتالف معنـی  %  50 ± 28/2و % 
)05/0<p .( 2/59 ± 5/4به ترتیب با % 10و % 25تیمارهاي ضایعات کشتارگاهی طیور 

داري را بـا  هـم نشـان ندادنـد      سطح مقاومت نسبی اختالف معنـی  94/53 ± 8/2و % 
)05/0>p ( اخــتالف   %26/5  ± 95/3طح مقاومــت نســبی بــا ســ% 50امــا بــا تیمــار

در مطالعه تاثیر پروتئین هیدرولیز شده سـاردین پهلـو   ). p >001/0(داري داشتند  معنی
در نتیجه، پروتئین هیدرولیز شده ساردین پهلو طالیـی و ضـایعات   . طالیی بیشتر بود

    ه باکتريجایگزینی باعث افزایش بقا، مقاومت ب% 25کشتارگاهی طیور در سطح بهینه 
  .استادیار گروه شیالت دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی. * 1

taheri@cmu.ac.ir 

ور مازندران. 2  گروه شیالت دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی، ن
 .مازندران، ایران, ريگروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سا استادیار. 3
 .آزمایشگاه بیوتکنولوژي پروتئین, دانشکده علوم پایه, استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه تهران. 4
 .استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده منابع طبیعی برازجان، گروه شیالت. 5

  

  
هـاي مـاهی    زاي آئروموناس سالمونیسیدا و ایمنی غیـر اختصاصـی در آلـوین    بیماري

  .شوند کمان می آالي رنگین قزل
، مواجهـه، آئرومونـاس   کمـان  رنگیني آال قزلپروتئین هیدرولیز شده، : واژگان کلیدي
  .ایمنیسالمونیسیدا، 

  
  19/11/91: تاریخ پذیرش    18/8/91: تاریخ دریافت

  
  مقدمه 

توسعه آبزي پروري در دو دهه گذشته روندي صعودي داشته و 
ی در ایجاد اشتغال و توسعه روستایی ایفا نموده نقش بسیار مهم

در اکثر کشورها پرورش انبوه و متراکم جـایگزین  امروزه . است
در تولیـد  . ي نیمه متراکم و غیر متـراکم گردیـده اسـت   ها روش

متراکم، موجودات آبزي همواره در معرض شـرایط نامسـاعد و   
هـا و در   يبیماري قرار گرفته و این مسئله موجب ابتال به بیمـار 

الزمه توسعه مـزارع و  لذا . گردد نتیجه ضرر و زیان اقتصادي می
اسـتخرهاي پـرورش مـاهی رعایـت دقیـق اصـول بهداشـتی و        

  . ها است پیشگیري از بیماري
گونـه بـا   ) Oncorhynchus mykiss( کمان رنگیني آال قزلماهی 

هاي عفـونی باکتریـایی در    ارزش تجاري باال می باشد و بیماري
  شی یکی از دالیل عمده کاهش میـزانري از مزارع پروربسیا
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شرایط پرورش ماهی در مرحله الروي در موفقیـت  . تولید است
در مرحلـه الروي،  ). 5(یا عدم موفقیت پرورش تاثیر مهمی دارد 

احتماالً واکنش هاي متفاوتی بین باکتري و بافت سـطحی روده  
شـکیل میکـرو فلـور    تواند منجر به تماهی اتفاق می افتد که می

از . اختصاصی در ماهی گردد و یا زمینه ساز بروز عفونت شـود 
ایــن رو بــراي موفقیــت در تولیــد متــراکم و انبــوه، اســتفاده از 

یی براي تقویت سیستم دفاع طبیعی جاندار ضروري بـه  ها روش
ي آئرومونــاس هیــدروفیال و هــا بــاکتري). 17(نظــر مــی رســد 

امل بیمـاري زا بـراي بسـیاري از    آئروموناس سالمونیسیدا از عو
ي قابـل ذکـر بـراي    هـا  روشاز . هاي آزاد ماهیان می باشندگونه

هـا در پـرورش آبزیـان اسـتفاده از داروهـاي       مقابله بـا بـاکتري  
البته باید ایـن نکتـه را در نظـر    . است ها تیکشیمیایی و آنتی بیو

گرفت که داروهاي شیمیایی را همیشه نمی توان بـا یـک معیـار    
کار برد؛ زیرا کارایی و سمیت این مواد در حضور مواد آلی و  به

هـم اکنـون اسـتفاده از    . شرایط فیزیکوشیمیایی آب متغیر اسـت 
به خاطر مضراتی چون ایجاد مقاومت در انسـان،   ها تیکآنتی بیو

سمیت، حساسیت زایـی و مخـاطرات زیسـت محیطـی اغلـب      
  ). 21(شود  توصیه نمی

اي زیستی و مواد سنتزي هستند کـه  ه هاي ایمنی، عصاره محرك
هـاي فاگوسـیتیک و فعالیـت ضـد      بـا افـزایش عملکـرد سـلول    

هـاي   باکتریایی و نیز با تولید آنتی بادي موجب تحریـک پاسـخ  
ي اخیر در توسـعه  ها سالتحقیقات فراوانی در . گردند ایمنی می

