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چکیده

دانههای كفیر بهعنوان یک منبع طبیعی از سویههای پروبیوتیکی متعلق به خانواده الكتیک اسید باكتریها است .هدف این پژوهش
جداسازی و شناسایی سویههایی از الكتیک اسید باكتریهای كفیر بود كه ضمن ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی آنها ،تاثیر تجویز
خوراكی آنها بر برخی شاخصههای هماتولوژی و رشد در ماهی قزل آال نیز بررسی شد .یافتهها حاكی از جداسازی و شناسایی سویههای
 Lactobacillus farraginisو  Enterococcus duransبود كه خصوصیات مهم سویههای پروبیوتیکی از جمله مقاوم بودن به شرایط
اسیدی ،شیره معده و نمکهای صفراوی ،همچنین توان آبگریزی مناسب و فعالیت آنتاگونیستی علیه برخی سویههای بیماریزا را نیز
نشان دادند .سپس تعداد 480قطعه بچه ماهی با وزن  41/9±2/4گرم در یک طرح كامالً تصادفی به  8گروه  20قطعهای در سه تکرار
تقسیم شدند .تیمار شاهد (جیره پایه) ،تیمارهای  L1و  E1بهترتیب (جیره پایه )L. farraginis+و (جیره پایه )E. durans +دوز 107
(كلنی/گرم)؛ تیمارهای  L2و  E2دوز  108و تیمارهای تركیبی ) 5×106 )L1+E1و )( 5×107 (L2+E2كلنی/گرم) از هر سویه را دریافت
كردند و تیمار باكتوسل (جیره پایه 1010 )Pediococcus acidilacticilactis +بهعنوان كنترل مثبت در نظر گرفته شد .پس از گذشت
 45روز از شروع آزمایش نمونهبرداری از تیمارها صورت پذیرفت .طبق یافتهها شمار كلی گلبولهای قرمز ،هماتوكریت ،سطح هموگلوبین،
میانگین غلظت آن و پارامترهای رشد شامل  SGR ،BWIو  CFدر تیمارهای  L2 ،Bactocell ،L2+E2و  E2نسبت به گروه شاهد
افزایش معنیدار داشت ) ،(P<0.05در حالیكه كاهش  FCRدر گروههای مذكور نسبت به شاهد مشهود بود .در مجموع هر دو سویه
كاندیدای پروبیوتیکی مناسبی برای افزودن به جیره قزل آال باشند ،لیکن این امر نیازمند مطالعات بیشتری در زمینه آزمونهای برونتنی
و دورن تنی است.
واژگان کلیدی :الكتوباسیلوس ،انتروكوكوس ،كفیر ،پروبیوتیک ،قزل آال.

مقدمه
در حال حاضر پروبیوتیکها در قالب میکروارگانیسم
های زنده و مرده در حوزه آبزیپروری توانستهاند
موجب القاء اثرات مثبت بر میزبان و محیط پیرامون
آن شوند ( .)Lazado and Caipang, 2014امروزه
از شایعترین سویههای پروبیوتیکی كه به خانواده
الكتیک اسید باكتریها ( LAB: Lactic Acid
 )Bacteriaتعلق داشته و در صنعت آبزیپروری نیز
بهكار گرفته شدهاند ،میتوان به جنسهای
،Pediococcus ،Enterococcus ،Lactobacillus
Leuconostoc ،Lactococcus ،Streptococcus

و  Carnobacteriumاشاره كرد ( Roman et al.,
 .)2012از جمله كاربردهای الكتیک اسید باكتریها

در صنعت آبزیپروری میتوان به ارتقاء سطح
پارامترهای رشد ،راندمان تغذیه ،كنترل رشد
میکروارگانیسمهای مضر در روده و جلوگیری از
فعالیت پاتوژنهای بیماریزای ماهی اشاره كرد
( ;Panigrahi et al., 2005; Suzer et al., 2008
 .)Mohapatra et al., 2012تاكنون بسیاری از
باكتریهای جنس  Lactobacillusمتعلق به خانواده
 LABبهعنوان سویههای امن ( GRAS: Generally
 )Recognized As Safeشناخته شدهاند ( Soccol
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 .)et al., 2010از سوی دیگر برخی از جنسهای
 Enterococcusنیز بهعنوان پروبیوتیک شناخته
شده و همچنین بهعنوان مکملهای افزودنی در
خوراک حیوانات با هدف بهبود رشد و جلوگیری از
اختالالت گوارشی مورد استفاده قرار گرفتهاند
( .)Franz et al., 2011از طرفی جنس مذكور تا به
امروز در لیست سویههای امن قرار نگرفته است
( .)Huys et al., 2013در میان سویههای
پروبیوتیکی باكتریهای الكتیک اسید بسیاری از
خصوصیات یک پروبیوتیکی مناسب از جمله مقاومت
در برابر نمکهای صفراوی ،اسید معده ،آنزیمهای
گوارشی ،و همچنین از امکان اتصال به الیههای
مخاطی و موكوزال لوله گوارش (روده) نیز برخوردارند
( .)Fioramonti et al., 2003جنس
 Lactobacillusاز مهمترین اعضاء خانواده الكتیک
اسید باكتریها بوده ) )Makarova et al., 2006و
گونههایی از جنس  Enterococcusبا ویژگیهای
پروبیوتیکی نیز امروزه در صنعت تغذیه خوک و طیور
مورد استفاده قرار گرفتهاند (.)Liu et al., 2014
كفیر یک نوشیدنی سنتی و قدیمی است كه به
طور گستردهای در شرق اروپا ،آسیای جنوب غربی و
بسیاری از مناطق دیگر جهان استفاده شده و منشا
آن كوههای قفقاز در روسیه است .همچنین كفیر به-
عنوان یک پروبیوتیک كمپلکس و نوعی محصول لبنی
بوده كه از تخمیر شیر بهدست میآید ( Atalan et
 .)al., 2003; Rodrigues et al., 2005از سوی
دیگر میکروبیولوژی دانههای كفیر موضوعی است كه
توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نمود است
) .)Atalan et al., 2003براساس یک پژوهش كفیر
بهعنوان یک منبع طبیعی غنی از جنسهای
 Lactobacillusشناخته شده است ( Uluköy et
 .)al., 2015همچنین از جمله سویههای دیگر جدا
شده از كفیر كه به خانواده  LABنیز تعلق دارند،
میتوان به جنسهای  Enterococcusو
 Streptococcusاشاره كرد ( Rosi and Rossi,
 .)1978; Yuksekdag et al., 2004براساس
مطالعات پیشین برخی از میکروارگانیسمهای موجود
در كفیر خصوصیات یک پروبیوتیک بالقوه را نشان
دادهاند ( Bolla et al., 2013; Zheng et al.,
 .)2013از جمله خصوصیات پروبیوتیکی سویههای
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جدا شده از دانههای كفیر میتوان به مقاومت باالی
آنها در شرایط اسیدی معده ،نمکهای صفراوی و
همچنین قابلیت اتصال و چسبندگی مناسب به
اپیتلیال دستگاه گوارش ،و از سوی دیگر به عدم
فعالیتهای آنزیمی یا همولیتیک نامطلوب آنها اشاره
كرد ).)Zheng et al., 2013; Leite et al., 2015
از سوی دیگر طبق پژوهشهای پیشین ،فعالیت
آنتاگونیستی سویههایی از  LABجدا شده از كفیر
علیه برخی پاتوژنهای بیماریزا نیز در شرایط
آزمایشگاهی تایید شده است ( ;Carasi et al., 2014
.)Zanirati et al., 2014
در حال حاضر تحقیقات در مورد شناسایی
سویههای جدید پروبیوتیکی برای پاسخ به تقاضای
روز افزون بازار مصرف ،رو به افزایش است
) .(Bertazzoni et al., 2004همچنین مطالعات
پیشین همواره جداسازی و ارزیابی سویههای LAB
كفیر را با هدف بررسی خصوصیات پروبیوتیکی
پیشنهاد كردهاند ( ;Golowczyc et al., 2008
 .)Zheng et al., 2013از آنجا كه پروبیوتیکها
اغلب در خوراک ماهیها لحاظ شده و جزو
افزودنیهای جیره محسوب میشوند ( Verschuere et
 ،) al., 2000بهمنظور بررسی وضعیت اثربخشی
مکملهای بهكار رفته در جیره و پایش سالمت
ماهیان میتوان از شاخصههای مهم و قابل اطمینانی
مانند ارزیابی پارمترهای خونی استفاده كرد
) ،(Fanouraki et al., 2007چراكه بررسی متغیرها
و شاخصههای خونی در ماهیان میتواند اطالعات
ارزشمندی را در رابطه با تغییرات فیزیولوژیک رخ
داده در بدن آنها در اختیار محقق قرار دهد
) .(Adeyemo, 2007از آنجائیكه تاكنون در هیچ
یک از پژوهشهای پیشین ،جداسازی سویههای
الكتیک اسید باكتریهای كفیر و ارزیابی پتانسیل
پروبیوتیکی آنها با هدف افزودن به جیره گونه
پرورشی مهمی چون ماهی قزلآالی رنگین كمان
صورت نگرفته است ،و از سوی دیگر در تعداد
محدودی از مطالعات پیشین تنها كاربرد مستقیم
دانههای كفیر در جیره ماهیان پرورشی مورد ارزیابی
قرار گرفته است .در تحقیق حاضر در مرحله نخست
شناسایی مولکولی و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی
سویههایی از الكتیک اسید باكتریهای جدا شده از
175

