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چکیده
در این مطالعه بررسی تاثیر پروبیوتیک (  Bacillus subtilisو  )Bacillus licheniformisبر قابلیت هضم پروتئین خام ،ماده
خشک ،خاکستر ،چربی ،آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری برای میگوی وانامی ( )Litopeneaus vannameiمورد آزمایش قرار
گرفت .میگوها با وزن اولیه  0/92گرم ذخیره سازی شدند .تیمارهای مورد استفاده شامل ( T1تراکم  000قطعه میگو در مترمربع و
غلظت  0×0000واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم غذا)( T2 ،تراکم  000قطعه میگو در مترمربع و  4×0000واحد تشکیلدهنده
کلنی بر گرم غذا)( T3 ،تراکم  950قطعه میگو در مترمربع 0×0000 ،واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم غذا) و ( T4تراکم ،000
 4×0000واحد تشکیلدهنده کلنی بر گرم) بههمراه دو تیمار شاهد ( C1با تراکم  000قطعه میگو در مترمربع و  C2با تراکم 950
قطعه میگو در مترمربع) در  01مخزن بهمدت  1هفته تغذیه شدند .جهت بررسی قابلیت هضم میگو از اکسید کروم  %0بهعنوان نشانگر
استفاده شد .قابلیت هضم تیمارهای  T2و  T4در کل بخشها بهجز در ماده خشک بیشترین مقدار را داشت و افزایش معنیداری را با
تیمارهای شاهد نشان داد ( .)p<0/05اما تیمارهای  T1و  T3افزایش معنی داری را در مقدار چربی و ماده خشک با تیمارهای شاهد
نشان نداد ( ،)p>0/05ولی در مقدار قابلیت هضم آمینواسید و خاکستر ارتباط معنیداری بین تیمارهای ( T1و  T2 ،T3و  )T4و
تیمارهای شاهد مشاهده شد ( .)p<0/05در کل تیمارها قابلیت جذب اسید آمینه نسبت به سایر موارد بیشترین مقدار را داشت .اما
تاثیر پروبیوتیک در تراکمهای مختلف در کل تیمارها به اندازهای نبود که رابطه معنیداری را برقرار کند.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک ،میگوی وانامی ،آمینواسید ،قابلیت هضم ،تراکم
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بررسی تاثیر پروبیوتیک ( Bacillus subtilisو  )Bacillus licheniformisبر تراکم و قابلیت هضم....

