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( (A- MAX و پربیوتیک (Lactobacillus casei)اثرات استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک 

 ماهی کپورمعمولیدر بچه (IGF1و GH)های مرتبط با رشد بیان ژن درجیره غذایی بر

cyprinus carpio)) 
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 ایران
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 ایران

 :ایرانگرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه شیالت، دانشکده شیالت و محیط زیست،  رقیه صفری ، 

 

 1397 آذرتاریخ پذیرش:            1397 شهریور ریخ دریافت:تا

 چکیده

و تلفيق پروبيوتيک و پربيوتيک بر بيان  AMAX، پربيوتيک (Lactobacillus casei)در این آزمایش اثر پروبيوتيک الکتوباسيلوس کازئی 

منظور مورد بررسی قرار گرفت. بدین (Cyprinus carpio)درماهی کپور معمولی  (IGFI)فاکتور رشد شبه انسولينی  و (GH)هورمون رشد  ژن

)الکتوباسيلوس  CFU/gr𝟏𝟎𝟕های آزمایشی حاوی هفته با جيره 8مدت گرم به 7/23±35/0 قطعه ماهی کپور با ميانگين وزنی 180تعداد

برداری شد پایان دوره، ازبافت کبد و مغز نمونه تغذیه شدند. در و ترکيب پروبيوتيک و پربيوتيک و جيره شاهد AMAXپربيوتيک % 1/0کازئی(، 

 استفاده از های مذکوربااستفاده شد و بيان ژن Suprime Script RTaseکيت  ازcDNA  انجام گرفت، برای سنتز RNAو استخراج 

Real time PCR .تلفيق پروبيوتيک وپربيوتيک ميزان های تغذیه شده با پروبيوتيک، پربيوتيک و درگروه نتایج نشان داد مورد بررسی قرار گرفت

 بود. شاهدبرابر گروه  35/17، 88/8، 25/9ترتيب به  GHچنين بيان ژنبرابرگروه شاهد بود. هم 87/7، 68/5، 94/5ترتيب به IGF1بيان ژن 

 .(P<05/0) پربيوتيک مشاهده شدداری در هر دو ژن تغذیه شده با تلفيق پروبيوتيک وپربيوتيک با تيمارهای مجزای پروبيوتيک و اختالف معنی

های رشد ماهی کپور صورت تلفيقی بر شاخصویژه بهبه AMAXدهنده اثرات مفيد الکتوباسيلوس کازئی و پربيوتيک نتایج این مطالعه نشان

 .(P<05/0) باشدمی

  رشد ،AMAX ،IGF1 ،GHپربیوتیک الکتوباسیلوس کازئی،  ماهی کپور، کلیدی: کلمات

 ali_shabany@yahoo.com* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 
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 مقدمه

. باشدیم انسان یغذا نیتأم یمنابع اصل از یکی پرورییصنعت آبز       

رو بوده رو به یرشد قابل توجه همواره با مشکالت رغمیصنعت عل نیا

فرموله شده  ییغذا هایرهیعمده، بهبود ج حال حاضر چالش است و در

و  انی)محمود باشدیم انیرشد و ارتقاء سالمت ماه سازینهیبه یبرا

 ی(. استفاده از مواد افزودن1395و همکاران،  ی؛ باعث1394، همکاران

بقاء  زانیرشد، م هایشاخص ارتقاء منظورمتداول به هایاز روش یکی

(. 1394و همکاران،  پورمانی)ا باشدیم یپرورش انیماه غذا در ییکارا و

 هابیوتیکنیو س کیوتبییپر ک،یوتیپروب به توانیم باتیترک نیا ازجمله

جمعیت و رویکرد عمومی،  دلیل افزایشهای اخیر به. در دههرداره کاش

به مصرف غذاهای سالم مصرف آبزیان در جهان در حال افزایش است. 