ي غذایی که در باال بـردن ایمنـی در آبزیـان    ها مکملاستفاده از 
  . ند، صورت گرفته استنقش دار

با توجه به تحقیقات انجام شده در موجودات مختلف، پـروتئین  
هیدرولیز شده داراي نقش متابولیـک متعـددي از جملـه بهبـود     

هاي بیماري  هاي ایمنی بدن، افزایش مقاومت به باکتري شاخص
پروتئین هیـدرولیز شـده   . هاي ایمنی است زا و بیان ژن شاخص

تواند رشد و بقا را افزایش دهد،  ره ماهی میمورد استفاده در جی
باعث بلوغ زودرس لوله گوارش شود و روي جمعیت باکتریاي 

دلیل این بهبود تعادل اسیدهاي آمینه آزاد، . روده تاثیر داشته باشد
پپتیدها و پروتئین ها و تاثیر مثبـت آن در هضـم و جـذب بیـان     

ـ  اما بر اساس گزارش). 4(شده است  یش از حـد از  ها استفاده ب
تواند تاثیرات منفی بر رشد و بقـاي   این ماده در تغذیه ماهی می

ثیر پـروتئین هیـدرولیز شـده بـر روي     تـا . موجود داشـته باشـد  
ــده اســـت  ــز بررســـی شـ ــایی روده نیـ در . جمعیـــت باکتریـ

مشخص گردیـد   2007و همکاران در سال   Kotzamanisمطالعه
پـروتئین هیـدرولیز   که جمعیت باکتري ویبریو با افزایش میـزان  

آنها عنـوان نمودنـد کـه    ). 12(شده در جیره افزایش یافته است 
میزان و نوع پروتئین هیدرولیز شـده بـر روي جمعیـت ویبریـو     

و همکــاران در ســال  Hermannsdottir در مطالعــه. تــاثیر دارد
بر روي الرو ماهی هـالیبوت اقیـانوس اطلـس جمعیـت      2009

اس در روده غالب بود اما غـذاي  ي ویبریو و سودومونها باکتري
ــاثیري روي    ــدرولیز شــده ت ــروتئین هی ــا پ ــی شــده ب ــده غن زن

  ). 8(هاي روده نداشت  باکتري
یـک گونـه سـردابی     کمـان  رنگـین ي آال قـزل باید گفت مـاهی  

تـن تولیـد    73642است که ساالنه پرورشی استراتژیک در ایران 
اهی از بدو و کار بر روي بهبود رشد و بقاي این م) 1(شوند  می

از ایـن رو بـا توجـه بـه     ). 2(تفریخ باید مورد توجه قرار گیـرد  
ي  اثرات بسیار متنوع پروتئین هیـدرولیز شـده جیـره بـر سـامانه     

فیزیولوژیک بدن موجودات، مطالعه حاضـر بـه منظـور بررسـی     
تاثیر پـروتئین هیـدرولیز شـده مـاهی سـاردین پهلـو طالیـی و        

بازمانـدگی الروهـاي مـاهی    ضایعات کشتارگاه مرغ بـر میـزان   
پس از رویارویی بـا بـاکتري آئرومونـاس     کمان رنگیني آال قزل

  .سالمونیسیدا انجام شده است
  

 مواد و روش کار
  تهیه جیره غذایی و شرایط دوره پرورش

جیـره   6انجام شد و  )lindo )1996جیره نویسی با نرم افزار 
ین درصـد پـروتئ   49(غذایی حاوي سطوح پروتئینی یکسان 
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با سطوح متفاوت جایگزینی پـروتئین هیـدرولیز شـده    ) خام
این سطوح متشـکل از  ). 1جدول (مورد استفاده قرار گرفت 

درصد جایگزینی پروتئین هیدرولیز شده ماهی  50و  25، 10
و یا ضایعات کشتارگاهی طیور با پـودر   کمان رنگینساردین 

 یک جیره بدون پـروتئین هیـدرولیز شـده جهـت    . ماهی بود
مواد اولیه توسط یک  ها جیرهبراي تولید . مقایسه به کار رفت

بـه   1بـا مـش   ) هوتخش، ایـران (چرخ گوشت نیمه صنعتی 
 4درجه سـانتی گـراد بـراي     60شکل پلت درآمد و در دماي

این محصول مجدداً الک شد تـا مناسـب    .ساعت خشک شد
یک . باشد کمان رنگیني آال قزلي ماهی ها آلویناندازه دهان 

جیره و سه تکـرار از   7رح آزمایشات کامال تصادفی شامل ط
  .هر جیره مورد استفاده قرار گرفت

  
  

  هاي آزمایشی ـ ترکیب جیره1جدول 
 

  میزان جایگزینی پودر ماهی با پروتئین هیدرولیز شده ساردین پهلو طالیی یا ضایعات کشتارگاهی طیور
ضایعات طیور 

