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تاثیر آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس
بر شاخصهای رشد و بقا و ترکیبات الشه
پست الرو میگوی پا سفید غربی )(Litopenaeus vannamei
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چکیده
استفاده از پروبیوتیکها در آبزیپروری نشان داده است که میتواند بهرهوری بیشتری را در این صنعت ایجاد کند .با این هدف ،در این
تحقیق اثر استفاده از دو گونه باکتریایی باسیلوس سابتیلیس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس بهعنوان پروبیوتیک روی شاخصهای رشد ،بقا و ترکیبات
بیوشیمیایی الشه پست الرو میگوی وانامی بررسی شد .به این منظور تعداد سه تیمار آزمایشی ،هر کدام سه تکرار شامل تیمار باسیلوس ) ،(Bتیمار
پدیوکوکوس ) (Pو تیمار تلفیقی باسیلوس و پدیوکوکوس ) (BPاز طریق غنیسازی آرتمیا مورد مصرف الروهای میگوی وانامی از مرحله مایسیس
 IIIتا مرحله  PL15قرار گرفتند .بهعنوان تیمار شاهد نیز از آرتمیای غنی نشده با پروبیوتیک برای تغذیه الروها استفاده شد .در پایان آزمایش نتایج
شاخصهای رشد و بقا یک روند افزایشی تحت تاثیر مصرف پروبیوتیک را بهطور معنیداری ( (P<0/05نشان دادند و بیشترین تاثیر آن نیز در
تیمار تلفیقی نمود پیدا کرد .اما در رابطه با تاثیر مصرف پروبیوتیکها بر فاکتورهای بیوشیمیایی الشه میگو نتایج اختالف معنیداری را میان تیمارهای
مختلف نشان ندادند .در پایان با توجه به نتایج کسب شده در این آزمایش میتوان گفت که باکتریهای مذکور بهعنوان پروبیوتیک توانستند از لحاظ
ارتقا رشد و بهبود بهرهوری تولید پست الرو میگوی وانامی تاثیرگذار باشند بدون اینکه تاثیر بهخصوصی روی فاکتورهای بیوشیمیایی بدن بگذارند.
کلمات کلیدی :پروبیوتیک ،وانامی ،آنالیز الشه ،رشد و بقا
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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تاثیر آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس و پدیوکوکوس پنتوساسئوس....