 یهاهزینه صددر 60 تا 30پرورش آبزیان   کزامردر  کهینا به توجه با

 ورشپرباشد، لذا سودمند کردن مربوط به تغذیه می پرورش، در ریجا

از   دهستفاو ا کیفیت با ایغذ تولیددر  یجد قتد مندزانی نماهیا

های عصاره گیاهان و ها،پربیوتیک ها،پروبیوتیک غذایی نظیر یمکملها

از طریق تولید  که هستند میکروبی هایسلول بیوتیکهاوپر ت.سا گیاهی

شیمیایی  چنین رقابت برسر موادموادی نظیر ترکیبات بازدارنده، هم

ل و تحریک و تقویت سیستم ایمنی باعث بهبود های اتصاو مکان

. (2012و همکاران،  .Andani) شودوضعیت سالمتی و رشد میزبان می

 سازیبه با که هستند نبزیاآ در دهستفاا ردمو یهامکمل جملهاز هاپربیوتی

آن  متعاقبو  اغذ بجذو  هضم دبهبو موجب هاآنروده  باکتریایی رفلو

تحقیقات متعددی در رابطه با استفاده ند. میشو تغذیهو  شدر دبهبو

آبزیان  ها در رابطه با رشدبیوتیکها و سینها، پروبیوتیکاز پربیوتیک

دادند افزودن  نشان (2011) و همکاران Hosseinifar گرفته است. صورت

 ،1( در مقادیرHuso huso)ی ماهلیفپربیوتیک الیگوفروکتوز به جیره 

بر پارامترهای رشد، ترکیبات بدن و افزایش  اثری رهیج دردرصد  3و  2

 کاهش درصد 3ی نداشت اما میزان رشد در تیمار ارودهی وتایکروبیم

 اثرات (،2013) همکاران و Hosseinifar گرید یپژوهش در یافت.

  2و  1 ،0) گاالکتوالیگوساکارید پربیوتیک مختلف سطوح یریکارگبه

رشد،  یهاه خزری بر شاخصکلم یماهبچه ییدر جیره غذارا  (درصد

 یاترکیب الشه، مقاومت در برابر تنش شوری و میکروبیوتای روده

مطالعه نشان داد که استفاده از پربیوتیک  نیا جیکردند. نتا یبررس

 حالنیا . باگرددیعملکرد رشد م بهبودباعث  یدارطور معنیهمذبور ب

روده  یهایکل باکتر الشه و تعداد با پربیوتیک تأثیری بر ترکیب هیتغذ

در الکتیک های اسیددار تعداد باکترییش معنینداشت. اگرچه افزا

و همکاران باعثی  .دیدرصد مشاهده گردبا سطح دو شده هیتغذ انیماه

 یکپورمعمول یرا در ماه یکیوتیپروب هایلی( تأثیر الکتوباس1395)

𝐶𝐹𝑈𝑔_16 مارینشان داد که ت جیدادند. نتا مطالعه قرار مورد
 10 

 ییکارا بیو ضر ییوزن نها ژه،ینرخ رشد و نیباالتر یرادا کتیویبورپ

 ماهیبچهرا در  دیوساکاراثرالیگ (1388) رانهمکاو  کرمیبود. ا نیپروتئ

 نیا هیتغذ و ود رشدببهبا (  (Rutilus frisii kutumخزر ییادر سفید

( گزارش 2014و همکاران ) Dos Ali Vand .ندمشاهده کرد انیماه

 موجب ییغذا رهیج در یکازئ لوسیالکتوباس ییغذا مکمل که کردند

و همکاران  Salamatdoustnobar شود.می ربتیش یرشد ماه شیافزا

 مکیلوگرگرم در  2 ،5/1 ،1 ،5/0 مختلفسطوح  راتیتأث (2011)