50٪  

 ضایعات طیور
 25٪  

 ضایعات طیور
10٪  

ساردین 
50٪  

ساردین 
25٪  

ساردین 
10٪  

)ماده خشک(% ترکیبات  شاهد  

25/25  11/50  01/65  88/29  42/52  94/65  95/74  پودر ماهی 
0 0 0 47/37  73/18  49/7  پروتئین هیدرولیز شده ساردین 0 

47/37  73/18  49/7  0 0 0 0 
پروتئین هیدرولیز شده ضایعات 

 کشتارگاهی طیور
 آرد گندم 10 10 10 10 10 10 10

5/6  8/5  روغن ماهی 5 5 5 5 5 

5/5  5/4  2/4  5/4  4 8/3  5/3  روغن سویا 

1مواد معدنی 3 3 3 3 3 3 3  

2ویتامین 2 2 2 2 2 2 2  

05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  )ویتامین اي(آنتی اکسیدان  

5/1  5/1  5/1  5/1  5/1  5/1  5/1  همبند 

72/8  31/4  74/1  6/5  3/3  22/1  سلولز 0 

)ماده خشک(% آنالیز تقریبی   

61/86  55/86  44/86  8/86  27/87  38/86  58/86 (%)وزن خشک   

21/49  19/49  16/49  28/49  24/49  18/49  12/49  پروتئین 
7/16  55/16  63/16  8/16  35/16  65/16  74/16  لیپید 
7/16  5/16  3/16  9/16  6/16  1/16  5/15  خاکستر 

65/19  7/19  75/19  61/19  68/19  8/19  94/19 )کیلوژول بر گرم(انرژي خام    

08/17  12/17  15/17  05/17  1/17  19/17  31/17  انرژي قابل هضم 
)کیلوژول بر گرم(  

استات رتینول، کوله کلسیفرول، استات توکوفرول، منادیون سدیم بی ( 2، )منیزیم، سدیم، آهن، مس، روي، منگنز، سلنیم، ید، آلومینیوم، کبالت(
  )، نیاسین، پیریدوکسین، اسید آسکوربیک، اینوزیتول12، تیامین ، ریبوفالوین، کلسیم دي پانتوتنات، بیوتین، اسید فولیک، بی سولفات
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تانـک   21در  کمـان  رنگـین ي آال قـزل تخم چشم زده مـاهی  
آب کلرزدایی شده شهري بـا دمـاي   . فایبرگالس قرار گرفت

 50 هـا  تانکرون آب د. درجه سانتی گراد استفاده شد 1±10
 10ها بعـد از   لیتر در دقیقه هوادهی شد و آلوین میلی 100تا 

عـدد در هـر    824±12بـه تعـداد    ها آلوین. روز تفریخ شدند
ي مرده هـر روز جمـع و میـزان    ها آلوین. تکرار به کار رفت

غذادهی بر اساس میانگین وزن در سطح اشباع هـر سـه روز   
شـیمیایی آب هـر دو روز   پارامترهاي فیزیکو. محاسبه گردید

دوره . یک بار اندازه گیري شد تا از میزان مجاز تجاوز ننماید
در . تاریکی، مورد استفاده قرار گرفت: ، روشنایی8:16نوري 

طول پرورش تغذیه به صورت دستی انجام گرفت تـا رفتـار   
  ). 2(اي مشاهده شود  تغذیه

  سنجش بار باکتریایی روده
عـد از اتمـام دوره تغذیـه انجـام     آنالیز میکروبـی یـک روز ب  

قبل . بیهوش شد MS-222ماهی از هر گروه توسط . پذیرفت
ــام     ــردن تم ــدا ک ــت ج ــردن، جه ــوژن ک ــی و هم از جراح

با آب مقطر استریل و سپس با  ها آلوینهاي سطحی،  باکتري
شسته شدند و دوباره با آب مقطر استریل شستشـو  % 7الکل 
ه از روش اسـتریل  سیستم گـوارش مـاهی بـا اسـتفاد    . شدند

آنـالیز  . گرم از محتواي روده همـوژن گردیـد   1خارج شد و 
ـ   میکروبی توسط تهیه رقت ول نمکـی  ـهـاي متـوالی در محل

انجـام   10-7تـا   10-1از رقت ) کلریدسدیم% 85/0(ریل ـاست
شد و کشت بـر روي محـیط کشـت تریپتیکـاز سـویا آگـار       

(TSA)   هـا و   براي سنجش محتواي کلـی کلنـیMRS  ر آگـا
)Merck ( ي اسید الکتیـک بـه روش   ها باکتريبراي سنجش

هــاي  کشــت بــاکتري. کشــت پــور پلــت صــورت پــذیرفت
سـاعت و کشـت در    72بـراي    C◦ 37اسیدالکتیک در دماي

 ◦Cتا  24ساعت در دماي  48محیط تریپتیک سویا آگار براي 
محتواي باکتریهاي روده بر اساس واحد ). 25(انجام شد  25

  . شمارش گردید) cfu(تشکیل کلنی 
  آزمایش رویارویی با باکتري آئروموناس سالمونی سیدا 

 60بعد از اتمام دوره تغذیه از هر تکرار آزمایش در هر تیمار 
 Aeromonas salmonicidaبـاکتري پـاتوژن   . ماهی جدا شد

