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  سرمقاله >

ها از آندر هر گروهي از مردم، برخي 
ديگران كه  دارند ييها و استعدادهامهارت
نقاط اي هر شخصي خودش دار .ندارند

 ها و استعدادهايقوت، ضعف، مهارت
  ها اجازه كه به آنمخصوص خودش است 

يك كار يا يك وظيفه را به صورت موفقيت آميز  دهدمي
  انجام دهند و به پايان برسانند.

 صادقها هاي مفيد يا پروبيوتيكهمين امر براي باكتري
هاي داراي ويژگيباكتري هاي مختلف گونه .است

ها و در نهايت اثربخشي آنبر مختلفي هستند كه 
موضوع به  اين د.گذارنسودمندي پروبيوتيك تاثير مي

رسد، اما پس چرا به نظر ميعنوان يك مفهوم مشترك 
بر روي  خودفرموالسيون  هاي تجاري در پروبيوتيكاكثر 
  ؟ه اندتمركز كردجنس مثال باسيلوس تك  يك

كه ازطريق  و نياز است است روده يك محيط پيچيده
از  كلونيزاسيون انتظار حداكثر شود. پشتيباني اهچندين ر

اتفاقي خوشبينانه  مفيدهاي از باكتريمنفرد  گونهيك 
  .اغلب غير واقعي است ولي است

در داخل  زيست داخل روده بسيار پيچيده است،محيط 
داراي كه ها هاي مختلف باكتريگروه اين محيط پيچيده

 براي ميزبان متفاوتمنافع همچنين نقش هاي مختلف و 
  هستند وجود دارند. 

، بعيد است كه سويه ايبا استفاده از يك پروبيوتيك تك  
-چالش حل همهبراي مناسبي راه حل پروبيوتيك بتواند 

  است را فراهم كند.مواجه  ي كه موجود با آنهاي
كه چرا استفاده از شود داده ميتوضيح در اين مقاله 

عملكرد و  براي مختلف هايبا تركيبي از گونه پروبيوتيك
  .مفيدتر است آبزي پروريدر توليد 

  
 

Benedict Standen 
 
 

  

  
  

هاي پروبيوتيكچرا اكثر  شود كهسوال اين جا مطرح مي
جنس مثال تك  يكبر روي  خودفرموالسيون  تجاري در 

  ؟ه اندتمركز كردباسيلوس 
اين كه در مرحله اول، . داليل كمي وجود داردبراي اين كار 

با هزينه متوسط قابل به طور كلي  هاگونه هاي رايج باسيلوس
  .رشد و توليد هستند

  

 تركيب سودمند چرا بايد از يك

استفاده  ي در آبزيانيايباكتر
 شود؟

توانند ميها هاي باسيلوساين كه گونهدر مرحله دوم، 
دهد تا آنها عمر اسپورهاي باكتريايي ايجاد كنند كه اجازه مي

مقاوم تر حرارت  داشته باشند و نسبت به ترطوالنياي قفسه
ها ركورد امنيتي باال آنثالثا، باشند.  بدون محدوديت)نه (اما 

ها بودن دارند كه تنها يك جفت از اين گونهدر مورد بيماريزا 
شامل باسيلوس آنتراسيس و باسيلوس سرئوس براي حيوانات 

منيت اين ازياد از  هايگزارشزا و يا سمي هستند. بيماري
كند و باعث ها ثبت اين محصوالت را نسبتا آسان ميباكتري

هاي ، در بسياري از ليستهاباسيلوس محصوالتكه  شودمي
در اياالت  GRAS ل درشوند (به عنوان مثاتاييد شده ظاهر مي

در   QPS و درمتحده آمريكا به رسميت شناخته شده است 
ا اين ). باز ايمني در اتحاديه اروپا پيش فرض واجد شرايط

براي توليد كننده پروبيوتيك نسبت به حيوان حال، اين مزايا 
  .مفيدتر استمصرف كننده آن 
-لمي براي حمايت از استفاده از پروبيوتيكاگر چه شواهد ع