مقدمه
در صنعت پرورش میگو یکی از مهمترین و اساسیترین بخشها،
تولید پست الرو با کیفیت مطلوب و سالم میباشد .تاکنون راهکارهای
مختلفی برای بهبود کیفیت و پایداری تولید آبزیان مختلف مورد بررسی
قرار گرفتهاند که از این میان ،پروبیوتیکها نشان دادهاند که میتوانند
نقش مهمی در آبزیپروری ایفا کنند و سبب بهبود هضم غذا ،راندمان
رشد و وضعیت ایمنی در موجودات آبزی شوند ( Iriantoو ،Austin
 .)2002همچنین بهدلیل افزایش رویکردهای حفاظتی از محیطزیست
و مسایل زیستمحیطی ،استفاده از پروبیوتیکها بهعنوان یک راهکار
ایمن در صنعت آبزیپروری در حال گسترش روزافزون است (،Gatesoupe
 .)1999در تعریف عام میتوان گفت که پروبیوتیکها بهعنوان مکملهای
غذایی زندهای تعریف میشوند که تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش
موجود میزبان را بهبود میبخشند ( .)1989 ،Fullerاین پروبیوتیکها
میتوانند تاثیرات سودمندی برای میزبان داشته باشند که ازجمله آنها
میتوان به بهبود شاخصهای رشد ( Boonthaiو همکاران،)2011 ،
کاهش عالئم بروز بیماری ( Newaj-Fyzulو همکاران )2007 ،و کاهش
نیاز به مواد شیمیایی و دارویی ( Haiو همکاران )2010 ،اشاره کرد.
بهدلیل اینکه گونههای باکتریایی جنس باسیلوس آنزیمهای خارجی
بسیاری ترشح میکنند ( .)1998 ،Moriartyاستفاده گستردهای در
آبزیپروری بهعنوان پروبیوتیک دارند .باکتریهای باسیلوسی قادرند
با دیگر باکتری ها بر سر غذا و فضا رقابت داشته باشند و با تولید و
ترشح آنتیبیوتیک ،دیگر باکتریها را از میدان به در کنند (Verschuere
و همکاران .)2000 ،باکتریهای گرم مثبت خصوصاً جنس باسیلوس،
بهدلیل ترشح گستره وسیعی از آنزیمهای خارجی سبب افزایش فعالیت
لیپاز ،پروتئاز و آمیالز در لوله گوارش میشوند و اینطور بهنظر میرسد
که حضور پروبیوتیکی آنها در لوله گوارشی سبب تحریک تولید
آنزیمهای گوارشی داخلی میشود ( .)1998 ،Moriartyمطالعات نشان
دادهاند که استفاده از گونههای مربوط به این جنس در میگوی
مونودون منجر به بهبود رشد و بقا و وضعیت ایمنی این میگو شده
است ( .)1998 ،Rengpipatباکتریهای اسیدالکتیک نیز بهعنوان
یکی از گزینههای اصلی پروبیوتیکی در آبزیپروری مطرح هستند که
بهصورت طبیعی در فلور گوارشی آبزیان در مراحل الروی و پرواری
غالب نیستند ،اما آزمایشات متعددی نشان دادهاند که میتوان آنها
را بهصورت مصنوعی در دستگاه گوارش جانداران آبزی غالب کرد
( Verschuereو همکاران .)2000 ،در مطالعهای که روی میگوی آبی
) (L. stylirostrisصورت گرفت ،باکتری  P. acidilacticiبهعنوان
پروبیوتیک تاثیرات مثبتی روی آنزیمهای گوارشی و رشد و بقا این
میگو در دوره پرواری آن داشت ( Castexو همکاران .)2008 ،در ماهی
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سیم دریایی باکتریهای  L. fructivoransو  L. plantarumبهعنوان
پروبیوتیک بهکار رفتند که از آرتمیا و روتیفر بهعنوان ناقل استفاده شد
و در نهایت این باکتریها تاثیرات مثبتی روی سطوح کورتیزول و میزان
بیان ژنهای مربوط به استرس در چالش  pHداشتند ( Rolloو همکاران،
 .)2006از آنجاکه در مراکز تولید پست الرو میگو ،میزان بازماندگی و
رشد از اهمیت باالیی برخوردار بوده و تاثیر مستقیم در میزان بهرهوری
و سود مراکز تکثیر دارند ،این تحقیق با هدف بررسی اثرات استفاده از
دو پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس) (Bacillus subtilisو پدیوکوکوس
پنتوساسئوس ) (Pediococcus pentosaseusبر شاخصهای رشد و بازماندگی
و ترکیبات بیوشیمیایی الشه در پست الرو میگوی وانامی انجام شد.