از آزمایشگاه میکروبیولوژي مرکـز تحقیقـات    MT423 سویه
سـاعت   16شد و بـراي  اکولوژي دریاي خزر در ساري تهیه 

ــراس    ــویا ب ــون س ــیط کشــت تریپت  TSB, Fluka(در مح

Biochemika (در دمايC◦ 22  درون یک انکوباتور شیکر دار
مـاهی بـا روش   . دور در دقیقه رشد داده شـد  200با سرعت 

سوسپانسیون . حمام دادن در رویارویی با باکتري قرار گرفت
میلی لیتر به هر  باکتري در 1× 105باکتریایی با غلظت نهایی 

ساعت در معـرض بـاکتري    24ماهی براي . تانک افزوده شد
بعد از زمان انکوباسیون آب تانک هـا تعـویض   . قرار گرفت

شد و آب تخلیه شـده بـراي اطمینـان از عـدم رهـا سـازي       
پرمنگنـات  باکتري زنـده در محـیط زیسـت توسـط محلـول      

ماهیـان   ها به طور منظم بررسـی و  ماهی. دگردیتیمار  پتاسیم
روز مـورد   14هـا   مـاهی ). 15(مرده ثبـت و نگـه داري شـد    

بررسی قرار گرفتند و ماهی مـرده بـراي ایزوالسـیون مجـدد     
مـرگ و میـر ثبـت شـد و     . باکتري مورد استفاده قرار گرفت

بـین ماهیـان رویـارو شـده بـا        (RLP)سطح مقاومت نسـبی 
  . سنجش شد) 1(باکتري توسط فرمول 

  
  

  ×100  )1(معادله 
  درصد مرگ و میر در تیمار مورد نظر

  سطح مقاومت نسبی =
  درصد مرگ و میر در تیمار شاهد
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 آنالیز آماري
انجام  Graphpad-prism 5آنالیز آماري با استفاده از نرم افزار 

جهت آنالیز داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و جهت . شد
  .فاده شدها از آزمون دانکن است مقایسه میانگین

 

  نتایج
  بار باکتریایی روده
با توجه بـه  . آورده شده است 2ها در جدول  شمارش کلی کلنی

هاي قابـل رشـد در    گردد که میکروارگانیسم جدول مشخص می
هـا در   شـمارش کلنـی  . میکروفلور باکتریایی روده غالب هسـتند 

تیمارهاي مختلف نشان می دهد که میکروفلورباکتریـایی تیمـار   
داري ندارند و این مسئله در  اختالف معنی% 10ساردین شاهد و 

ــاردین   ــره س ــین جی ــت  % 50و% 25مقایســه ب ــادق اس ــز ص نی
)05/0>p .(و % 25هـا در جیـره سـاردین    اما شمارش کلی کلنی

در ). p>05/0(بود % 10ي شاهد و ساردین ها جیرهبیش از % 50
ي اسـید الکتیـک نیـز مشـخص گردیـد کـه       هـا  بـاکتري مطالعه 
داري نداشتند امـا   اختالف معنی% 10ي شاهد و ساردین اتیماره
داري نشان دادند و  اختالف معنی% 50و % 25ي ساردین ها جیره

ــا % 50و  25ســاردین  الکتوباســیلوس بیشــتري را در مقایســه ب
  . اي دیگر دارا بوده گروه

ها در گروه ضایعات کشتارگاهی طیور نیز  در شمارش کلی کلنی
فاقد اخـتالف معنـی   % 10رهاي شاهد و مشخص گردید که تیما

نیـز صـادق   % 25و % 10دار هستند و این مسئله در مورد تیمـار  
بـا تمـامی   % 25به غیر از تیمـار % 50اما تیمار ). p <05/0(است 

بـر ایـن   ). p>05/0(داري داشـت   تیمارهاي دیگر اختالف معنی
و % 50در تیمارهـاي   هـا  بـاکتري اساس بیشترین میزان جمعیت 

. و شاهد بـود % 10یده شد و کمترین مربوط به تیمارهاي د% 25
% 10ها تیمارهـاي شـاهد و    همچنین در شمارش الکتو باسیلوس

ــاي    ــود و تیماره ــی دار ب ــتالف معن ــد اخ داراي % 50و  25فاق
یشـترین  ب. اختالف معنی داري با تمامی تیمارهاي دیگـر بودنـد  

ارگاهی ها در تیمار ضـایعات کشـت   میزان جمعیت الکتوباسیلوس

. و شـاهد بـود  % 10دیده شد و کمترین در تیمارهاي % 50طیور 
کند که با افزایش سـطح پـروتئین هیـدرولیز     این مسئله تایید می

هـا در روده   و الکتوباسـیلوس  ها باکتريشده در جیره رشد کلی 
  . یابدافزایش می کمان رنگیني آال قزلي ماهی ها آلوین

 
  رویارویی با باکتري

در  کمـان  رنگـین ي آال قـزل ي ماهی ها آلوینتجمعی مرگ و میر 
ــارویی   ــول روی ــودار  14ط ــت  1روزه در نم ــده اس . آورده ش