 قدنگشتا نماهیابچه تغذیهو  شدر یهارا به شاخص A-max پربیوتیک

دادند  قرار یبررس مورد ( (Oncorihynchus mykissکماننیرنگ یآالقزل

 مکیلوگرهر  در A-max بیوتیکگرم پری 5/0 ودنفزا نتایج با مطابقو 

 شد. نماهیا ینا تغذیهو  شدر یطاشر داریمعن دبهبو به منجر اغذ

Stikow  آالی قزل یدر ماه یدرلیگوساکاا نمانا ثیرات (2007) رانمکاهو

تأثیر  (2008) همکاران و mykiss rhynchusncoO(، Sudo( کماننیرنگ

 ایالپیت یجوان پرورش انیبر روی ماه دیگوساکاریال مختلف مانان سطوح

(oreochromis niloticus)، Dimitroglo اثر سطوح   (2010) همکاران و

 Sparus)ییایدر میدر گونه س دیگوساکاریال مانان کیوتیبیپر متفاوت

(aurata قراردادند یابیرا مورد ارز. Cuneyt suze ( 2008همکاران ) و

ماهی الرو  را در  پروبیوتیک عنوانبه کازئی الکتوباسیلوس یاثر باکتر

بررسی کردند و تأثیرات مثبتی بر عملکرد رشد و فعالیت  آالقزل

 رییکارگبه نهیکه در زمییجااز آن .های گوارشی مشاهده شدآنزیم

 بیترک و A-MAX کیوتیبیپر ،یکازئ لوسیسالکتوبا کیوتیپروب باکتری

های مرتبط ژن انیبر ب ییغذا رهیدر ج A-MAX یکازئ لوسیالکتوباس

 نیبنابرا ،انجام نشده است یکپورمعمولیدر ماه  (IGF1 ,GH)رشد با

 .رفتیدر پذ مذکور یپارامترها یمطالعه حاضر باهدف بررس

 

 هامواد و روش
پروری شهیدناصر در مرکز آبزی 1396پاییز  این آزمایش در       

گرگان انجام شد.  فضل برآبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

کپور  ماهی ها از بخش خصوصی در استان مازندران تهیه شدند.ماهی

، با میانگین مخزن 12در  %2 نمک با حمام (Cyprinus carpio) معمولی

تکرار، هر  3تیمار و  صورت تصادفی در چهارهب 7/23±35/0وزنی 

 شیآزما نیا در شدند. داده قرار مخزن در هر عدد ماهی( 15 )تعداد تکرار

 pH گراد،سانتی درجه 23±2آب  یدما نیانگیدر طول دوره پرورش م

با  بیترتبه تریگرم در لیلمی 7±2/0 ژنیاکس نیانگیو م15/0±9/7

چهار ن آزمایش ای در. شد یرگیمتر اندازهژنیمتر و اکس pHدماسنج، 

 کیوتیپروب mL/CFU 701با سطوح مختلف صفر )گروه شاهد(،  ماریت

 بیترک و آماکس کیوتبییپر درصد 1/0 ،یکازئ لوسیالکتوباس

 یدرصد( )صفر 1/0) ماکسیا و( mL/CFU701 (یکازئ لوسیالکتوباس

. شودیم هیّته (1396و همکاران،  یباریجوانیصابر ؛1395و همکاران، 

 لیتکرار درنظر گرفته شده است. مواد تشک 3 مار،یر ته یبرا
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به غذای  شده بیآب ترک یبا اضافه کردن مقدار ماریهر ت دهنده

شده از چرخ گوشت عبور  هیته یرهای، خممعمولی فرادانه تهیه شد

 یمرطوب در دما های. پلتشدساخته  شیمورد آزما هایداده و پلت

 .گردیداتاق خشک 

های بافت ها ازژن سنجش بیان پایان دوره جهت در :ریبردانمونه       

 برداری و در ازت مایع قرار گرفت و سپس تاکبد ماهیان نمونه مغز و

 قرار گرفت. -80 شروع آزمایشات مولکولی در فریزر

 استخراج شده: RNA کمی کیفی و و ارزیابی RNA استخراج       

RNA آگاروزاستفاده از ژل کیفی و کمی با  دو روشبه  شدهستخراجا 

گرم میلی 100کل از  RNA و  نانوفتومتر مورد ارزیابی قرار گرفت.%  1

 وزولیبا استفاده از ب عمای ازت با شده هموژن کبد و مغزنمونه بافت 

ستخراج ( ا (Biozol-Bioflux-Bioerدستورالعمل شرکت سازنده طبق و

با  شده هیور تغذکپ یمغز ماه از شده استخراج RNA یفیک جینتا شد.

 در پربیوتیک راو  کیوتیسطوح محتلف پروب یحاو ییغذا هایرهیج

 .را با وضوح باال نشان دادS28 و RNA S18دو باند 
 

 
ژل  یکپور رو ماهی مغز از شده استخراج RNA تیفیک :1شکل

استخراج  های. در نمونهدیبروما ومیدیبا ات یزآمیو رنگ % 5/1آگارز 

 .دباشنمی S28 و S18 تعلق بهباند م شده دو
 

 cDNA با استفاده ازکیت سنتز cDNAسنتز  :cDNAسنتز        

(Suprime Script RTase()بایو جینت-)شرکت   دستورالعمل طبق و کره

آماده شده به همراه  قبالًکه  RNAاز میکرولیتر  5سازنده انجام شد. 