دوره  ،7شماره 1398 ،13

نشریه علوم آبزیپروری

سویهها از محیط كشت بالد آگار حاوی  5%خون
گوسفندی دفیبرینه استفاده شد .سویه
( Staphylococcus aureus )ATCC25923به-
عنوان كنترل مثبت لحاظ شد ( Leite et al.,
 .)2015همچنین بهمنظور ارزیابی مقاومت سویهها در
برابر اسیدیته دستگاه گوارش وضعیت رشد آنها در
محیط كشت حاوی اسید كلریدریک با  pHهای ،2/5
 3و  4بررسی شد ،بهطوریكه تعداد كلنیهای رشد
یافته در مقادیر مختلف اسید پس از گذشت  4ساعت
برحسب میانگین لگاریتم كلنیهای شمارش شده،
ثبت گردید ) .(Klayraung et al., 2008از جمله
آزمونهای پروبیوتیکی دیگر بررسی میزان مقاومت
سویهها در مواجهه با شیره معده حاوی آنزیمهای
پپسین و تریپسین بود كه در محیط حاوی
اسیدكلریدریک غلیظ با  pHمعادل  2انجام شد.
سپس سویهها بهمدت  2 ،1و  3ساعت مواجهه،
گرمخانهگذاری شدند و در نهایت شمارش كلنیهای
رشد یافته صورت گرفت (.)Wang et al., 2010
جهت ارزیابی مقاومت سویهها به نمکهای صفراوی
بر اساس  Walkerو  )1993( Gillilandپس از تهیه
محیطهای كشت حاوی نمکهای صفراوی در مقادیر
 0/15 ، 0و  0/3درصد سوسپانسیونی از سویهها به
محیطهای مذكور اضافه شد ( %0گروه كنترل فاقد
نمک صفراوی) .سپس جذب نوری ) (ODمحیطها
قبل و بعد از انکوباسیون در زمانهای  0و  8ساعت
توسط اسپکتروفتومتر در طول موج  620نانومتر
اندازهگیری شد .جهت تعیین ضریب بازدارندگی
نمکهای صفراوی از فرمول  Gopalاستفاده شد
).(Gopal et al ., 1996

دانههای كفیر انجام شد .در مرحله بعد پس از افزودن
مقادیر متفاوت از سویههای جدا شده به جیره بچه
ماهیهای قزلآال رنگین كمان تاثیر آنها بر برخی
فاكتورهای هماتولوژی و رشد مورد بررسی قرار
گرفت.
مواد و روشها
جداسازی و شناسایی سویههای Lactobacillus
و  Enterococcusاز کفیر :ابتدا فرایند انکوباسیون
دانههای كفیر در شیر طبق رفرنس صورت گرفت
( Unal and Arslanoglu, 2013; Wszolek et
 .)al., 2006سپس دانههای كفیر از شیر جداسازی و
هموژن شده و برروی محیط  MRS agarكشت داده
شدند .آنگاه در دمای  37درجه سانتیگراد ،بهمدت
 48ساعت گرمخانهگذاری شدند ( Uluköy et al.,
 .)2017سپس بهمنظور خالصسازی سویهها كشت
ساب كالچر تهیه شد .در مرحله بعد جهت شناسایی
سویهها ابتدا رنگآمیزی گرم صورت گرفت ،و جهت
تایید رنگآمیزی از تست حاللیت در محلول
پتاس ) (KOHاستفاده شد ).(Suslow et al.,1982
همچنین ،جهت انجام تست كاتاالز از محلول
هیدروژن پراكساید ) (Macfaddin, 2000) (H2O2و
تست اكسیداز با استفاده از معرف اكسیداز
()N,N,N',N'- Tetramethyl-p-phenylenediamine
صورت پذیرفت ( .)Krieg and Padgett, 2011از
سوی دیگر بهمنظور شناسایی مولکولی سویهها از ژن
شناساگر  16SrRNAاستفاده شد .استخراج DNA
سویهها با استفاده از كیت سیناژن صورت گرفت
) .)Marmur, 1961واكنش زنجیرهای پلیمراز با
27F:
)5'-
پرایمرهای
از
استفاده
و
)')AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3
('(1492R: 5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3
انجام شد و تایید آن بر روی ژل آگارز صورت گرفت.
توالییابی محصول نهایی با استفاده از نرمافزار
 BLASTnبا توالی معتبر ثبت شد در پایگاه ژنی
 NCBIمقایسه و نزدیکترین جدایه براساس مشابهت
در توالی ژنی  16SRNAشناسایی شد.
آزمونهای بررسی توان پروبیوتیکی سویههای
جدا شده از کفیر :جهت بررسی فعالیت همولیز