مرگ و میر در گـروه شـاهد مـوثر    %  22/42 ± 2/4رویارویی با 
ي مختلـف سـاردین   هـا  جیـره سـه گـروه تغذیـه شـده بـا      . بود

داري را با جیـره شـاهد نشـان دادنـد      اختالف معنی کمان رنگین
)01/0<p (   ــن ــر در ای ــرگ و می ــایش م ــداي دوره آزم و در ابت

گروهها دیرتر آغاز شد و نسبت به جیره شـاهد ایمنـی بیشـتري    
 ± 6بـه ترتیـب بـا    % 10و % 25ي سـاردین  ها جیره. نشان دادند

ســـطح مقاومـــت نســـبی اخـــتالف %  50 ± 28/2و %  78/65
% 50امـا بـا تیمـار    ) p>05/0(داري را با هم نشـان دادنـد    معنی
نتایج نشان می دهد که جیـره  . ف معنی داري مشاهده نشداختال

% 50بقاي بیشـتري داشـت و بعـد از آن سـاردین     % 25ساردین 
همچنین در گروه ضایعات کشـتارگاه  . بقاي بیشتري را نشان داد

اخـتالف معنـی داري را بـا جیـره     % 25و % 10طیور تیمارهـاي  
آزمـایش   و در ابتداي شـروع دوره ) p>01/0(شاهد نشان دادند 

مرگ و میر در این گروه ها دیرتر آغاز شـد و نسـبت بـه جیـره     
فاقد اختالف معنـی دار  % 50شاهد مقاومت نشان دادند اما تیمار 

به ترتیب % 10و % 25تیمارهاي ضایعات کشتارگاهی طیور . بود
سطح مقاومت نسبی اخـتالف   94/53 ± 8/2و %  2/59 ± 5/4با 

بـا  % 50اما با تیمار ) p<05/0(دند معنی داري را با  هم نشان ندا
ــی  %26/5  ± 95/3ســطح مقاومــت نســبی  داري  اخــتالف معن

نتایج نشان می دهد کـه جیـره   ). 2نمودار ) (p > 001/0(داشتند 
ي ضــایعات هــا جیــرهبقــاي بیشــتري داشــت و % 25ســاردین 

شبیه هم بودند و در این گـروه بـاالترین   % 10و  25کشتارگاهی 
   .ایمنی را داشتند
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هاي مختلف حاوي پروتئین هیدرولیز شده  کمان تغذیه شده با جیره آالي رنگین ي ماهی قزلها آلوینفلور باکتریایی روده تیمارهاي مختلف  ـ2جدول

  ساردین پهلو طالیی و ضایعات کشتارگاه طیور
  

  الکتوباسیلوس  ها شمارش کلی کلنی  تیمار
  a 5/1±107 × 6/1  a 101× 5/1 ±102× 4/1  شاهد

  a 7/1± 107 × 6/1  a 101× 5/2  ± 103 × 4/2  درصد 10ساردین 
  b 5 ± 107 × 9/1  b101× 7/5 ± 104× 8/2  درصد 25ساردین 
  b 5 ± 107 × 1/2  c101× 7/5  ± 104 × 2  درصد 50ساردین 

  a 5/1±107 × 6/1  a 101× 5/1 ±102× 4/1  شاهد
  ab5/1±107 ×  8/1  a 101× 6/2 ± 103× 1/3  درصد 10ضایعات کشتارگاهی طیور 
  bc 7 /5±  107 × 9/1  b102× 7/5 ±104×1/3  رصدد 25ضایعات کشتارگاهی طیور 
  c 7 /1± 107 × 2/2  c102 × 5/2± 104× 1/4  درصد 50ضایعات کشتارگاهی طیور 

  ).p>05/0(اختالف معنی دار است  هاي با حروف غیر مشابه براي هر گروه در هر ستون داراي داده                             
  

    
ي مختلف حاوي پروتئین هیدرولیز شده ساردین پهلو طالیی ها جیرهتغذیه شده با  کمان رنگیني آال قزلهاي ماهی  در آلوین مرگ و میر تجمعی  ـ1نمودار

  روز 14تحت تاثیر باکتري آئروموناس سالمونی سیدا طی ) ب(و ضایعات کشتارگاهی طیور ) الف(
  

      
ي مختلف حاوي پروتئین هیدرولیز شده ساردین پهلو طالیی ها جیرهتغذیه شده با  کمان رنگیني آال قزلهاي ماهی  در آلوین سطح مقاومت نسبیـ 2نمودار

          )ب(و ضایعات کشتارگاهی طیور ) الف(
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  بحث

بر اساس مطالعه جمعیت باکتري در این تحقیق مشخص گردید 
ـ  زان پـروتئین هیـدرولیز شـده در جیـره میـزان      که با افزایش می

نیـز   کمـان  رنگـین ي آال قـزل جمعیت باکتریایی در روده آلـوین  
این افزایش جمعیت تا یـک حـد بهینـه باعـث     . یابدافزایش می