مواد و روشها
سیستم پرورش :این تحقیق در مرکز تکثیر میگوی گلستان
الرو واقع در بندر الور استان بوشهر انجام شد .به این منظور دوازده
مخزن با حجم  50لیتر درنظر گرفته شد که بهمیزان  40لیتر از آب
دریای پاالیش شده با فیلتر شنی و ضدعفونی شده با کلر و اشعه UV
آبگیری شدند و هوادهی مالیم در آنها صورت گرفت .تراکم اولیه الروها
تعداد  40قطعه در لیتر درنظر گرفته شد و تعویض آب روزانه بهمیزان
 10تا  %15صورت پذیرفت .الروهای میگوی وانامی از مرحله مایسیس
 IIIبا میانگین وزن اولیه  0/54میلیگرم تا رسیدن به مرحله پانزدهم
پست الروی ) (PLبا استفاده از آرتمیا تغذیه و تیمار شدند .غذادهی به
الروها در چهار وعده در روز در ساعات  18 ،12 ،6و  24با استفاده از آرتمیا
انجام پذیرفت .پیراسنجههای فیزیکوشیمیایی آب نیز در طول مدت
آزمایش بدینشرح بود که میانگین دما در طول دوره  30±1/4درجه
سانتیگراد ،میانگین شوری  30±0/5گرم در لیتر ،میزان اکسیژن محلول
 5/7±0/2میلیگرم در لیتر و  pHکه در محدوده  7/5تا  8/2قرار داشت.
طرح و تیمارهای آزمایشی :این تحقیق در قالب یک طرح آزمایشی
کامالً تصادفی در چهار تیمار و سه تکرار صورت گرفت که در آن از
دو پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس ) (Bacillus subtilisو پدیوکوکوس
پنتوساسئوس ) (Pediococcus pentosaseusبرای غنیسازی آرتمیا
استفاده شد .پروبیوتیکهای مصرفی از گونههای بومی بوده که از
شرکت زیستیار وارنای رشت تهیه شدند .تیمارهای آزمایشی شامل
تیمار  Cبهعنوان تیمار شاهد بدون غنیسازی آرتمیا ،تیمار B
غنیسازی آرتمیا با باسیلوس ،تیمار  Pغنیسازی آرتمیا با پدیوکوکوس
و تیمار  BPغنیسازی با هردو پروبیوتیک با نسبت  ،1:1بودند.
غنیسازی آرتمیا :در این آزمایش از سیست آرتمیای گونه
 A. fransiscanaتولیدی شرکت  INVEAبا درصد تفریخ باالی نود
درصد استفاده شد .بهمنظور تفریخ از آب دریای فیلتر شده و ضدعفونی
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سانتیگراد بهمدت  4ساعت و میزان پروتئین از روش کجلدال و
هم چنین میزان چربی با استفاده از دستگاه سوکسله با حالل هگزان
مطابق با دستورالعمل ( )1998 ،AOACعمل گردید.

شده با شوری  30pptبا دمای میانگین  30درجه سانتیگراد بههمراه
هوادهی مناسب در شرایط نوری با شدت  2000لوکس استفاده شد.
زمان تفریخ  18تا  20ساعت از شروع فرآیند بود که پس از  24ساعت
آرتمیاهای تفریخ شده در مرحله  Instar IIمورد غنیسازی قرار گرفتند
( Patraو همکاران .)2003 ،آرتمیاها پس از صید از مخازن تفریخ با
تراکم  200تا 250عدد در لیتر بهمدت  8ساعت با تراکم  107 CFUاز
پروبیوتیک غنی شدند .در پایان مرحله غنیسازی ،آرتمیاهای غنی شده
با استفاده از توری  150میکرون صید شده و با آب شیرین شست و شوی
آنها صورت گرفت و سپس مورد استفاده الروهای میگو قرار گرفتند.

آنالیز آماری :بهمنظور مقایسه میانگین دادهها پس از نرمالسازی
از آنالیز تجزیه واریانس یکطرفه ) (one way ANOVAو از آزمون آماری
دانکن برای بیان معنیدار بودن و یا نبودن اختالف میانگین تیمارها با
یکدیگر استفاده شد .تمام آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  16و در سطح اطمینان  (P<0/05( %95صورت گرفت.

.

شاخصهای رشد و بازماندگی :در پایان مرحله پرورشی ،شاخصهای
رشد و بازماندگی مدنظر با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه شدند:
( Ergunو همکاران:)2003 ،
 ×100وزن اولیه ) / (gوزن اولیه ( - )gوزن نهایی (% WG =)g
( Monteroو همکاران:)2010 ،
×100تعداد روزهای پرورش /وزن اولیه  - Lnوزن نهایی%SGR = Ln
( Yangو همکاران:)2010 ،
 × 100تعداد اولیه  /تعداد نهایی = درصد بقاء
 :%WGدرصد افزایش وزن :%SGR ،نرخ رشد ویژه