مقدمه
در طول دهه گذشته ،افزایش جمعیت و استانداردهای زندگی
عامل مهمی در افزایش آبزیپروری بوده است ( Sookingو همكاران،
 .)1122با توجه به افزایش تقاضا نسبت به تولیدات دریایی،
استفاده از این محصوالت تا حد قابل توجهای افزایش یافته
است .بههمین منظور استفاده از این منابع بهطور کامل باعث
کاهش قابل توجهای از ذخایر گردید .این عامل سبب بهرهبرداری
بیشتر از  %33از منابع ( Hossainو همكاران1123 ،؛ Sooking
و همكاران )1122 ،و تخلیه به اصطالح نامحدود آن را بهدنبال
داشته است .بنابراین پرورش متراکم میگو یكی از عوامل اصلی
بهمنظور برآورد نیاز میگو میباشد ،که با انجام آن در بسیاری از
کشورهای پیشرفته توانسته عالوه بر فراهم ساختن و از بین
بردن مشكالت و کمبود پروتئینهای انسانی ،سود سرشاری را
در اختیار پرورشدهندگان قرار دهد .پروبیوتیکها باکتریهای
زندهای میباشند که از طریق برقرار ساختن حالت تعادل در
روده ،افزایش ارزش غذائی ،افزایش آنزیمهای هضمکننده،
تقویت سیستم ایمنی و ممانعت در رشد پاتوژنها تاثیر مهمی
روی سالمت میزبان دارند ( Kongnumو ،Hongpattarakere
 .)1122بسیاری از پروبیوتیکها قادرند از طریق ترشح پیش
آنزیمها سبب بهبود قابلیت هضم و جذب و کیفیت آب گردند
( Liuو همكاران .)1112 ،از میكروارگانیزمهای پروبیوتیكی
گوناگون بهمنظور بهبود استفاده از مواد مغذی در دستگاه گوارش
بهرهبرداری زیادی شده است تحقیق روی پروبیوتیکها بیشتر
بهدلیل جنبههای مثبت زیستمحیطی میباشد ( Rengipipatو
همكاران.)1112 ،
فلور باکتریایی دستگاه گوارش تا اندازهای به محیط بیرونی،
و جریان آبی بستگی دارد که از دستگاه گوارش میگو و یا
سختپوست عبور میکند ( Carnevaliو همكاران.)1112 ،
میگو وانامی ( )Litopeneaus vannameiیكی از گونههایی است
که بهدلیل مقاومت باال و پتانسیل زیاد در تراکمهای باال و
قدرت ماندگاری در سراسر دنیا پراکنده شده است .قابلیت هضم
میگو بهوسیله دانشمندانی مانند  Smithو همكاران ()2891
انجام شده است .دستیابی اطالعات در مورد قابلیت هضم میتواند
تاثیر زیادی بر بهبود ترکیبات رژیم غذایی داشته باشد ( Mossو
همكاران .)1112 ،با توجه به تاثیر پروبیوتیک بر قابلیت هضم،
کمتر اقداماتی صورت گرفته است که میتواند افق روشنی
نسبت به تاثیر استفاده از این مواد بر تراکم و قابلیت هضم
پیشپای پرورشدهندگان بگشاید .پروبیوتیک یكی از مهمترین
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مواد جهت بهرهمندی مناسب از غذا میباشد .کمبود رژیم
غذایی فقط به ترکیبات غذایی و متعادلسازی مواد مغذی
وابسته نیست ،بلكه به استفاده درست از مواد غذایی بستگی
دارد ( Manuchو همكاران .)1123 ،آنزیمهای گوارشی نقش
مهمی جهت کاتالیز واکنشهای هیدرولیتیكی و تبدیل
ماکرومولكولها به ذرات کوچکتر قابل جذب بر عهده دارند
( Davisو همكاران .)2883 ،مهمترین عامل در بهبود قابلیت
هضم ،تولید آنزیمهای گوارشی میباشد که پروبیوتیکها نقش
مهمی را در بهبود آن بر عهده دارند ( Paiva-maiaو همكاران،
 .)1123محققین نشان دادند که دستگاه گوارش میگو دارای
تمام باکتریها بهمنظور هضم کامل ماده خشک نیست ،استفاده
از پروبیوتیکها باعث افزایش آنزیمهای گوارشی میشود .از آنزیمهای
گوارشی مهم میتوان به آنزیم پروتئاز اشاره کرد که نقش
کلیدی در هضم پروتئین بازی میکند ( Dabrowskiو همكاران،
 .)2892در مزارع پرورش میگو وانامی ()Litopeneaus vannamei
استفاده از پروبیوتیک تجاری تاثیر مفید خود را از طریق بهبود
رشد و حفظ کیفیت آب در شرایط اپتیمم نشان داده است
( Wangو همكاران .)1116 ،این میكروارگانیسمها از طریق
مصرف غذاهای خورده نشده در استخر باعث تولید پروتئین
میشوند .این پروتئین باکتریایی میتواند اشتها را تحریک کرده
و سبب بهبود رشد از طریق تولید ویتامین گردد ( Smithو
همكاران1117 ،؛  Irantoو  .)1111 ،Austinبا توجه به اینکه
استفاده از پروبیوتیک توانسته است در صنعت دام و طیور تحول
عظیم ایجاد کند آگاهی از ضریب تبدیل غذایی میگو و مقدار
مواد مورد نیاز جهت رشد استاندارد میتواند اطالعات زیادی در
اختیار پرورشدهندگان قرار دهد .میگوی وانامی یكی از گونههایی
است که بهدلیل رشد سریع ،بازماندگی باال و تحمل تراکم پذیری
توانسته بسیاری از مزارع پرورش را در اختیار داشته باشد
( kongnumو 1121 ،Hongpattarakere؛  Williamsو همكاران،
 .)2886لذا با توجه به مطالب گفته شده ،این مطالعه با هدف
بررسی تاثیر باکتریهای پروبیوتیكی  B. subtilisوB. licheniformis
بر تراکم و قابلیت هضم میگوی وانامی انجام گرفت.