Cinh = ΔT8-T0 Control – ΔT8 - T0 Treatment /
ΔT8 - T0 Control

كه در آن  :Cinhضریب بازدارندگی رشد سویهها و
 :Δتفاوت جذب  ODبین زمان  0و  8ساعت است.
همچنین وضعیت هیدروفوبیسیتی (توان آبگریزی)
سویهها بر مبنای میزان چسبندگی سویهها به
هیدروكربنهای مایع همچون  n-Hexadecaneانجام
شد ) .)Goldberg et al., 1990ابتدا با استفاده از
محیط كشت مایع  MRS brothسوسپانسیونی از
سویهها تهیه شد و غلظت آنها با جذب نوری  1با
طول موج  600نانومتر توسط اسپکتروفتومتر تنظیم
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گردید .سپس سوسپانسیونها با محلول n-
 Hexadecaneدر داخل میکروتیوپها تركیب و

علی و همکاران

ماهیها بهطور تصادفی در  8تیمار و سه تکرار به 24
مخزن معرفی شدند ( 20قطعه ماهی در هر تانک)
بدینصورت كه تیمار كنترل (جیره پایه +فاقد سویه
باكتریایی) ،تیمارهای ( L1جیره پایه  +سویه
 )L. farraginisو ( E1جیره پایه  +سویه
 )Enterococcus duransهر كدام دوز 107
+
پایه
(جیره
باكتوسل
(كلنی/گرم)؛
1010
)Pediococcus
acidilacticilactis
(كلنی/گرم) بهعنوان كنترل مثبت؛ تیمارهای  L2و
 E2هر یک دوز ( 108كلنی/گرم) و تیمارهای
تركیبی  5×106 L1+E1و 5×107 L2+E2
(كلنی/گرم) از هر سویه را شامل شدند.
روش آمادهسازی و تهیه جیره ماهیان تحت
تیمار :ابتدا پودر لیوفیلیزه از سویهها تهیه شد ( John
 )et al., 2007و شمارش كلنیها در هر گرم از پودر
لیوفیلیزه ،انجام پذیرفت ) .)Li et al., 2012در
مرحله بعد با توجه به دمای آب و وزن ماهیها مقادیر
خوراک روزانه تیمارها تعیین شدند .سپس با توجه به
تعداد كلنیهای شمارش شده در هر گرم از پودر
لیوفیلیزه ،مقادیر تعیین شده برای هر سویه توزین و
سپس در روغن خوراكی حل شده و بر روی خوراک
تجاری ماهی بهطور یکنواخت در سطح پلتها اسپری
شده و مخلوط گردید .همچنین برای تیمار شاهد،
تمامی مراحل فوق بدون افزودن سویهها انجام
پذیرفت .سپس جیرهها در شرایط دمایی و زمانی
مناسب خشک شده و نگهداری آنها در دمای 4
درجه سانتیگراد صورت گرفت ( Panigrahi et al.,
.)2004
خونگیری از ماهیان :پس از بیهوش كردن  30قطعه
ماهی از هر تیمار ( 10قطعه از هر تکرار) با استفاده از
محلول پودر گل میخک و آب به میزان  150پیپیام
خونگیری از ناحیه ورید ساقه دمی ماهیها به منظور
تهیه خون هپارینه جهت سنجش پارامترهای
هماتولوژی انجام پذیرفت.
سنجش پارامترهای هماتولوژی :شمارش كلی
گلبولهای قرمز با استفاده از الم Haemocytometer
و محلولهای  Hayem and Turckبراساس رفرنس
صورت گرفت (.(Blaxhall and Daisley, 1973
اندازهگیری هماتوكریت به روش Microhematocrit

انکوبه شدند كه طی آن دو فاز آبی و روغنی در
اپندورفها تشکیل شد .سپس جذب نوری فاز آبی
توسط اسپکتروفتومتر ثبت گردید .در پایان درصد
آبگریزی طبق فرمول ذیل محاسبه گردید
(.)Goldberg et al., 1990
درصد آبگریزی = ( × 100جذب نوری اولیه( ( /جذب
نوری ثانویه – جذب نوری اولیه)
از سوی دیگر جهت ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی،
ابتدا سویهها در محیط  MRS brothدر دما و زمان
مناسب كشت داده شدند و پس از سانتریفیوژ از فیلتر
استریل عبور داده شدند ).(Balcazar et al., 2008
سپس سوسپانسیونی با غلظت  0/5مکفارلند از
سویههای بیماریزای مهم ماهی قزل آال
Ir-LGT-MS-1
شامل
)(GQ850377) ،(KF918779
) Aeromonas hydrophila (AH04رشد یافته در
محیط  ،TSAبه پلیتهای حاوی مولر هینتون آگار
L. garvieae
 S. iniaeو

اضافه و كشت داده شدند .سپس چاهکهایی بر روی
محیطهای كشت حفر شد و سوسپانسیونی از هر
سویه به چاهکها منتقل شدند ،سپس پلیتها در
انکوباتور قرار داده شده و پس از  24ساعت مهار رشد
باكتریهای پاتوژن براساس میلیمتر اندازهگیری شد
).(Balouiri et al., 2016
تیماربندی ماهیها و شرایط پرورش :تعداد 480
قطعه ماهی قزل آال بهترتیب با میانگین وزنی و طولی
 41/9±2/4گرم و  14/5±0/5سانتیمتر از مزارع
اطراف تهران تهیه شد .دورة آداپتاسیون ماهیها 10
روز بود و اطمینان از سالم بودن ماهیها نیز طی این
دوره حاصل شد .شرایط فیزیکوشیمیایی آب در طول
دوره آزمایش شامل میانگین دمایی  18±1/5درجه
سانتیگراد pH ،معادل  ،7/5±0/5میزان اكسیژن
محلول  8/5±0/5و میزان سختی آب  180±15میلی
گرم /لیتر كربناتكلسیم ثبت گردید .همچنین میزان
آمونیاک و نیتریت ≤ 0/01و نیترات ≤  10میلیگرم
در لیتر ثبت شد .در كل دوره تیمار تعویض روزانه آب
مخازن ،و همچنین بهطور شبانهروزی هوادهی مخازن
انجام شد .غذادهی بهمیزان  3درصد وزن بدن و روزی
چهار مرتبه صورت گرفت .بهمنظور تیماربندی،
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جدول  - 1تحمل سویههای جداشده از دانههای كفیر بعد از مواجهه با سطوح مختلف  pHپس از  4ساعت ،برحسب میانگین لگاریتم كلنیهای
شمارش شده (.)Mean±S.D
pH
سویه باكتریایی و تعداد كلنیها
4
3
2/5
) Log(Cfu/ml±SDبر حسب
Lactobacillus farraginis
Enterococcus durans