وجود دارد ،  در حوزه آبزي پروري هاهاي مبتني بر باسيلوس
اين  جنس ازيك كه  كه چنين باشد رسدبه نظر ميبعيد 
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يك  روده. را انجام دهد كارها و وظايفتواند همه مي هاباكتري
هدايت كنندگان اكوسيستم بسيار پيچيده است و بنابراين 

خاص در غلظت مناسب براي وظايف خاص در داخل ميكروبي 
  .روده مورد نياز هستند

بايد بر اساس نتيجه مورد نظر انتخاب  يافزودني پروبيوتيك
، ايمني، مقاومت در برابر رشد شود، براي مثال عملكرد

  .بيماري، ميزان بقا
  

  پروبيوتيك كلونيزه كردن
است يا  ممكنپروبيوتيك ه كردن آيا كلونيزاين موضوع كه 

تعدادي از مطالعات گزارش . تبحث برانگيز اسموضوعي  خير
پروبيوتيك متوقف شده است، كه يك باره كه تغذيه با  اندكرده

ادامه در روده براي يك دوره خاص تواند پروبيوتيك ميحضور 
ها يك كلونيزه شدن موقتي را اين پروبيوتيكبنابراين  ،يابد

نشان  منابع علمي موجودهاي آبزي، در گونهند. دهنشان مي
تواند بين سه روز تا بيش از سه هفته د كه اين دوره ميندهمي

باشد و وابسته به گونه پروبيوتيك، گونه ميزبان، عوامل 
  باشد.مي يكيمكمل پروبيوتمصرف و مدت  محيطي، دوز

  

مناطق مختلف سلول هاي روده از  شكل شماتيك از جداسازي .1شكل 
تقسيم مناطق مختلف ده به . روسيستم گوارش ماهي قزل آال رنگين كمان

هاي اپيتليال براي كشت بيشتر در و سلولباز شد شد و به صورت طولي 
  ند.محيط كشت آزمايش جدا شد

  
Source: Langan et al., 2018. 

  

تقسيم  گروه متمايزتوان به دو روده را مي جمعيت ميكروبي
 ) وallochthonous(ها كه گذرا هستند ي از باكتريگروه. كرد

 يا بومي كه در ارتباط با بافت پوششي روده يموارد
)autochthonous ( .هايي كه قابليت باكتريهترين بهستند

بومي  هاي، باكتريكلونيزه شدن در دستگاه گوارش را دارند
  .هستند

روده، با  (بافت پوششي) با پيوستن به اپيتليومها اين باكتري
-هاي چسبندگي رقابت ميبراي مكان زاهاي بيماريباكتري

اي و منطقهواكنش ايمني  بروزها و كنند و مانع پيوستن آن
-مي ، و يا حتي عفونت حادمرحله تحت حاد هدر رفت انژي

-عالوه بر اين، از طريق يك سيستم پيچيده از گيرنده شوند.

توانند با سيستم نيز ميچسبنده  هايهاي مولكولي، باكتري
بهبود و  واكنش نشان دهند و ارتباط برقرار كنند ايمني ميزبان

ها را به وجود به بيماريايمني و افزايش مقاومت سيستم 
  .آورند
چسبندگي متفاوت خواص  هاهاي مختلف پروبيوتيكگونه
ي كلونيزه رابها توانايي آناين موضوع بر و در نهايت  دارند

به  .گذاردتاثير ميهاي آن سودمنديشدن در روده و بروز 
 هايسلولتيره سلولي از سطوح مخاطي، دو خاطر اهميت 

براي ارزيابي  رنگين كمانماهي قزل آالي از  انآبزي پوششي
سلولي  تيره. انتخاب شدند هاپروبيوتيكعملكرد چسبندگي 

 و  (RTgill-W1, ATCC, Virginia, US) آبشش تجاري
توسط دانشمندان در مركز  اي جدا شده تازههاي رودهسلول

 هاي پروبيوتيكگونه ).1شكل ( يومين، اتريشاتحقيقات ب
پديكوكوس، انتروكوكوس و باسيلوس بر اساس ، الكتوباسيلوس

انتخاب ها در آبزيان كه به خوبي اثبات شده است مزاياي آن
  شدند.