مواد و روشها
پروبیوتیک استفاده شده در این مطالعه حاوی اسپورهای
دو گونه از باکتریهای  B. subtilisو  B. licheniformisمیباشد.
این پروبیوتیک حاوی  2121واحد تشكیلدهنده کلنی بر گرم
میباشد .این محصول بهصورت پودر خشک توسط شرکت
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سازنده (پروتكسین آکواتک) عرضه میشود .روش فعالسازی
براساس شیوه توصیه شده این شرکت صوررت گرفت .بر این
اساس ،جهت ایجاد شوک حرارتی ،آب را تا نزدیک نقطه جوش
حرارت داده ،پس از جوش آمدن ظرف را از روی آتش برداشته
و پروبیوتیک را به آن اضافه کرده و پس از سرد شدن ،آب
حاوی پروبیوتیک با غذای کنسانتره مخلوط و مورد استفاده قرار
گرفت.
در این مقاله از اکسید کروم ( )Y2O3بهعنوان نشانگر با
غلظت  1/13استفاده گردید .در جدول  2تجزیه تقریبی ترکیبات
شیمایی غذای کنسانتره مورد استفاده آورده شده است.
جدول  :1تجزیه تقریبی غذای تجاری میگوی وانامی برحسب
درصد ماده خشک
نوع ترکیب

درصد اجزای مغذی جیره

پروتئین خام
چربی خام
خاکستر
ماده خشک
عصاری عاری از ازت
اکسید کروم
انرژی ناخالص

38/66
7/38
7/18
1
33/18
1/13
27/86

شرایط نگهداری میگو :مطالعه حاضر که در کارگاه
آموزشی تكثیر گمیشان بر پست الرو مرحله  21وانامی (وزن
تقریبی 1/18گرم) در  29مخزن  111لیتری انجام پذیرفت .این
آزمایش شامل شش تیمار با سه تكرار بود .تیمار  T1شامل
میگوهایی با تراکم  311قطعه در مترمربع و غلظت پروبیوتیک
 2×2121واحد تشكیلدهنده کلنی بر گرم غذا T2 ،تراکم 311
قطعه در مترمربع و غلظت پروبیوتیک  2×2121واحد تشكیل
دهنده کلنی بر گرم غذا T3 ،تراکم  111قطعه در مترمربع و
غلظت پروبیوتیک  2×2121واحد تشكیلدهنده کلنی بر گرم غدا
و  T4تراکم  111قطعه در مترمربع و غلظت پروبیوتیک 2×2121
واحد تشكیلدهنده کلنی بر گرم غذا بههمراه دو تیمار شاهد C1
با تراکم  311قطعه میگو در مترمربع و  C2با تراکم  111قطعه
میگو در مترمربع بودند که بهمدت هشت هفته از تیر تا شهریور
با میانگین دمایی  19درجه سانتیگراد ،شوری  31گرم در لیتر،
و اکسیژن محلول  8/9میلیگرم در لیتر ذخیرهسازی شدند.
جمعآوری مدفوع میگو :بهمنظور ترکیب نشدن غذای
خورده نشده با مدفوع ،عمل جمعآوری غذای خورده نشده یک
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ساعت بعد از تغذیه میگو صورت گرفت .در فاصله زمانی 3-1
ساعت بعد از تغذیه میگو با غذای کنسانتره عمل جمعآوری
مدفوع در سه نوبت صورت میگرفت .مدفوع از طریق لوله مخصوص
هواده از طریق ایجاد مكش جمعآوری و پس از آبگیری در
معرض خورشید ،بهمدت  21دقیقه در داخل ظروف مخصوص
(ظروف نگاتیوی) بستهبندی شد .جهت جلوگیری از فساد و
فعالیت باکتریایی ،مدفوع میگو در فریزر در دمای  -21درجه
سانتیگراد ذخیرهسازی شد.
جهت بررسی میزان رطوبت ،مدفوع میگو پس از توزین در
آون با دمای  61درجه سلسیوس بهمدت  12ساعت قرار داده
شد .اختالف وزن قبل از خشک کردن و بعد از آن بهعنوان
رطوبت مدفوع گزارش شد .بهمنظور برآورد میزان چربی مدفوع
از دستگاه سوکسله مدل  VAPAOساخت شرکت ،Gerharolt
میزان پروتئین با استفاده از دستگاه کجدال ،مدل  EBLاستفاده
شد .جهت تقطیر از دستگاه مدل  VAPساخت شرکت Gerharolt
آلمان و آمینواسید از دستگاه آنالیزکننده آمینواسید مدلA200
ساخت شرکت کناور آلمان استفاده گردید ( Heizhaoو همكاران،
 .)1112جهت بررسی قابلیت هضم مواد مغذی توسط میگوی
وانامی و ماده خشک از فرمول زیر استفاده شد ( Heizhaoو
همكاران:)1112 ،
فرمول شماره یک :قابلیت هضم مواد مغذی
اکسید کروم موجود در مدفوع
مواد مغذی موجود در غذا
(×)
)] × 100
([
اکسید کروم موجود در غذا
مواد مغذی موجود در مدفوع