6/72±0/06 ab
6/96±0/05 ab

6/62± 0/07ab
6/94±0/06ab

6/84±0/03 a
7/07 ±/04 a

حروف غیر همسان ) (a,b,cدر هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار ) )P<0.05است.

سویه از جنس انتروكوكسیها بود .هر دو سویه گرم
مثبت بودند كه توسط تست  KOHتایید شدند.
همچنین تستهای كاتاالز و اكسیداز آنها منفی
ارزیابی شد .نتیجه بررسیهای مولکولی نشان داد
 Lactobacillusو  Enterococcusجدا شده از
كفیر براساس توالی معتبر ثبت شده در  NCBIبه-
ترتیب با سویههای Lactobacillus farraginis
) JCM 14108(Tبهمیزان  99/7درصد و سویه
) Enterococcus durans NBRC 100479(Tبه
میزان  99/9درصد قرابت فیلوژنی دارند.
ارزیابی توان پروبیوتیکی سویههای جدا شده از
کفیر :بررسی فعالیت همولیتیک سویه L
E
و
)Lactobacillus
(farraginis
( )Enterococcus duransدر محیط كشت Blood
 Agarحاكی از فقدان فعالیتهای همولیز نوع ،β، α
 γدر اطراف كلونیهای رشد یافته بود .همچنین طبق
نتایج آزمون مقاومت سویهها در برابر محیط اسیدی
طی  4ساعت (جدول  )1كاهش شمار كلنیها از
پیاچ  4تا  2/5برای هر دو سویه مشاهده شد ،لیکن
معنیدار نبود ( .)P>0/05از سوی دیگر نتایج آزمون
مواجهه سویهها با شیره معده (پپسین و تریپسین) در
جدول  2حاكی از عدم تغییر معنیدار شمار
كلنیهای سویه  L. farraginisدر طی زمانهای 1
الی 3ساعت بود .ولی در مورد سویه E. durans
كاهش معنیدار ( )P>0/05تعداد كلنیها در مواجهه
با آنزیمهای پپسین و تریپسین تنها پس از گذشت 3
ساعت از مواجهه ثبت گردید .لیکن مطابق با
استاندارد ملی ایران Institute of Standards ( ISIRI
 )and Industrial Research of Iranبه شماره
 ،19459شمار كلنیهای كاندیدای پروبیوتیکی پس
از مواجهه با اسید و شیره معدی نبایستی از 1×106
كلنی /میلی لیتر كمتر یا به عبارتی دیگر لگاریتم آن
بایستی بیشتر از  6باشد ) .(ISIRI, 2012نتایج

با استفاه از سانتریفیوژ و خطكش مخصوص
هماتوكریت بر اساس درصد انجام شد ( Brown,
 .)1988همچنین سنجش هموگلوبین به روش
از
استفاده
با
Cyanomethemoglobin
اسپکتروفتومتر در طول موج  540نانومتر و بر حسب
 g/dl-1تعیین شد ) ،(Larsen, 1964محاسبه
پارامترهای  MCH ،MCVو  MCHCنیز تعیین
شدند (. )Benfey and Sutterlin, 1984
سنجش پارامترهای رشد :بهمنظور بیومتری
فاكتورهای رشد بچه ماهیها در انتهای دوره 45
روزه ،از هر گروه  30قطعه ماهی ( 10قطعه از هر
تکرار) بهصورت كامال" تصادفی صید شدند و وزن
آنها با دقت  0/01گرم و طول با دقت  1میلیمتر
اندازهگیری شد .سپس شاخصهای رشد شامل درصد
افزایش وزن ) ،(BWIنرخ رشد ویژه ) ،(SGRضریب
تبدیل غذایی ) (FCRو فاكتور وضعیت )(CF
محاسبه شدند ).(Wahli et al., 2003
روش آماری و تجزیه تحلیل دادهها :بهمنظور
تجزیه و تحلیل دادهها نخست همه آنها در نرمافزار
 Excel 2007جمعآوری شدند .سپس آنالیز دادهها با
استفاده از آزمون واریانس یکطرفه ( One-Way
 )ANOVAانجام شد ،بهدنبال آن در صورت وجود
اختالف معنیدار بین تیمارها از آزمون آماری توكی
) (Tukeyدر سطح اطمینان  ،%95و سطح معنی
داری ( )P>0/05و به كمک نرم افزار آماری SPSS
 )SPSS Inc., Chicago, IL, USA( 19انجام
پذیرفت.
نتایج
جداسازی و شناسایی مولکولی سویههای
 Lactobacillusو  : Enterococcusنتایج حاكی از
جداسازی یک سویه از جنس الكتوباسیلها و یک
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جدول  - 2مقاومت سویههای جدا شده از دانههای كفیر در مدت زمانهای 1و2و 3ساعت مواجهه با آنزیمهای پپسین و تریپسین ( )pH=2بر
حسب میانگین لگاریتم كلنیهای شمارش شده (.)Mean±S.D
آنزیمهای شیره معده

پپسین
1

زمان(ساعت)

تریپسین

2

3

سویه باکتریایی برحسب
)Log(Cfu/ml±SD
6/86±0/02a 6/94±0/04a 6/96±0/05a Lactobacillus farraginis
6/70±0/01b 6/88±0/05ab 7/01±0/04a Enterococcus durans

1

2

6/90±0/05a
7/23±0/05a

3

6/80±0/08a
7/03±0/03b

6/85±0/07a
7/12±0/02 ab

حروف غیر همسان ) (a,b,cدر هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار ) )P<0.05است.
جدول  - 3مقادیر ثبت شده بر اساس جذب نوری محیطهای كشت حاوی سویههای جداشده از دانههای كفیر در غلظتهای متفاوت از نمکهای
صفراوی پس از گذشت  8ساعت.
Lactobacillus farraginis