عاری از  و با آب شد فههای جدید اضایوپت آغازگر الیگو به میکرولیتر 1

سپس بر روی بلوک حرارتی در  .رسید میکرولیتر 10نوکلئاز به حجم 

 دقیقه انکوبه گردید و سپس به 1مدت گراد بهیسانتدرجه  65دمای 

 مستر حاوی آنزیم ریورس میکرولیتر 10روی یخ انتقال داده شد و 

یت با درنهابه آن اضافه شد.  (Reverse transcriptase) ترانسکریپتاز

گراد درجه سانتی 70دقیقه و  60مدت گراد بهدرجه سانتی 50دمای 

به حجم  cDNAدقیقه انکوبه شد و سپس محلول حاوی  10مدت به

 منتقل شد.گراد درجه سانتی -80به دمای  میکرولیتر 20

مراز با استفاده ای پلیواکنش زنجیره :Real time PCRواکنش        

 منابع طبیعی( و کشاورزی علوم رکت بیوپارس )دانشگاهاز کیت سایبر ش

تکرار تکنیکی در  4( در BIO-RAD.USAشرکت ) IQ5در دستگاه 

 1بافر سایبرگیرین  میکرولیتر 10میکرولیتر با استفاده از 20حجم 

 میکرولیتر 8/2 ( ، IGF1و GHهای هدف )آغازگر پیشرو ژن میکرولیتر

 cDNA میکرولیتر 5 و (U5تگ پلیمراز)آنزیم  میکرولیتر 2/0آب مقطر، 

گراد سانتی درجه 58 اتصال در دمای نانوگرم در میکرولیتر( 2) شده رقیق

  کارایی پرایمرهای مذکور با استفاده از منحنی استاندارد رسم شد. انجام

 (1395)صفری و همکاران،  های سریالی تعیین گردیدغلظت برای شده

 (.1)جدول 

های مربوط به بیان نسبی داده ها:لیل آماری دادهتجزیه و تح       

ژن هدف منهای  CT∆برابر است با  CT∆∆−2:ژن با استفاده از فرمول

∆CT ها با استفاده از آزمون هسپس نرمال بودن داد آنالیز و ، کالیبراتور

طرفه واریانس یک آنالیز توسط سپس شد. کولوموگروف اسمیرنوف تست

ها از آزمون تست شدند. جهت مقایسه میانگین %95سطح اطمینان  در

انحراف معیار  ± صورت میانگیناستفاده شد. نتایج به دانکن ایچنددامنه

 16نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمنمایش داده شد. آنالیز داده

 ترسیم شد. 2010EXCEL افزارانجام شد. نمودارها با استفاده از نرم

 

 های آغازگرهای استفاده شده در این مطالعهویژگی: 1جدول 

   

  نتایج
های تغذیه افزایش بیان این ژن را در گروه IGF1ارزیابی بیان ژن        

شده با پربیوتیک،پروبیوتیک و مخلوط پربیوتیک و پروبیوتیک نسبت 

چنین در گروه تغذیه شده با جیره حاوی نشان داد. هم شاهدبه 

پروبیوتیک و مخلوط پربیوتیک و پروبیوتیک میزان بیان  یوتیک وپرب

اختالف  .بود شاهدبرابر گروه  87/7و 68/5، 94/5ترتیب به IGFIژن

داری در گروه تغذیه شده با مخلوط پروبیوتیک و پربیوتیک با معنی

  (.P<05/0) تیمارهای مجزای پربیوتیک و پروبیوتیک مشاهده شد

کارایی 

 پرایمر
دمای 

 (C) اتصال
 نام پرایمر (13-15توالی )

98 % 58 GGCAGTGGTGTTTTTGTGTC 

CGTAGTCCTTCCCCGTATCA 

IGF1q-pCRF 

IGFq-pCRR 

99 % 58 CTGCTTCACGCTCCATAAGA 

CTGGTCCTGGTCATCTCTCC 

GHq-pCRF 

GHq-pCRR 

98 % 58 AGCAGATGTGGATCAGCAG 

TACCTCCCTTTGCCAGTTTC 

B-actinq-pCRF 

B-actinq-pCRR 
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های تغذیه شده با داری را در گروهیش معنینیز افزا GHبیان ژن 