بهبود رشـد مـی گـردد و بـیش از آن کـارایی رشـد را کـاهش        
بسیاري از محققین تاکید دارند کـه پـروتئین هیـدرولیز    . دهد می

تواند بـراي پـرورش بـاکتري بـه کـار رود و پـروتئین       میشده 
. هیدرولیز شده تاثیر بسیار خوبی درباال بردن رشـد بـاکتري دارد  

با افزودن مقدار بیشـتري از پـروتئین هیـدرولیز شـده در جیـره      
ي هـا  بـاکتري غذایی محیط روده بستر رشد مناسبی بـراي رشـد   

ولیز شـده کـه   وقتی ورود پروتئین هیدر. آورد مختلف بدست می
بد مقدار یا پپتیدها و اسیدهاي آمینه آزاد مختلفی دارد افزایش می

. آورنـد  باکتري بیشتري شرایط مناسب براي رشد را بدست مـی 
ي هـا  آلـوین بنابراین با افزایش پروتئین هیدرولیز شده در جیـره  

مقدار بیشتر و معنی دارتري بـاکتري   کمان رنگیني آال قزلماهی 
 .وده رشد کندتواند در ر می

ي گـرم مثبـت هسـتند و    هـا  باکتريها گروهی از  الکتوباسیلوس
هـا، اسـید    محصول اصلی آنهـا در طـول تخمیـر کربوهیـدرات    

 هـا  تیـک باشد و تعداد زیادي از آنها در گـروه پروبیو  الکتیک می
ي هـا  بـاکتري رقابـت بـا    ها تیکاز مزایاي پروبیو). 23(باشند می

کننـده بـه هضـم غـذا و افـزایش       زا، منبع آنزیمی کمک بیماري
در  ها تیکپروبیو). 9(باشد ي پاتوژن میها باکتريایمنی در مقابل 

ماهی میزان ایمنی را افزایش می دهند مثـل فاگوسـیتوز توسـط    
در ). 18(ها و ماکروفاژهاي ایزولـه شـده از راس کلیـه    نوتروفیل

ـ   اط ماهیان بار باکتریایی روده با میزبان به شکل نزدیکـی در ارتب
توانـد بـا افـزایش     است و ترکیـب جامعـه باکتریـایی روده مـی    

بـه  . پروبیوتیک یا موادي که به رشد آنها کمک کند افزایش یابد
هاي سلولی را اشغال و  ها سطوح گیرنده رسد پروبیوتیک نظر می

  .دهند به سلول را نمی هاي بیماریزا اجازه ورود به باکتري

دهـد کـه افـزایش پـروتئین      مـی مطالعه بار باکتریایی روده نشان 
توانـــد جمعیـــت  هیـــدرولیز شـــده در جیـــره غـــذایی مـــی

بر اساس نتـایج حاصـله ایـن    . ها را افزایش دهد الکتوباسیلوس
تحقیق به نظر می رسد که پروتئین هیدرولیز شده ساردین پهلـو  

توانـد بـه عنـوان یـک      طالیی و ضایعات کشتارگاهی طیور مـی 
  .ها عمل کند باسیلوسمحیط کشت خوب براي رشد الکتو

بارباکتریایی روده ماهی نقش مهمی را در سالمت میزبـان بـازي   
توانـد بـه عنـوان یـک      کند و وجود بار باکتریایی نرمـال مـی   می

بنابراین فعالیت بهتر . سیستم آنزیم هضمی تکمیلی ارزیابی شود
هاي تغذیه شده با سطح بهینـه پـروتئین هیـدرولیز     آنزیمی گروه

ها  ت در ارتباط با جمعیت متناسب الکتوباسیلوسشده ممکن اس
و همکاران در سـال   Xuاین نتایج با گزارش . در روده آنها باشد

همخوانی دارد که عنـوان نمودنـد افـزایش پربیوتیـک بـا       2009
میزان مشخص، سیستم آنـزیم هـاي هضـمی شـامل پروتئـاز را      

 بخشد که ممکن است رشد بهتر مشاهده شـده در ایـن   بهبود می
  ).27(را توضیح دهد  ها جیره

تاثیر پروتئین هیدرولیز شده روي رشـد  نشانگر برخی مطالعات  
و بقا و افزایش ایمنی غیر اختصاصی گونه هاي مختلـف مـاهی   

ي ایمنـی در  ها مکملها و  لیزوزوم ها، نوتروفیل). 13(بوده است 
ایمنـی غیـر اختصاصــی مـاهی در مقابـل بیمــاري بسـیار مهــم      

هـا در مـاهی    ها مرکز سنتز و ترشح لیـزوزیم  کوسیتل. باشند می
هـاي   هستند و حضور لیزوزوم هاي مادري در بسـیاري از گونـه  

هـا در مراحـل    دار لیـزوزیم  ماهیان گزارش شده و فعالیت معنـی 
بـه  ). 3(ابتدایی رشد و نمو بسیاري از ماهیان دیـده شـده اسـت   

ـ  درولیز دلیل خواص گوناگون پپتیدهاي زیست فعال، پروتئین هی
غلظت . اي را به خود اختصاص داده است توجه ویژها شده اخیر