فرمول شماره دو :قابلیت هضم ماده خشک
) × 100] − 100

اکسید کروم موجود در مدفوع
اکسید کروم موجود در غذا

([

آنالیز آماری :این مطالعه در قالب یک طرح کامالً تصادفی
بهاجرا درآمد .مقایسه میانگین دادههای حاصله بهوسیله آزمون
واریانس دوطرفه ( )TOW WAY ANOVAصورت گرفت .اختالف
بین میانگینها در تیمارهای مختلف با سطح اطمینان  81درصد
تعیین گردید .تمام موارد با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش
 26انجام گرفت.

نتایج
قابلیت هضم اسیدهای آمینه :مقادیر مربوط به قابلیت
هضم آمینواسید در جدول  1آمده است .مطابق این نتایج
تیمارهای  T3 ,T1و  T4 ،T2,اختالف معنیداری ( )P<1/11از
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که دارای تراکم متفاوت و غلظت پروبیوتیک یكسان بودند ،هیچ
گونه اختالف معنیداری بهدست نیامد و تراکم نتوانست تاثیر
قابل توجهای در قابلیت هضم اسیدآمینه داشته و تاثیر پروبیوتیک
بر قابلیت هضم آمینواسید کامالً معنیدار نبود (.)p>1/11

لحاظ مقدار آمینواسید از خود نشان دادند .با توجه به بررسی
صورت گرفته بیشترین مقدار مربوط به دو تیمار  T2 ,T4و
کمترین مقدار به تیمارهای  T3 ,T1بود .ضمناً ارتباط معنیداری
بین تیمار شاهد و پروبیوتیكی (  T3 ،T2 ،T1و  ) T4دیده نشد
( .)P>1/11در مورد تاثیر تراکم در این تیمارها بین گروههایی

جدول  :2مقدار قابلیت هضم آمینواسید ضروری و غیرضروری در تیمارهای مختلف
آمینواسیدها

T2

T1

91/1±1/2
92/3±1/36a
91/2±1/32 a
91/2±1/6a
91/7±1/8 a
91/3±1/16 a
98/2±1/66 a
92/1±1/72a
92/8±1/61 a
96/3±1/61 a
93/7±1/21 a
92/2±1/21 a
93/13±1/3 a
92/7±1/61 a
92/1/±1/36 a

ترئونین
والین
متیونین
لوسین
فنیل آالنین
هستیدین
آرژنین
آسپارتیک اسید
سرین
گلوتامیک اسید
پرولین
گلوسین
آالنین
سیستئین
تیروزین

T3

97/7 ± ./21
96± 1/18b
92/7±1/37 b
96/96±1/36 b
91/1±1/22 b
9898±1/31 b
83/2± 1/1b
98/3±1/22 b
92/2±1/72 b
99/1±1/11 b
97/1±1/36a
92/1±1/37b
92/1±1/1 b
99/63±1/62b
98/1±1/1 b

a

T4

96± 1/21
91± 1/36 a
92/2± 1/32 a
91/8±1/37 a
91/8±1/82 a
91/9±1/3 a
98/1±1/1 a
92/9±1/3 a
91/2±1/16 a
81/8±1/9 a
91/1±1/23 a
92/1±1/12 a
91/2±1/21 a
92/6±1/72 a
91/1±1/91 a
a

b

98/2±1/21
99/1±1/ 21 b
91/6±1/37 b
97/6±1/16 b
96/1±1/22 b
98/9±1/6 b
82/9±1/26 b
98/2±1/22 b
96/3±1/28 b
83/3±1/79 b
98/2± 1/29 b
91/13±1/96 b
96/16±1/2 b
96/1±1/22 b
81/1±1/12 b
b

C2

C1

91/2±1/29
78±1/36 c
77/7±1/62 c
79/3±1/76 c
79/2±1/26 c
92/8±1/99 c
92/2 ±1/63 c
91/3±1/1 c
77/7±1/27 c
91/2±1/29 c
73/2±1/11 c
79/3±1/71 c
79±1/12 c
79/1± 1/61 c
79/2±1/3 c
c

78/23± 1/27
78/7±1/31 c
76/7±1/22c
79/8±1/ 6c
79/6±1/66 c
91/1±1/11 c
92/9±1/11 c
78/6±1/11 c
77/2±1/21 c
91/8±1/1 c
78/16±1/36 c
79/32±1/91 c
79/13±.1/11 c
79/1±1/1 c
92/1±1/6 c

c

( ±میانگین با  3تكرار) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیداری هستند ()P<1/11