 موجود در بازار استتجاري  پروبيوتيكها، تركيب باكترياين 
-كه محصول شركت بايومين است و تحت عنوان آكوااستار مي

  باشند.
 هم چون) LAB( هاي اسيد الكتيكبه طور كلي، باكتري

 هاها و انتروكوكوسكوكوسوپدي، هاهايي از الكتوباسيلوسگونه
عمل  در رودههاي كلونيزه شده به عنوان باكتريد نتوانمي

موثر اين يك معيار  هايطور كه براي پروبيوتيك هماننمايند. 
انتخاب  هاي اسيدالكتيكيباكتري هايتمام سويه، مهم است
هاي سلول قادر به اتصال به آكوااستار محصوالت شده براي

 روده تر درچسبندگي قوي كه باشندو روده مي آبششاپيتليال 
  .)2(شكل  شودمشاهده مي

الكتوباسيلوس موجود در آكوااستار داراي قدرت بسيار بااليي 
 100بيشتر از اتصال به سلول هاي اپيتليال، با ميانگيندر 

سلول  300بيشتر از  و تليالباكتري به ازاي هر سلول اپي
هاي اپيتليال پروبيوتيك به طور پيوسته در ارتباط با سلول

كوس موجود در هاي پديوكوباشد. گونهو آبشش ميروده و 
، با بيش آكوااستار از لحاظ قدرت چسبندگي رتبه دوم را دارند

 .سلول اپيتليال روده است در هرپروبيوتيك  سلول 30 از
چنين توانايي چسبندگي را نشان هاي انتروكوكوس هم گونه
تر از الكتوباسيلوس و دهد، هرچند در سطح پايينمي

  .هاسپديوكوكو
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 هاي باسيلوسكامل گونهدم توانايي ع دراي چنين عالقه هم
تر از يك سلول هاي اپيتليال (كمبراي اتصال به انواع سلول

در محيط روده،  وجود دارد.  هاي اپيتليال)باسيلوس در سلول
 ها در لومندهد كه عملكرد اصلي آننشان ميموضوع اين 

فرض بر اين است كه با توجه  .روده است (فضاي داخلي روده)
به ماهيت پروتئوليتيك آن (در زير بحث شده)، اگر پروبيوتيك 

هاي اپيتليال متصل شود، در حقيقت منفي باسيلوس به سلول
ها اين داده د.بالقوه براي حيوانات مضر خواهد بوبه صورت و 

و كلونيزه شدن  بهتر روده پوششدهد كه براي نشان مي
بهتر است از نوع ، يك پروبيوتيك خوراكي دهپروبيوتيك در رو

هاي باسيلوس سويه به جايهاي اسيد الكتيك پروبيوتيك
  استفاده شود.

  

 اليتلياپ سلول به متصل كيوتيپروب يهاسلول تعداد هاداده. اليتلياپ يهاسلول) b( روده و) a( آبشش به شده انتخاب كيوتيپروب يها يباكتر يچسبندگ خواص
  دهد.را نشان مي

  
  

  هاهاي مختلف باسيلوسگونه توليد آنزيم بوسيله
ها ه خاطر توانايي آنها به خوبي بهاي مختلف باسيلوسسويه

. در روده، اين باشندميها شناخته شده براي توليد آنزيم
بهتر و به  ندخشبرا بهبود ب خوراكتوانند هضم ها ميآنزيم

كمك كنند، در حالي كه خوراك و عملكرد رشد تبديل شدن 
 اتتوانند به تجزيه مواد آلي در آب و رسوبدر محيط زيست مي

، دانشمندان آزمايشگاهي هايكمك كنند. با استفاده از تكنيك
هاي از گونه پروبيوتيك برخي از كانديدهايتوانايي  بايومين

، تجزيه كننده پروتئينهاي د آنزيمرا براي تولي هاباسيلوس
-نشان داده تجزيه كننده سلولزو  هاكربوهيدرات تجزيه كننده

و مشخص است واضح  به وجود آمده به خوبي اند. از تغييرات
نيست  همگاني باسيلوس ها در جنسكه توانايي توليد آنزيم

 ي) و بنابراين بايد در هنگام انتخاب پروبيوتيك تجار3(شكل 
تنوع هاي مختلف تر اين است كه بين سويهجالباحتياط شود. 