. لیزوزیم در ماهی در پاسخ به آلودگی باکتریـایی افـزایش میابـد   
ها را با افزایش فعالیت سیستم ایمنی نیز گزارش  افزایش لیزوزیم

واریتـه   2نیـز   کمـان  رنگـین ي آال قـزل در ماهی ). 18(شده است
شده و یک نوع آن توانایی لیز کـردن   متفاوت لیزوزومی شناخته

چندین باکتري گرم مثبت از جمله آئروموناس سالمونی سیدا را 
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و همکـاران در   Hermannsdottirبر اسـاس گـزارش   ). 7(دارد 
، الرو ماهی هالیبوت تغذیه شده با غذاي زنـده غنـی   2009سال 

شده با پروتئین هیدرولیز شده تولید لیزوزیم را در لوله گـوارش  
تا  10همچنین عنوان شده است که ). 8(ماهی تحریک می نماید

 3Cپروتئین هیدرولیز شده در جیره می تواند سطح فـاکتور  % 15
را در الرو ماهی کراکر ) IgM(سرم خون و ایمنوگلوبولین  4Cو 

در رونـد تولیـد   ). 26(داري افـزایش دهـد    زرد به شـکل معنـی  
ن هاي بلند زنجیـره بـه   پروتئین هیدرولیز شده بسیاري از پروتئی

ایـن منبـع   . پپتیدهاي با وزن مولکولی متفاوت شکسته می شوند
ي پپتیدي زیسـت فعـال   ها جیرهیادي از زنزپپتیدي حاوي مقدار 

. هـاي ایمنـی باشـد    تواند یـک منبـع بـالقوه محـرك     است و می
گزارشاتی از ایجاد پپتیدهاي زیست فعـال بـا فعالیـت تحریـک     

ي در طول پروسـه هیـدرولیز وجـود    ایمنی و خواص ضد باکتر
آزمایشات خارج و داخل موجود زنده نشان داده کـه  ). 12(دارد 

پپتیدهاي با وزن مولکولی کم موجود در پروتئین هیدرولیز شـده  
ــک  واکــنش اکســیداتیو و مورفولوژیــک را در ســلول هــا تحری

شاید بتوان چنین عنوان نمود که پروتئین هیدرولیز شده . کنند می
ن پهلوطالیی و ضایعات کشـتارگاهی طیـور نیـز از ایـن     ساردی

ي آال قـزل ي مـاهی  ها آلوینمند بوده و ایمنی را در  خاصیت بهره
  .نماید تحریک می کمان رنگین

آئروموناس سالمونیسیدا عامل بیماري فورونکلوز است که یـک  
به دلیل مـرگ و میـر   . بیماري مهم در ماهیان آزاد پرورشی است

سـري ایـن بیمـاري مقـادیر زیـادي از آنتـی       بـاال و خاصـیت م  
. براي جلوگیري و کنترل این بیماري مصرف می شود ها تیکبیو

در مطالعه حاضر تیمارهاي دریافـت کننـده پـروتئین هیـدرولیز     
ــاالتر از  ــره ضــایعات کشــتارگاه  %10شــده ب ــتثناي جی ــه اس ، ب

دارتر و بهتـري نسـبت بـه     ، سطح مقاومت نسبی معنی%50طیور
این نتیجه می تواند بیانگر افزایش ایمنی . ژن نشان دادنداین پاتو

باشد و  کمان رنگیني آال قزلي ماهی ها آلوینغیر اختصاصی در 
شاید پروتئین هیدرولیز شده ساردین پهلـو طالیـی و ضـایعات    
کشتارگاه طیور حاوي پپتیـدهاي زیسـت فعـال محـرك ایمنـی      

تغییـر  . شـوند باشند که به این شکل باعث تقویت سیستم ایمنی 

و فعالیت لیزوزوم عموما در ارتباط با حضـور یـک    ها مکملدر 
میکروارگانیسم خارجی است اما ممکـن اسـت توسـط فـاکتور     

براي مثال منیزیم و کلسـیم  . هاي تغذیه اي تحت تاثیر قرار گیرد
بنـابراین  . در فعال سازي مسیرهاي مکمـل ایمنـی مهـم هسـتند    

در پروتئین  هیدرولیز شده مـی   استفاده از منابع حاوي استخوان
تواند منیزیم و فسفر و کلسـیم را در بـدن مـاهی افـزایش دهـد      

و متعاقباً بر روي فعالیت فاکتورهـاي کمـک ایمنـی تـاثیر     ) 24(
  .داشته باشد

هـاي   یش ایمنی نباید نقش الکتوباسـیلوس اما در خصوص افزا 
ــت   ــده گرف ــوارش را نادی ــتگاه گ ــود در دس ــتفاده از . موج اس

ــکبیوپرو ــا تی ــانوران    ه ــالمت روده اي ج ــزایش س ــراي اف ب
اندوترمیک براي سال ها مطرح بوده است  و رقابت بین باکتري 

که ) 22(پروبیوتیک و پاتوژن در جایگاه اتصال مطرح شده است
ه بررسی بیشـتر در رقابـت   هاي ماهی را ب باید میکروبیولوژیست