سویههای باکتریایی
%نمکهای صفراوی
ضریب بازدارندگی

%0/15

%0/ 3

0/4 < 0/03±0/009

*

Enterococcus durans

**

%15

0/4 > 0/87±0/01

*

%0/ 3

0/4 <0/1±0/07

0/4 >0/94±0/02

**

*  :0/4 ≤Cinhنشان دهنده رشد سویه باكتریایی در غلظت تعیین شده نمکهای صفراوی
**  : 0/4 ≥ Cinhنشان دهنده عدم رشد سویه باكتریایی در غلظت تعیین شده نمکهای صفراوی
جدول  - 4فعالیت آنتاگونیستی سویههای جدا شده از كفیر علیه پاتوژنهای بیماریزای ماهی قزل آالی رنگین كمان.
سویههای باكتریایی

Lactobacillus farraginis

سویههای پاتوژن
Lactococcus garvieae
Streptococcus iniae
Aeromonas hydrophila

Enterococcus durans

هاله عدم رشد (بر حسب میلیمتر)
(12/2±5/5)+
(1±6)-
(10/0±5/5)+

(2±12)+
(8/1±5)-
(1±12)+

* ( : ) +میانگین هاله عدم رشد باالتر از  10میلیمتر؛ ( ) -میانگین هاله عدم رشد كمتر از  10میلیمتر.

سویهها به مخاط روده بود كه در مورد سویه
 L. farraginisبرابر با  72/47±3/52درصد و
 E. duransمعادل  51/42±4/21درصد بهدست آمد.
همچنین نتایج ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی سویهها،
حاكی از تشکیل هاله عدم رشد با میانگین باالتر از
 10میلیمتر در محیط كشت حاوی پاتوژنهای
 L. garvieaeو  A. hydrophilaبود (جدول  .)4در
حالیكه میانگین هاله عدم رشد برای  S. iniaeكمتر
از  10میلیمتر ثبت شد (جدول .)4
فاکتورهای خونی :براساس نتایج سنجش
فاكتورهای خونی ،گروههای ،Bactocell ،L2+E2
 E2 ،L2بیشترین مقادیر  Hb ،Ht ،RBCو MCHC
را پس از گذشت  45روز از شروع تغذیه به خود
اختصاص دادند (جدول  )5كه در مقایسه با گروه
كنترل و سایر گروهها بهطور معنیدار ()P>0/05
افزایش داشت .از طرفی مقدار فاكتورهای مذكور در
مورد ماهیهای تیمارشده با جیرههای  E1و L1

حاصل از ارزیابی مقاومت جدایهها به سطوح 0/15 ،0
و  0/3درصد نمکهای صفراوی نشان داد ضریب
بازدارندگی ) )Cinhدر سطح  0/15درصد بایل پس از
گذشت  8ساعت برای سویه Lactobacillus
 0/03 farraginisو برای سویه Enterococcus
 0/1 duransمحاسبه گردید (جدول  )3كه برای هر
دو سویه كمتر از  0/4بود (≥  ،)0/4كه نشان میدهد
غلظت  0/15درصد از نمکهای صفراوی نمیتواند
موجب ممانعت از رشد سویهها شود .در حالیكه طی
مواجه با سطح  0/3درصد ،ضریب بازدارندگی برای
سویههای فاراجینیس  0/87و دورانس  0/94محاسبه
شد كه بیشتر از  0/4بود (جدول  )3كه نشان دهنده
ممانعت از رشد سویهها در این سطح از بایل بود.
از طرفی بررسی توان آبگریزی سویهها كه بر
اساس میزان چسبندگی سوسپانسیون باكتریایی به
تولوئن (هیدروكربن مایع) در شرایط آزمایشگاهی ( In
 )vitroانجام شد ،بیانگر قابلیت چسبندگی و اتصال
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جدول  - 5میانگین و انحراف معیار فاكتورهای هماتولوژی بچه ماهیهای قزل آالی تغذیه شده با سطوح متفاوت از سویههای جدا شده از
دانههای كفیر در انتهای دورهی تیمار ( 45روز ).
گروه های
تیمار

گلبول قرمز RBC
6

× 10سلول در mm3
a

Control
L1

ab

L2

cd

Bactocell

d

E1

ab

درصد ()%
a

32/17±1/11

ab

ab

36/03±1 /16

c

36/47±1/08

c

32/04±1 /09

ab

35/87±0/94

c

0/96±0/11

1/23±0/13

1/21±0/14

bc

bc

1/1±0/08

1/26 ± 0/09

c

L1+E1
d

36/28±1/20

5/72±0/47

7/53±0/34

7/69±0/45
5/7±0/28

34/12±1/77

b

پیکوگرم
a

327/2±41/91 ....... 5/46±0/58

a

1/04±0/13

cd

31/06±1/16

c

1/27±0/10

گرم بر دسی لیتر

MCH

فمتولیتر

a

a
c

هموگلوبین
a

1/05±0/12

E2
L2+E2

هماتوکریت

MCV

c

گرم بر دسی لیتر

57/8±1/57

a

a

a

55/5±3/72 ........310/7±43/99

ab
ab

287/2±23/84

ab

312/6±41/23

7/54±0/33
b

ab

6/5±0/20

a

295/3±30/74

ba

7/7 ± 0/57

MCHC

a

287/9 ± 19/22

ab

17/81±1/29

b

20/94±1/34
b

21/11±1/42

60/49±4/82

55/42±5/59

a

a

a

b

298/3±27/24
309±26/60

61/71±5/04

17/6±1/61

62/74±6/69

a

21/02±1/18

ab

58/79±4/03

a

61/11 ± 4/86

17/81±1/06
19/1±1/42

21/26 ± 1/69

b

*حروف غیر همسان ) (a,b,cدر هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنیدار( ) )p<0.05بین تیمارها است.
جدا شده از كفیر در انتهای دورهی
ین تسویه
متفاوتب از
سطوح
آالی تغذ
دهندهقزل
یهای
ستون ماه
رشدهردر بچه
حروف غ-یرمقایسه
جدول 6
هایاست.
یمارها
)P<0.05
شدهی بادار (
یه معن
اختالف
وجود
نشان
ی) در
پارامترهاa,
همسان (b ,c
*
تیمار ( 45روز ).
ضریب تبدیل غذایی
فاکتور وضعیت
نرخ رشد ویژه
درصد افزایش وزن
وزن اولیه
گروههای تیمار
)(FCR
)(CF
)(%SGR
)(%BWI
)(g
Control
L1
L2
Bactocell
E1
E2
L1+E1
L2+E2