پربیوتیک و پروبیوتیک و مخلوط پربیوتیک و پروبیوتیک نسبت به 

چنین در گروه تغذیه شده با جیره هم (.P<05/0)نشان داد  شاهدگروه 

پروبیوتیک و مخلوط پربیوتیک و پروبیوتیک میزان  حاوی پربیوتیک،

بود.  شاهدبرابر گروه  35/17و  88/8، 25/9ترتیب به GHبیان ژن 

بین این ژن در گروه تغذیه شده با مخلوط  داری دراختالف معنی

های تغذیه شده با تیمارهای مجزای پربیوتیک و پروبیوتیک با گروه

 (.P<05/0) هریک از این دو مشاهده شد

 

 
به بتااکتین در ماهی کپور  GHتغییرات بیان نسبی ژن  :3شکل 

الکتوباسیلوس کازئی  کیوتیپروب ،A-MAX کیوتیبی شده با پرتغذیه

 وپروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی A-MAXو تلفیق پربیوتیک 
 باشد.می( بین تیمارها P<05/0( داردهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشان

  حثب

عنوان را به انیسال گذشته، آبز 10 یدر ط یپروریگسترش آبز       

کرده است  لیمهم در سراسر جهان تبد یانویح ینیمنبع پروتئ کی

 تیفیدنبال آن کاهش کتراکم بوده و به شیافزا ازمندیخود ن نیکه ا

 یدارا هایماریرا همراه دارد. ب یعفون یهایماریآب و خطر ابتال به ب

ازجمله کاهش اشتها، کاهش بازده غذا، اختالل  یبر ماه یاثرات منف

و  یریشگیپ نی(، بنابراAlderman ،2002) باشندیدر رشد و تلفات م

جنبه مهم  کی هیتغذ یاست. از طرف یضرور یامر هایماریکنترل ب

به آن  یتوجه خاص دیدهندگان باکه پرورش باشدیم یپروریدر آبز

خود اختصاص پرورش را به یهانهیاز هز یادیبخش ز رایز ندینما

درصد  60تا  30معمول  طور. در پرورش آبزیان هزینه غذا بهدهدیم

پوستان را های پرورش ماهی و سختکل هزینه الزم برای سیستم

 شیتوان برای افزامی رونی(. ازا1389)افشارمازندران،  دهدیتشکیل م

ها و رشد و سالمت از مکمل هبودکارایی جیره غذایی جهت ب

در ارتباط با  یادیاستفاده کرد. تاکنون مطالعات ز ییهای غذاافزودنی

 ییدر توانا (هاکیوتیها و پروبکیوتیبی)پر ییغذا یهاده از مکملاستفا

(. 2016و همکاران،  Safariصورت گرفته است ) انیآبز یمنیا رشد و

 A-MAX کیوتیبیاثر پر یرسرابطه، مطالعه حاضر باهدف بر نیدر ا

 کیوتیپروب و کیوتیبیپر بیو ترک یکازئ لوسیالکتوباس کیوتیپروب و

گرفته است. انجام یکپور معمول یمرتبط با رشد در ماه یاهژن انیبر ب

 انیب داریمعن شیمذکور افزا یهاژن دهدیمطالعه حاضر نشان م جینتا

 الکتو ک،یوتیپرب با شده هیتغذ انیماه در را (GH و IGF1) ژن دو هر

 سهیدر مقا کیوتیو پرب کیوتیپروب بیترک نیچنو هم یکازئ لوسیباس

اثرات  دهندهمطالعه نشان نیو ا( >05/0Pرا نشان داد )شاهد  ماریبا ت

 یبیصورت ترکبه ژهیوبه A MAX کیوتیپرب و یکازئ لوسیالکتوباس دیمف

 .باشدیکپور م یمرتبط بارشد ماه یهاژن انیرشد وب یهابر شاخص