. به عنوان مثال، هنگامي كه به دنبال توليد زيادي وجود دارد

 1باسيلوس سابتيليس  ، منطقه مهار ازهستيد پروتئازآنزيم 
- ميبود كه نشان واهد خ 5باسيلوس سابتيليس  نصفتقريبا 

تر قابل توجهي پاييندر اين سويه به مقدار توليد پروتئاز  دهد
مختلف  هاي. به طور مشابه، توليد آميالز بين گونهاست

. برخي از نامزدهاي باسيلوس تست باسيلوس نيز متفاوت بود
به  ،قادر به توليد آميالز نبودندبه عنوان پروبيوتيك شده 

برخي از در حالي كه  ،فورميسباسيلوس ليچني عنوان مثال
توانند مي 5هاي ديگر هم چون باسيلوس سابتيليس  گونه

ها در آميالز بيشتري توليد كنند. در حالي كه كربوهيدرات
شوند، حيوانات آبزي به طور كامل استفاده نميدستگاه گوارش 

بهبود دهنده اكسپنشن و  عنوان پلت بايندرها به نشاستهولي 
چگالي كند و بر روي آبزيان كمك مياكسترود در خوراك 

هاي فرو رونده خوراكبه عنوان مثال،  گذارد.خوراك تاثير مي
درصد نشاسته هستند در حالي  8تا  6به طور مشخص داراي 

  .درصد نشاسته دارند 20 از بيش هاي شناوركه خوراك
  
  



 

  نودشماره  -  هشتمسال   ماهنامه علمي
  1397ماه  دي  هاي ايتوك فرداشركت افزودني

 ديتول دهنده نشان باالتر يهالهيم. يسلول خارج سلواليتيك و كيتيلوليآم ك،يتيپروتئول يهاميآنز ديتول يبرا باسيلوس يها گونه ييتوانا. 3شكل
  .استل آكوااستار امحصو در باسيلوس سوبتيليس سويه دهنده نشان قرمز جعبه. باشديم مربوطه ميآنز تيفعال اي شتريب

  

  
  

  گيرينتيجه
- داراي گروهو روده بي نهايت پيچيده است  جمعيت ميكروبي

 هاي مختلف وداراي نقش كه ستها اهاي مختلفي از باكتري
بنابراين،  كنند. مزاياي مختلفي را براي ميزبان خود ايجاد مي

يك يك گونه پروبيوتيك و يا حتي  كه استخيلي بعيد 
راه حل را به عنوان يك بتواند اثري فراگير و جادويي جنس، 

توليد  .ارائه دهد پروريهاي متنوع در آبزي براي چالش
با انتخاب توانند و توليد كنندگان خوراك مي آبزيان كنندگان

هاي مختلف باكتري و ها كه جنسهايي از پروبيوتيكفرمول
- همچنين مزاياي مختلفي را به كار گرفته اند مثل پروبيوتيك

هاي مختلف را حل كنند. گونهها اين پيچيدگيهاي آكوااستار 

را نشان  هاآنزيم باالي فعاليتتوانند مقادير و ها مياز باسيلوس
در كند، دهند و به بهبود هضم و تبديل خوراك كمك مي

هاي اسيد پروبيوتيك آكوااستار حاوي باكتري حالي كه
توانند در روده كلونيزه شوند و سراسر الكتيك است كه مي

د، زا را كاهش دهنروده را پوشش دهند و مقدار عوامل بيماري
د و در نهايت نسيستم ايمني موجود آبزي را بهبود ببخش

واضح است كه براي دهند. ها را افزايش مقاومت به بيماري
وجود  گاهياي) جايوس (تك گونههاي ساده باسيلپروبيوتيك
با  ها جايگزين شوندشايد زمان آن است كه آن دارد، اما
محصوالت ممكن است استفاده از و تر هاي مطلوبجايگزين

  .دنتر باشاميدوار كننده پروبيوتيك سيستماتيك
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