41/42 ± 1/21a
41/82 ± 1/55a
42/16 ± 0/82a
42/48 ± 1/08a
42/40 ± 1/26a
41/98 ± 1/51a
41/78 ± 0/91a
42/16 ± 0/83a

100/95 ± 8/6 a
107/08 ± 4/11
120/45 ± 6/50b
138/73 ± 6/43d
126/49 ± 5/89bc
129/08 ± 6/51c
120/12 ± 3/17b
139/21 ± 5/98d

1/55 ± 0/1a
1/62 ± 0/04a
1/76 ± 0/07b
1/93 ± 0/6d
1/82 ± 0/05b
1/84 ± 0/06c
1/75 ± 0/03b
1/94 ± 0/06d

0/92 ± 0/07 a
0/94 ± 0/06ab
0/95 ± 0/05ab
1/01 ± 0/04b
0/98 ± 0/06b
0/99 0±/05b
0/95 ± 0/03ab
1/01 ± 0/06b

1/46 ± 0/11a
1/06 ± 0/05b
0/96 ± 0/12cd
0/91 ± 0/03d
1 ± 0/06bc
0/98 ± 0/06cd
1/05 ± 0/03
0/91±0/04d

* حروف غیرهمسان ( )a, b ,cدر هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها است.

مربوط به محصوالت لبنی دارای تاریخچه طوالنی
مصرف و استفاده بیخطر هستند ،كه از جمله آنها
میتوان به كفیر اشاره كرد (Hosono et al.,
) .1990شناسایی و جداسازی سویههای پروبیوتیکی
مربوط به جنسهای  Lactobacillusو
 Enterococcusاز زمان مصرف انسان از شیر تخمیر
شده رایج بوده است ،بهطوریكه سالمتی و ایمن
بودن برخی از گونهها پس از چند دهه استفاده تایید
شده است ) .(Soccol et al., 2010دانههای كفیر
حاوی مجموعهای از سویههای پروبیوتیکی متعلق به
جنسهای الكتوباسیلها و انتروكوكوسیها است
( )Rodrigues et al., 2005كه میتواند منبع
مفیدی برای استخراج سویههای جدید پروبیوتیکی
باش ( .)Kumura et al., 2004لیکن پس از
شناسایی مولکولی جدایهها بایستی ویژگیهای
پروبیوتیکی و سالمتی آنها با استفاده از تستهای

نسبت به شاهد تغییر معنیداری نداشت (جدول )5
لیکن در مورد ماهیهای تحت تیمار با جیره تركیبی
 L1+E1افزایش معنیدار مشاهده شد (.)P>0/05
همچنین در مورد پارامترهای  MCVو MCH
تغییرات معنی داری میان گروه شاهد و هیچ یک از
تیمارها مشاهده نشد (.)P>0/05
پارامترهای رشد :طبق یافتههای رشد ،پارامترهای
درصد افزایش وزن ) ،(BWIنرخ رشد ویژه )،)SGR
فاكتور وضعیت ) ،)CFبهترتیب درتیمارهای ،L2+E2
 L2 ،E2 ،Bactocellبیشترین مقادیر و شاخص
ضریب تبدیل غذایی ) (FCRدر تیمارهای مذكور
كمترین مقادیر را بطور معنیدار نسبت به گروه شاهد
نشان دادند (( )P>0/05جدول .)6
بحث
سویههای باكتریایی واجد خصوصیات پروبیوتیکی
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برونتنی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد ( Saarela et
 .)al., 2000; Mercenier et al., 2008در مطالعه
حاضر سویههای  L. farraginisو  E. duransبه-
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 .)2012همچنین طبق استانداردهای ،FIL/IDF
 FAO/WHOو  CODEXشمار قابل قبول
كلنیهای سویههای پروبیوتیکی برای مصرف
موجودات زنده نبایستی از لگاریتم ( 106كلنی/میلی
لیتر) كمتر باشد ( Samona and Robinson,

ترتیب به فرمهای باسیل و كوكسی ،هر دو گرم
مثبت ،در شرایط بیهوازی و بهدنبال فرایند تخمیر
دانههای كفیر در شیر ،جداسازی شدند .مشابه با
پژوهش انجام شده سویههای  L. farraginisو
 L. para farraginisاز نوعی نوشیدنی سنتی بنام
شوچو حاصل فرایند تخمیر عصاره برنج جدا شد
( .)Endo and Okada, 2007همچنین در مطالعه
دیگری سه سویه  E.duransاز نوعی كفیر تركی
) (Turkish kefirجداسازی شدند ( Yuksekdag et
 ،)al., 2004اخیراً نیز  E. duransاز كفیر انکوبه شده
در شیر بز نیز جداسازی شده است ( Aloklah et
 .)al., 2017از طرفی طبق یافتههای تحقیق حاضر
دو سویه جدا شده از كفیر فاقد هر گونه فعالیتهای
همولیز در محیط كشت بالد آگار بودند ،همچنین
تست فعالیت كاتاالز و اكسیداز آنها نیز منفی ارزیابی
شد .در یک مطالعه مشابه سویه  L. kefiriجدا شده از
دانههای كفیر فاقد هرنوع فعالیت همولیتیک گزارش
شد ( .)Carasi et al., 2014برخالف نتایج پژوهش
حاضر فعالیت همولیتیک نوع آلفا و بتا برای برخی از
سویههای  E. duransدر محیط كشت بالد آگار
گزارش شده است ) .)Collins et al., 1984از طرفی
پژوهشهایی نیز عدم فعالیت همولیتیک را برای
سویه  E. duransبیان كردهاند ( Foulquie et al.,
 ،)2006; Pieniz et al., 2014كه نتایج متناقض
مذكور احتماالً بهدلیل تنوع زیاد سویههای این گونه و
تفاوت در منابعی است كه سویهها از آن جداسازی
شده اند ،چرا كه  E. duransاز جمله گونههایی است
كه بیشترین فراوانی را در بین سایر گونههای
 Enterococcusبهخود اختصاص داده است
) .)Morandi et al., 2006از سوی دیگر مشابه با
نتایج حاصل از پژوهش پیشرو  L. farraginisو
 E. duransهر دو كاتاالز و اكسیداز منفی گزارش
شدند ( Devriese et al., 2002; Endo and
 .)Okada, 2007از یافتههای دیگر مطالعه حاضر
مقاوم بودن سویهها به شرایط اسیدی دستگاه گوارش،
آنزیمهای پپسین و تریپسین شیره معده براساس
استاندارد ملی ایران (شماره  )19459بود ( ISIRI,