ماده خشک :تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک باسیلوس بر
قابلیت هضم میگو وانامی در جدول  3ارائه شده است .تاثیر
سطوح مختلف پروبیوتیک باسیلوس بر ماده خشک دفع شده در
مدفوع میگوی وانامی نشان میدهد ،میزان ماده خشک مدفوع
میگو با افزایش سطح این ماده در تیمارهای  T1 , T3و T2 , T4

نسبت به تیمارهای شاهد  C1و  ، C2بهشكل معنیداری افزایش
نیافت ( .)P>1/11این مسئله در مورد دو تیمار  T1 ,T3و T4,T2
نیز بههمین شكل بود و هیچ رابطه معنیداری بین آنها نیز
برقرار نشد (.)P>1/11

جدول : 3مقایسه میانگین ماده خشک ،چربی ،پروتئین و خاکستر قابلیت هضم نسبت به سطوح مختلف باسیلوس و تراکم متفاوت
میگوی وانامی (( Litpenaeus vannamei

تیمارها

پروتئین %

خاکستر%

T1
T2
T3
T4
C1
C2

96/9±1/3
98/1±1/3b
98/9±1a
98/1±2/1b
6/92±2/7c
92/6±1/6c

1/9±1/1
17±1/3b
16±1/1 a
16/2±1/3 b
16/1±1/1 c
16/7±1/1 c

a

a

چربی %

ماده خشک%

81±1/17
81/1±1/6 b
86/1±1/2 a
87/8±1/2 b
81/2±1/62 c
83/6±1/6 c

82/2±1/2
81±1/22a
82/1±1/2a
81/6±1/2a
82/2±1/2a
82/2±1/3a

a

( ±میانگین با  3تكرار) در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیداری هستند ()P<1/11
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a

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

خاکستر :عدم استفاده از پروبیوتیک سبب شد که گروه
شاهد  C1و  C2از لحاظ قابلیت هضم خاکستر ،کمترین مقدار و
گروه  T2و  T4بیشترین مقدار را داشته باشند ،بنابراین این
برتری سبب ایجاد بیشترین اختالف بین این دو تیمار شد
( .)p<1/11بین گروه  T1و  T3با تیمار  C1و  C2برخالف نتایج
بهدست آمده در ماده خشک الشه بین این دو گروه نیز اختالف
معنیداری برقرار گردید ( .)p<1/11با توجه به افزایشی که
تیمار  T2و  T4نسبت به  T1و  T3داشت ،سبب ایجاد اختالف
معنیدار در میزان خاکستر دو تیمار گردید .بنابراین غلظت
باالی پروبیوتیک توانست تاثیر قابل توجه بر میزان قابلیت هضم
خاکستر میگو داشته باشد.
پروتئین :نتایج تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک باسیلوس
( )B. subtilis ,B. lichniformisبهعنوان مكمل غذایی بر قابلیت
هضم پروتئین در جدول  3نشان داده شده است .همانطوریکه
در جدول  3دیده میشود افزایش سطوح مختلف پروبیوتیک
سبب افزایش قابلیت هضم در تیمارهای  T2و  T4نسبت به
تیمارهای T3و  T1شد ( )P<1/11و هر دو تیمار نسبت تیمار
شاهد از لحاظ قابلیت هضم پروتئین نتایج بهتری را نشان دادند
( .)P<1/11با افزایش غلظت پروبیوتیک در تیمارهای مختلف
میزان قابلیت هضم پروتئین نیز افزایش یافت.
قابلیت هضم چربی :مقادیر مختلف غلظتهای پروبیوتیک
و تراکم بر قابلیت هضم چربی میگو بررسی شد .نتایج متفاوتی
بین گروه شاهد و گروههای تیمار شده با پروبیوتیک بهدست
آمد .در این قسمت بیشترین مقدار مربوط به تیمار  T4و ،T2
که نسبت به گروههای تغذیه شده با  2121واحد تشكیلدهنده
کلنی بر گرم مثل  T1و  T3مقدار بیشتری را نشان داد .که بین
این دو ،تفاوت معنیداری مشاهده شد ( .)p<1/11در تیمارهای
شاهد  C1و  C2یک کاهش را از لحاظ قابلیت هضم چربی نسبت
به تیمارهای آزمایشی  T2 ، T4و  T3 ،T1از خودشان نشان دادند
و اختالف معنیداری بین این گروهها برقرار شد ( )p<1/11که
بیشترین اختالف بین تیمارهای  T4و  T2بود.
تراکم :بین گروههایی که دارای غلظت پروبیوتیک یكسان
و تراکم متفاوت میگو ازجمله T3،T1و  T2 ،T4و تیمار شاهد  C1و
 C2بودند از لحاظ قابلیت هضم اختالف معنیداری با هم نشان
ندادند ( .)P>1/11بررسی انجام گرفته روی گروههای مختلف
نشان داد که تیمارهای شاهد  C1و  C2دارای کمترین قابلیت
هضم و  T4 ،T2دارای بیشترین مقدار بودند .این مسئله تاثیر
مثبت پروبیوتیک را بر قابلیت هضم نسبت به شاهد نشان داد
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( )p<1/11که سبب شد ،بین تیمارهای  T3 ،T1و  T4 ،T2رابطه
مثبتی وجود داشته باشد ( .)P>1/11با توجه به نتایج ،بین تمام
گروههایی که غلظتهای متفاوت پروبیوتیک دریافت کرده بودند
با گروه شاهد اختالف معنیداری مشاهده شد (.)P<1/11