نتایج
طبق نتایج کسب شده که در جدول  1مشاهده میشود ،بیشترین
میانگین وزن نهایی با عدد  20/60میلیگرم متعلق به تیمار تلفیقی
از دو گونه پروبیوتیک ) (BPبود که به تبع آن شاخص  %WGنیز با
عدد  3716مربوط به این تیمار شد .پس از این تیمار بهترتیب تیمار
باکتری باسیلوس ) (Bو سپس تیمار پدیوکوکوس ) (Pو در انتها تیمار
شاهد ) (Cدر ردههای بعدی این شاخصها قرار گرفتند .این نشان
میدهد که پروبیوتیکهای مصرفی در رشد الروهای میگو وانامی در
مدت زمان آزمایش تاثیر گذاشتهاند و آزمون آماری اختالف معنیدار
میان تیمارهای پروبیوتیکی با تیمار شاهد نشان داد .در رابطه با شاخص
بقا نیز بین میانگین بقا مربوط به تیمارهای مختلف اختالف معنیدار
بهوجود آمد .بهعبارتی استفاده از پروبیوتیکهای باکتریایی در میزان
بقا الروهای میگوی وانامی تاثیرگذار بود که در این بین بیشترین تاثیر
را استفاده تلفیقی از دو گونه باکتریایی داشت و عدد  70/42درصد
در رابطه با این تیمار در شاخص بازماندگی به ثبت رسید و کمترین
مقدار نیز مربوط به تیمار شاهد با عدد  48/46درصد بود .نکته قابل
توجه اختالف معنیدار بقا در تیمار تلفیقی نسبت به دو تیمار مجزا است.

آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی الشه :برای آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی
الشه 12 ،ساعت قبل از نمونهگیری غذادهی قطع شده و در پایان
پس از صید پست الروها در مرحله پانزدهم به تعداد مورد نیاز نمونه
جمعآوری و با آب مقطر خنک شست و شو داده شد و سپس داخل
فریزر  -70درجه سانتیگراد قرار گرفتند تا در زمان مناسب مورد آنالیز
قرار گیرند .برای اندازهگیری میزان رطوبت ،الشههای مربوط به تیمارهای
مختلف در آون با دمای  105درجه بهمدت  24ساعت قرار داده شدند
و با ثبت وزن اولیه و وزن ثانویه میزان رطوبت نمونهها محاسبه شد.
برای اندازهگیری میزان خاکستر از کوره الکتریکی با دمای  550درجه

جدول  : 1مقایسه میانگین شاخص های رشد و بقا در تیمارهای مختلف
تیمار  /شاخص
C
B
P
BP

وزن اولیه )SD ± (mg

0/54 ± 0
0/54 ± 0
0/54 ± 0
0/54 ± 0

وزن نهایی )± (mg

)SD ±WG (%

SD

3337 ± 169
3711 ± 148a
3435 ± 196ab
3716 ± 120a

18/56 ± 0/91
20/58 ± 0/79a
19/09 ± 1/06ab
20/60 ± 0/64a
b

حروف غیرهمنام در یک ستون نشاندهنده اختالف معنیدار بین اعداد است

آنالیز آماری اختالف معنیداری را در میزان رطوبت الشه مربوط
به تیمارهای مختلف نشان نداد و درصد این شاخص در تیمارهای مختلف
بین  80تا  %84بود .در این بین بیشترین رطوبت در تیمار تلفیقی با
عدد  %83/9بهدست آمد و کمترین مقدار نیز در تیمار باسیلوس با عدد
 %81/2بود .نتایج مربوط به این فاکتور در شکل  1قابل مشاهده است.

بقا )± (%

b

SD

48/46 ± 2/42
57/39 ± 3/58b
56/04 ± 3/18b
70/42 ± 3/30a
c

((P<.0/05

همچنین در شاخص پروتئین الشه نیز اختالف معنیدار بین
تیمارهای مختلف مشاهده نشد .در این شاخص بیشترین مقدار مربوط
به تیمار  Pبا عدد  64/5درصد در وزن خشک بود و کمترین مقدار
نیز مشترکاً به تیمارهای  Bو  Cبا عدد  62/1درصد تعلق گرفت .نتایج
مربوط به این شاخص در شکل  2نشان داده شدهاند.
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P

C

تیمارهای آزمایشی
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شکل  :4نمودار مقادیر خاکستر الشه در تیمارهای مختلف

حروف غیرهمنام دارای اختالف معنیدار است

آنالیز آماری چربی در الشه میگوهای مربوط به تیمارهای مختلف
عدم اختالف معنیدار بین میانگین تیمارهای مختلف را نشان داد.
بهعبارتی مصرف پروبیوتیک نتوانست در مدت زمان آزمایش تاثیری
در این شاخص نسبت به تیمار شاهد ایجاد کند .در تیمار  Bبیشترین
میزان چربی دیده شد و کمترین میزان نیز در تیمار  Cبود .نتایج
مربوط به درصد چربی الشه در شکل  3آمده است .میزان خاکستر
اندازهگیری شده در الشه میگوهای مربوط به تیمارهای مختلف نیز
هیچ اختالف معنیداری را نشان نداد .همانطورکه در شکل  4دیده
میشود بیشترین میزان خاکستر مربوط به تیمار  Pبا عدد 12/6
درصد و کمترین مقدار مربوط به تیمار  Bبا عدد  11/5درصد بود.