;1991; Talwalkar and Kailasapathy, 2004

 .)Roy, 2005از طرفی سویهها در مواجهه با غلظت
 0/15درصد از نمکهای صفراوی رشد كردند ،در
حالیكه غلظت  0/3درصد از بایل موجب توقف رشد
سویهها شد .طی یک تحقیق مشابه سویههای جدا
شده از دانههای كفیر شامل ،L. acidophilus
 L. kefiri ،L. plantarumو L. kefiranofaciens
مقاومت باالیی را در شرایط محیط اسیدی معده و
نمکهای صفراوی از خود نشان دادند ( Zheng et
 .)al., 2013; Xing et al., 2017همچنین نتایج
مطالعات دیگری نیز نشان داد سویه  E. duransجدا
شده از محصوالت لبنی در مواجهه با شرایط اسیدی و
آنزیمهای معده و همچنین نمکهای صفراوی توانایی
رشد و زنده مانی را دارد ( ;Pieniz et al., 2014
 .)Guo et al., 2016از جمله خصوصیات مهم
سویههای پروبیوتیکی كه موجب تثبیت و ماندگاری
آنها در دستگاه گوارش میشود توان آبگریزی آنها
است ( .)Nikoskelainen et al., 2001بررسی
درصد هیدروفوبیسیتی سویهها در شرایط برونتنی
بیش از  50درصد ارزیابی شد ،بهطوریكه سطح
آبگریزی سویه  72/47( Lدرصد) و سویه 51/42( E
درصد) ثبت گردید .بهطور كلی هردو سویه با توان
آبگریزی باالی  50درصد سطح مناسبی از چسبندگی
به مخاط روده را نشان دادند .در تایید نتایج مذكور
طی مطالعاتی ،L. plantarum ،L. farraginis
 L. kefiriو  L. acidophilusسطح باالیی از
چسبندگی را در محیط كشت به اپیتلیال دستگاه
گوارش نشان دادند ( ;Zheng et al., 2013
 .)Thamacharoensuk et al., 2017همچنین
توان آبگریزی  L. kefiranofaciens XL10جدا
شده از كفیر تبت به میزان  79/9درصد گزارش شد
( .)Xing et al., 2017از طرفی طی یک بررسی
سویههای  E. duransجدا شده از فراوردههای شیر
سطوح پایینی از توان آبگریزی را در محیط كشت
نشان دادند ( .)Guo et al., 2016در مجموع
181

دوره  ،7شماره 1398 ،13

نشریه علوم آبزیپروری

رنگین كمان مشاهده شد (قلجاییفرد و همکاران،
 ،)1394ولی بر خالف نتایج فوق ،در مطالعه دیگری
استفاده از این سویه در جیره قزلآال بر سطح
شاخصههای خونی تاثیر معنیداری نداشته است
) .(Yazici et al., 2015نتایج متفاوت بیان شده
طی پژوهشهای پیشین در مورد پارامترهای خونی،
احتماالً بهدلیل تفاوت در شرایط محیط پرورش ،نوع
گونه ماهی ،سویه پروبیوتیکی افزوده شده به جیره،
سن ،طول دوره آزمایش و همچنین میزان دوز بکار
رفته در جیره است ،كه همگی از عوامل تاثیرگذار بر
شاخصههای خونی هستند .در پژوهش حاضر افزایش
سطح شاخصههای  Hb ،Ht ،RBCو MCHC
ممکن است بهواسطه تاثیر فزاینده سویههای
پروبیوتیکی بر روند خونسازی باشد .با توجه به نقش
پروبیوتیکها در تولید ریزمغذیهای مهمی مانند
ویتامینها ،از جمله ویتامینهای گروه  Bو تركیبات
مغذی دیگر مانند اسید فولیک كه نقش اثبات شدهای
در تکثیر و بلوغ سلولهای خونی دارند ( Balcazar
 )et al., 2006میتوان این موضوع را توجیه كرد .از
نقطه نظر دیگر باید توجه داشت كه افزایش میزان
هماتوكریت پس از گذشت  45روز از تغذیه ماهیها
توسط خوراک حاوی سویههای جدا شده از كفیر از
نشانههای بیخطر بودن آنها و همچنین نقش آن در
بهبود سالمتی است زیرا كاهش هماتوكریت عموماً در
ماهیهای تحت استرس طوالنی مانند عفونت یا بی-
اشتهایی و سوء تغذیه قابل مشاهده است ( Aly et
 .)al., 2008aهمچنین ارتقاء سطح شاخصههای
خونی یاد شده احتماالً بهدلیل نیاز اكسیژنی باالتر
ماهیهای تحت تیمار است ،كه ممکن است در ارتباط
با افزایش میزان متابولیسم ،سوخت و ساز و در نهایت
افزایش رشد بیشتر ماهیها باشد .بر اساس مطالعهای
افزایش معنیدار فاكتور  MCHCدر خون میتواند
نشان دهنده افزایش شاخص هموگلوبین بوده كه
اكسیژنرسانی بیشتری را برای بافتها و اندامهای
فراهم آورده و در نتیجه موجب بهینهتر شدن
متابولیسم سلولی شده و زمینه رشد مطلوبتر اندامها
را فراهم میآورد ( .)Aly et al., 2008bهمچنین در
این تحقیق ارتقاء شاخص هماتوكریت ) (Htممکن
است ناشی از افزایش جذب آهن در روده بهدنبال
افزایش حضور سویههای الكتیک اسید باكتریها در