تولید  در مطالعات مختلف، هابهبود عملکرد رشد توسط پروبیوتیک با

 هضم،رقابلیذرات غ هیتجز زدا،تیمسموم باتیترک دیتول ،هاویتامین

ها کیوتیمصرف پروب نیچن. همنسبت داده شده است اشتها کیتحر

 شدهاتصال  محل ها دررقابت با آن ای هاموجب محافظت در برابر پاتوژن

(Chabrillón 2005 همکاران، و.) دیپراکس ،یآل دهاییاس دیتول 

و پاسخ  کیولوژیزیپاسخ ف لیتعد م،یزوزیل ها،نیوسیباکتر دروژن،یه

بهبود  (.2006همکاران، و Balcázarدارد ) یدر پ زیرا ن یماه یمنیا

مطالعات مختلف  ها دراستفاده از پربیوتیک رشد و ایمنی با هایشاخص

 م،ی)کلس یمواد معدن جذب شیافزا جذب گلوکز، شیافزا ،ییغذا میرژ در

ها لوسیو الکتوباس اکترهادوبیفیشمار ب شیو آهن(، افزا ومیزیمن

عنوان منبع ها بهیکوتیکه از پری ب باشندیم دیمفی های)باکتری

 Longlandمضر ) هایی( و کاهش رشد باکترکنندیانرژی استفاده م

روده  یولوژیزیو ف یمنی(، بهبود عملکرد ا2016همکاران،  و

 
 هیتغذ کپور ماهی در بتااکتین به  -IGF1ژن نسبی یانب : تغییرات2 شکل

 تلفیق ، پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی وA-MAXبیوتیک با پری شده

 وپروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی A-MAXبیوتیک پری
 باشد.می( بین تیمارها P<05/0( داردهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشان
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ر مقایسه های رشد ددر تیمار تلفیقی افزاش بیان ژن همراه دارد.را به

توان به اثر هم افزایی پروبیوتیک الکتوباسیلوس میرا با دو تیمار مجزا 

ماده غذایی مورد  نسبت داد که پربیوتیک A-MAXکازئی و پربیوتیک 

کند و باعث تنظیم فلور گوارش تامین می را در دستگاه نیاز پروبیوتیک

ک و پربیوتیک ترتیب اثرتلفیقی پروبیوتیبدین، شودباکتریایی روده می

نقش مهمی  GH و  IGFI.استتری را در رشد داشته اثر افزایشی بیش

 Duanداران دارند. براساس گزارش در تنظیم تعادل رشد در همه مهره

کبدی در بسیاری از  IGF-I mRNa( سطوح  1993) Plisetskayaو 

ون هورم تولید اًاساس دارد. بستگی ایتغذیه وضعیت به استخوانی هایگونه

آن، طیف وسیعی از فرایندهای  ریزرشد در هیپوفیز و ترشح درون

ها نمایدکه این عملکرد آنمربوط به تقسیمات سلولی را تحریک می

 گیردمی صورت (IGFs) انسولینی شبه رشد فاکتورهای واسطهبه

(Nelson  وVan Der. Kraak ،2010).  بنابراین، تولیدIGF-I  وابسته

سازی آن است که در نهایت، از طریق محور مغزی  و رها GHبه تولید 

ای )مصرف غذا و جذب مواد مغذی( هیپوتاالموسی و وضعیت تغذیه

 Carnevali(. 2006 ،و همکاران Bekcanگیرد )تحت کنترل قرار می

( نشان دادند که افزودن پروبیوتیک به جیره غذایی 2006و همکاران )