پروبیوتیـک   .هاي باکتري در روده ماهی ترغیب نمایـد  بین گونه
تواند ایمنی را افـزایش دهـد و از موجـود در     الکتوباسیلوس می

مقابل باکتري سالمونالي وارد شده به محیط گـوارش حفاظـت   
هــاي متعــددي بــراي اثــر ضــد باکتریــایی  مکانیســم). 10(کنــد

از آن جمله رقابت بر سـر مـواد   . عنوان شده است ها تیکپروبیو
ها، خنثی کـردن   پاتوژن حدود، محدود کردن چسبندگیغذایی م

ها به بافت اپی تلیـال   ها، محدود کردن نفوذ پاتوژن سموم پاتوژن
یـا تحریـک ایمنـی موکـوس     /روده، تولید مواد ضد میکروبی و

 هـا  تیکها توسط پروبیو رنجی از باکتریوسین). 19(باشد روده می
اي از  ها روي رنـج گسـترده   این باکتریوسین). 11(شوند تولید می

هاي گرم مثبت و گرم منفی اثر بازدارنـدگی رشـد داشـته     پاتوژن
همچنــین نشــان داده شــده کــه رشــد آئرومونــاس ). 19(اســت

 20(متوقف شده اسـت   ها تیکسالمونیسیدا توسط کشت پروبیو
تواند مقاومت غیراختصاصی  می ها تیکوجود پروبیو). 14، 16و 

ات نشان بعالوه برخی از مطالع. میزبان به بیماري را افزایش دهد
ها عملکرد ایمنی سـلولی و خـونی در    دهد که الکتوباسیلوس می

را با افزایش نسبت سلول هاي فعال  کمان رنگیني آال قزلماهی 
در مطالعه حاضـر نیـز   . دهند فاگوسیتوز در راس کلیه افزایش می
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به استثناي جیـره ضـایعات    ها آلویندیده شد که مقاومت نسبی 
ــور  ــا  همبســت% 50کشــتارگاهی طی ــی داري ب ــت و معن گی مثب

دهد افزایش  اسیلوس هاي روده داشته و نشان میجمعیت الکتوب
باعـث  % 25و % 10ها در روده در تیمارهاي  سطح الکتوباسیلوس

اما در مورد گروه ضـایعات کشـتارگاهی   . شود افزایش ایمنی می
همـانطور کـه از نتـایج بـه     . وضعیت متفاوت اسـت % 50طیور 

ار بیشترین جمعیت الکتوباسـیلوس را دارا  آید این تیم دست می
باشد اما کمترین سطح مقاومت نسبی در بین کلیه تیمارهـا را   می

روده در اثر  pH اند که کاهش محققین عنوان کرده. دهد نشان می
ها، روده را براي کلنیزه شدن آئرومونـاس   فعالیت الکتوباسیلوس

اسـیدي   محیطر نماید زیرا این پاتوژن د سالمونیسیدا مطلوب می
روده باعث کاهش  pHبعالوه کاهش ). 6(کند به راحتی رشد می

شود که به شرایط ضـعیف   هاي هضمی پروتئین می فعالیت آنزیم
توان  می .دهد اند و در نهایت رشد را کاهش می قلیایی وفق یافته

هـا   چنین عنوان نمود که شاید افزایش بسیار زیاد الکتوباسیلوس
باعث اسیدي شدن زیـاد محـیط   % 50در تیمار  ها آلویندر روده 

ــت ــده اس ــاس   . روده ش ــد آئرومون ــراي رش ــیدي ب محــیط اس
باشد و در نتیجه شاید این پاتوژن تکثیـر   سالمونیسیدا مناسب می

بسیاري یافته و توانسته بر جمعیت الکتوباسیلوس ها غلبـه یابـد   
  .شده است ها آلوینو باعث مرگ و میر زیاد 

توان گفت که پروتئین هیدرولیز شده سـاردین   گیري می در نتیجه
پهلو طالیی و ضایعات کشتارگاهی طیـور در سـطح بهینـه ایـن     

هاي مـاهی   تحقیق باعث افزایش ایمنی غیر اختصاصی در آلوین
شود که یا ممکن است به دلیل عملکرد  می کمان رنگیني آال قزل

اي مستقیم پپتیدهاي آن در باال بردن سـطح لیـزوزیم و فاکتورهـ   
کمک ایمنی خون باشد و یا در اثر عملکرد غیر مستقیم در رشد 

ها در ایجاد ایمنـی،   ها در روده و تاثیر این باکتري الکتوباسیلوس
همچنـین احتمـال تـاثیر    . این مسئله نیاز به بررسـی دقیقتـر دارد  

سطوح دیگري که در این تحقیق استفاده نشده است نیز محتمل 
ن نظـر پیشـنهادي بهتـر اسـت ایـن      همچنین به عنـوا . می نماید

ــاري  ــایر بیم ــر روي س ــه ب ــز   مطالع ــور نی ــان در کش ــاي آبزی ه
  .ریزي شود برنامه
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