بحث
ایده استفاده از مكملهای غذایی میكروبی بهمنظور بهبود
فلور میكروبی روده و نقش بالقوه آن در افزایش آنها بهرهبری از
غذا در طی سالهای توجه قرار گرفته است .باتوجه به بررسیهای
انجام شده در تمام گروهها تیمارهای پروبیوتیک دارای افزایش
صعودی از لحاظ قابلیت هضم اسیدآمینه بودند و توانستند تاثیر
قابل توجه بر قابلیت هضم داشته و اختالف معنیداری با گروه
شاهد ایجاد کنند .که این سیر صعودی در تیمارهای  T2و T4
نسبت به تیمارهای  T3،T1بیشتر و توانست تاثیر مفیدتری به
بر قابلیت هضم اسیدآمینه داشته باشند .نتایج فوق نشاندهنده
تاثیر مثبت پروبیوتیک در قابلیت هضم میباشد .مطابق نتایج
بهدست آمده از جدول  3تیمارهای T4 ، T2و  T3 ،T1نسبت به
گروه شاهد بهجز در قابلیت هضم ماده خشک در تمام تیمارهای
دیگر از جمله ،قابلیت هضم پروتئین ،چربی و خاکستر تاثیر
مثبت نشان دادند .تراکم در هیچیک از موارد نتوانست تاثیر
مثبتی داشته باشد و در تمام تیمارهای تراکم متفاوت و غلظت
پروبیوتیک یكسان اختالف معنیداری مشاهد نشد (.)p>1/11
بنابراین براساس یافتههای بهدست آمده در این تحقیق میتوان
خاطر نشان ساخت که تراکم در میگو نمیتواند تاثیر بر قابلیت
هضم و افزایش جذب مواد مغذی تاثیر مهمی داشته باشد
( McIntashو همكاران .)1111 ،پروبیوتیکها از طریق جمعیت
میكروارگانیزمهای مفید بر فرایندهای هضم تاثیر موثر میگذارند
( Manuchو همكاران .)1112 ،باکتریهای پروبیوتیكی از طریق
افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی سبب افزایش قابلیت هضم و
استفاده بهتر از مواد مغذی میگردند ( Bombaو همكاران،
 Ziaei-Nejad .)1111و همكاران ( )1116با بررسی که بر آنزیمهای
گوارشی انجام دادند دریافتند ،که پروبیوتیک با افزایش فعالیت
سه آنزیم گوارشی شاخص لیپاز ،آمیالز و پروتئاز و ترشح این
آنزیمهای بسته به محوطه لوله گوارش میگوها سبب افزایش
قابلیت هضم و جذب غذا و در نتیجه افزایش کارائی تغذیه
میشوند .محققین با بررسی که بر تاثیر پروبیوتیک در سیستمهای
مدار بسته انجام دادند از طریق پروبیوتیک ضریب تبدیل غذایی
را کاهش داده و باعث افزایش رشد شدند ( Smithو همكاران،
132

....) بر تراکم و قابلیت هضمBacillus licheniformis  وBacillus subtilis( بررسی تاثیر پروبیوتیک

لوله گوارش میگو و بهرهبرداری از غذا سبب باال رفتن قابلیت
هضم و هدر رفتن مواد مغذی و خروج آن از طریق مدفوع
.میشود
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