میتوان گفت درصد آبگریزی سویههای  Eو  Lنشان
دهنده امکان اتصال مناسب آنها به مخاط روده
ماهیها و كاهش دفع آنها به همراه مدفوع است .از
یافتهها دیگر این پژوهش ،مشاهده فعالیت
آنتاگونیستی سویههای  Lو  Eعلیه دو پاتوژن مهم
مزارع پرورشی قزل آال یعنی سویههای L. garvieae
و  A. hydrophilدر شرایط آزمایشگاهی بود ،ولی
میزان این فعالیت علیه سویه  S. iniaeضعیف ارزیابی
شد .طی مطالعات پیشین مهار رشد باكتریهای
پاتوژن گرم مثبت و منفی توسط جنسهای
 Lactobacillusو سویه  E. duransجدا شده از
كفیر گزارش شده است ( ;Zanirati et al., 2014
 .(Carasi et al., 2014فعالیت آنتاگونیستی
سویههای  Lو  Fدر تحقیق حاضر احتماالً بهدلیل
تركیبات آنتی باكتریال تولید شده توسط آنها است.
زیرا متابولیتهای حاصل از عملکرد سویههای LAB
در كفیر مانند اسیداستیک ،اسیدالكتیک ،اتانول،
دیاستایل ،پپتیدها و باكتریوسینها با اثرات آنتی
باكتریال خود میتوانند علیه باكتریهای بیماریزا
عمل كنند ( .)Jamuna and Jeevaratnam, 2004
فاكتورهای خونی بهعنوان یکی از مهمترین مایعات
بیولوژیک بدن ماهیان میتواند متاثر از رژیم غذایی و
وضعیت فیزیولوژیک آنها باشد ،بر این اساس بررسی
مقادیر طبیعی پارامترهای خونی و چگونگی تغییرات
آنها از ابزارهای مهم تشخیص سالمت عمومی
ماهیها محسوب میشود ( Bandyopadhyay and
 .)Mohapatra, 2009در پژوهش انجام شده تغذیه
مکملهای
با
قزلآال
ماهیهای
بچه
 L2 ،Bactocell ،L2+E2و E2موجب افزایش
معنیدار مقدار شاخصههای خونی  Hb ،Ht ،RBCو
 MCHCدر انتهای دوره تیمار شد .یافتههای از
تحقیق پیشرو همسو با نتایج حاصل از افزودن
پروبیوتیک  E. casseliflavusبه جیره بچه
ماهیهای قزلآال بود (.)Safari et al., 2016
همچنین استفاده از باكتری  L. acidophilusدر
جیره گربه ماهی آفریقایی )(Clarias gariepinus
موجب بهبود شاخصهای خونشناسی شد (Al-
 .)Dohail et al., 2009در مطالعه مشابه دیگری
بهبود برخی از پارامترهای خونی به دنبال استفاده از
سویه پروبیوتیکی  L. plantarumدر قزل آالی
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روده و تغییر  pHاین محیط باشد .از طرفی ممکن
است نوسانات فیزیکو شیمیایی محیط یا تغییرات
فیزیولوژیک ماهی موجب تغییر در پارامترهای خون
شده باشند كه این موضوع نیاز به بررسیها و
آزمایشات بیشتری دارد.
از دیگر یافتههای این پژوهش افزایش مقادیر
پارامترهایی چون درصد افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه،
و فاكتور وضعیت در ماهیهای تغذیه شده با
 E2 ،Bactocell ،L2+E2و  L2در مقایسه با گروه
شاهد و سایر گروهها بود .نتایج گویای آن است كه
بکارگیری دوز باالتر سویهها  108و تركیبی از
مکملها ( (E2+L2در جیره موجب ارتقاء پارامترهای
رشد شده است .از سوی دیگر ضریب تبدیل غذایی در
تیمارهای فوق نیز كمترین مقدار را در مقایسه با
گروه شاهد نشان داد .در مطالعات پیشین اثرات
سودمند مربوط به بهبود عملکرد رشد پس از افزودن
دانههای كفیر به جیره ماهیان پرورشی گزارش شده
است ( Uluköy et al., 2017; Van Doan et al.,
 .)2017مشابه با نتایج بهدست آمده افزودن
 L. acidophilusبه جیره گونهای از گربه ماهیان
افزایش پارامترهای  SGR،FCRو افزایش  BWIرا
درپی داشته است (.)Al-Dohail et al., 2009
همچنین تأثیر رژیم غذایی حاوی تركیبی از سویه-
E. faecium
،Bacillus
subtilis
های
و  P. acidilacticiبه جیره قزل آال موجب بهبود
عملکرد رشد و راندمان تغذیهای شده است
) .)Giannenas et al., 2015براساس مطالعات
پیشین پروبیوتیکها با تاثیرات مثبت بر عملکرد
گوارش از جمله بهبود در هضم و جذب مواد مغذی،
افزایش میکروبیوتای مفید روده ،افزایش اشتها ،بهبود
و اصالح  FCRموجب افزایش رشد ماهیها میشوند
( Ringo and Cratesoup, 1998; Panigrahi et
 .)al., 2005براساس یافتههای پژوهش حاضر
میتوان چنین اذعان داشت كه سویههای جدا شده از
كفیر ویژگیهای پروبیوتیکی مناسب شامل مقاومت
به شرایط اسیدی ،شیره معده و نمکهای صفراوی را
داشته و از توان آبگریزی قابل قبولی برای ماندگاری
در لومن گوارشی برخوردار بوده ،همچنین فعالیت
آنتاگونیستی مناسبی در مواجهه با برخی پاتوژنهای
ماهی از خود نشان داده است .از طرفی افزودن
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دوزهای باالی سویهها ) LF2و  )ED2و شکل
تركیبی آنها ( )LF2+ED2به جیره ماهی قزل آال
موجب ارتقاء و بهبود سطح فاكتورهای هماتولوژی و
رشد گردید .بهطور كلی هر دو سویه كاندیدای
پروبیوتیکی مناسبی برای افزودن به جیره گونه
پرورشی مذكور بهنظر میرسند ،با این وجود مطالعات
بیشتری در زمینه آزمونهای  In Vitroو In Vivo
بایستی صورت گیرد.
تشکر و قدردانی
این مطالعه در قالب گرنت پژوهشی دانشگاه شیراز و
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Abstract
Kefir grains are a natural source of probiotic strains belonging to the family of lactic acid bacteria. This study
aimed to isolate and identify the strains of lactic acid bacteria in kefir. In addition, to evaluating their probiotic
properties, the effect of their oral administration on some hematological and growth parameters in rainbow trout
was also investigated. The findings indicated the isolation and identification of Lactobacillus farraginis and
Enterococcus durans strains, which showed important characteristics of probiotic strains, such as resistance to
acidic conditions, gastric juice and bile salts, as well as good hydrophobicity and antagonistic activity against
some pathogenic strains. A total of 480 fish with an average weight of 41.9±4.2 g in a completely random
design, divided into 8 groups of 20 specimens in three replications. Control treatment (basal diet), L1 and E1
treatments, respectively receiving (basal diet + L. faraginis) and (basal diet + E. durans) dose of 107 Cfu/g;
treatments L2 and E2 receiving dose of 108 (CFU/g); the combined treatments (L1+E1( 5×106 and (L2+E2)
5×107 (CFU/g) and Bactocell tretment as a positive control (basal diet + Pediococcus acidilactici lactis) 1010
(Cfu/g). Sampling of treatments after 45 days from the beginning of the experiment was done. According to the
findings, that total red blood cells, hematocrit, hemoglobin level, mean hemoglobin concentration and growth
parameters including BWI, SGR and CF were significantly (P<0.05) increased in L2+E2, Bactocell, L2, and E2
treatments, Whereas, the decrease in FCR in these groups was evident compared to control on. The strains
appear to be suitable probiotic candidates for adding to the rainbow trout diet, but this requires further in vitro
and in vitro studies.

Keywords: Lactobacillus, Enterococcus, Kefir, Probiotics, Rainbow trout.
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