نسبت به گروه شاهد  IGFIن ماهی باس دریایی باعث افزایش بیان ژ

( بیان کردند که جیره حاوی 2015و همکاران ) Hassanچنین هم .شد

 فروکتو +الیگوساکاریدمانان و اسیدوفیلوس )الکتوباسیلوس بیوتیکسین

 ماهی تیالپیای نیل شد. IGFIالیگوساکارید باعث افزایش بیان ژن 

 مکیلوگر درگرم  2 ،5/1 ،1 ،5/0 مختلفح سطو اتتاثیر بررسی

 قدتنگشا نماهیابچه تغذیه و شدر هایشاخص به را A-MAX بیوتیکیپر

 ودنفزانشان داد که  (Oncorihynchus mykiss)کمان رنگین آالیقزل

 دارمعنی دبهبو به منجر اغذ مکیلوگر هر در  A-MAXبیوتیکیپر گرم 5/0

 و Salamatdoustnobar) است شده نماهیا ینا تغذیه و شدر یطاشر

 رخز ییادر سفید ماهیبچه در(. اثرمانان الیگوساکارید 2011 همکاران،

Rutilus frisii kutum) ( موجب بهبود رشد و تغذیه این ماهیان شد 

 آالیقزل ماهی در یدراکالیگوسا نامان ثیرات(. 1388 ،)اکرمی و همکاران

اکتریایی سازی فلور ببا به همراهیج حاصل ابررسی شد و نت مانینکنگر

متعاقب آن بهبود رشد و  ها موجب بهبود هضم و جذب غذا وروده آن

ساکارید تاثیر مانان الیگو .(2007و همکاران،  Staykov) شوندمی تغذیه

نتایج حاصل  ،کمان مورد بررسی قرارگرفتال رنگینآروی ماهی قزل

افزایش  موجبهای غذایی فرموله شده بهبود جیره شده نشان داد

، همکاران )قبادی و شده استتقا سالمت ماهیان ار سازی رشد وبهینه

روی ماهیان جوان  تاثیر سطوح مختلف مانان الیگوساکارید بر .(1392

های موجب افزایش شاخص (Oreochromis niloticus ( پرورشی تیالپیا

(. 2008و همکاران،  Sado) شد ماهیان بازماندگی و ترکیبات الشه رشد،

در گونه سیم  یوتیک مانان الیگوساکاریدبمتفاوت پری اثر سطوح 

( مورد ارزیابی قرار داده شدو نتایج حاصل Sparus aurataدریایی  )

این جیره در بسیاری از مراحل پرورش این گونه به  شده نشان داد

بهبود کارایی غذا و سالمت ماهی کمک  ،بهتر نمودن شرایط پرورش

بیوتیک تفاده از پریاس (.2010و همکاران،  Dimitroglou) کندمی

 .ایرانی را بهبود بخشیدماهی های رشد الروهای تاسشاخص ماکس،ای

مکمل غذایی الکتوباسیلوس کازئی در جیره غذایی موجب افزایش 

در  (.2014و همکاران،  Doos Ali Van) شودرشد ماهی شیربت می

 یبر رو SpPdp11تجاری  کیوتیروبکه در مورد استفاده از پ یامطالعه

 افتندیانجام دادند در یکفشک سنگال یژن رشد بر الرو ماه انیب رشد و

بر  یمثبت راتیسبب تأث یخارج هیتغذ نیاز اول کیوتیپروب زیکه تجو

 نیکه از ا ییهاکه نمونهنیبا توجه به اشود یسنگال م یرشد تک الرو

 نیغلظت کل پروتئ شیافزا نینچهم و یترشیب وزن اندشده هیغذت میرژ

 PCR ن،ی. عالوه بر ایاختصاص یمنین فسفاتاز، پاسخ ایآلکال تیو فعال

در  لیدخ یهااز ژن یامجموعه انیرا در ب یراتییتغ یدر زمان واقع

 یذارکدگ یهامرتبط با رشد، ژن یهاشامل ژن یمرکز کیمتابول توابع

از  جینتا نیا یکلطوربه ،(یگوارش یهامیآنزجمله چندها )ازپروتئاز

عنوان به S. senegalensis یدر مراحل اول زندگ SpPdp11استفاده از 

 تیحما یپروریآبز در یبرداربهره یواضح برا لیموثر با پتانس ابزار کی

 هایپروبیوتیک برروی که ایمطالعه در .(2018 همکاران، و Jurdo) کندیم

Bacillus sp. AHG22 و Alcaligenes sp. AFG22 وShewanella sp. 

AFG2 ماهی نوجوان  بیان ژن بر روی رشد و برT. tambroides  انجام

شد نشان داده شد که رشد عضالت افزایش یافته و بیان ژن مربوط به 

در تمام  (SGR) ینرخ رشد اختصاص رشد نیز افزایش یافته است.

 زانیمبه FCR مقدار بود شاهد از ی باالترداریطور معنها بهکیوتیپروب

طور ه. ب(2018و همکاران،  Asaduzzaman) افتیکاهش  یقابل توجه

بیوتیک پروبیوتیک و پری کارگیریهکه ب داد نشان مطالعه کلی نتایج این

 دتوانمی شده وهای رشد صورت مجزا و ترکیبی باعث بهبود شاخصهب

 استفاده قرار گیرد. ماهیان موردجیره کپور غذایی در یک مکمل عنوانبه
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