بحث
آرتمیا بهعنوان ناقلی مناسب برای رساندن مواد مختلف مثل
ترکیبات مغذی ( Watanabeو همکاران ،)1983 ،مواد ضدمیکروبی
( Dixonو همکاران ،)1995 ،واکسن ( Campbellو همکاران)1993 ،
و پروبیوتیک ( )1994 ،Gatesoupeمورد استفاده است .بهطورکلی
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((P<0/05

برخی محققین اعتقاد دارند که استفاده از غذای زنده و یا فرموله برای
انتقال پروبیوتیک کارآمدی بیشتری نسبت به اضافه نمودن مستقیم
آن به آب دارد .برخی مطالعات روی میگوی سفید هندی (Ziaei-Nejad
و همکاران ،)2006 ،میگوی وانامی ( ،)2007 ،Wangتیالپیای نیل
) (O. niloticusو کپور معمولی ) Wang( (C. carpioو  )2006 ،Xuو
همچنین ماهیان دریایی مثل درام قرمز )Li( (Sciaenops ocellatus
و همکاران ،)2005 ،این موضوع را تایید کردهاند و استفاده از غذای
فرموله شده و یا غذای زنده بهعنوان ناقل پروبیوتیک بهموجود میزبان
را بهتر از اضافه نمودن آن به آب مطرح کردهاند .علت اینکه استفاده
از غذای زنده مثل آرتمیا و روتیفر برای انتقال پروبیوتیک بهدرون دستگاه
گوارش موجود میزبان ،بهعنوان یک راهکار مناسب مطرح میشود این
است که پروبیوتیک قبل از اینکه به میزبان نهایی برسد ،میتواند
درون لوله گوارشی غذای زنده رشد و تکثیر کرده و بهحالت اپتیمم
فعالیت خود برسد .استفاده از پروبیوتیک اسیدالکتیکی P. acidilactici
در یک دوره  6هفتهای در تیالپیای نیل منجر به ارتقا وضع سالمتی
روده ،شاخصهای رشد و مصرف غذا در این ماهی شد ( Standenو

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

همکاران .)2013 ،همچنین نرخ بقا این ماهی هنگامیکه از غذای
حاوی باکتریهای  B. subtilisبا  Lact. acidophilusاستفاده کرد نیز
با افزایش همراه بود ( Villamilو همکاران .)2014 ،در بخش پرورش
میگو نیز طیف گستردهای از پروبیوتیکها در دوره پرواری و در دوره
تولید الرو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاند که نتایج قابل توجهی
نیز حاصل شدهاند .در بررسیای که روی میگوی آبی )(L. stylirostris
صورت گرفت ،باکتری  P. acidilacticiبهعنوان پروبیوتیک تاثیرات
مثبتی روی آنزیمهای گوارشی ،رشد و بقا این میگو در دوره پرواری
آن داشت ( Castexو همکاران .)2008 ،همچنین در تحقیقی دیگر
باکتریهای  Pseu. aeruginosaو  Ps. synxanthaسبب افزایش رشد
در شاه میگوی غربی ) (Penaeus latisulcatusشدند ( Haiو همکاران،
 .)2009نتایج بررسی روی میگوی کروما )(Marsupenaeus japonicus
نیز نشان داد که میزان یک گرم در کیلوگرم از باکتریهای کشته شده
 L. plantarumسبب بهبود رشد و تغذیه و بقا در پست الرو این میگو
شد ( Thanh-Tungو همکاران .)2010 ،در مطالعه حاضر طبق نتایج
حاصل شده بیشترین میانگین وزن نهایی متعلق به تیمار تلفیقی از
دو گونه پروبیوتیک پدیوکوکوس پنتوساسئوس و باسیلوس سابتیلیس
بود که به تبع آن بیشترین درصد  WGو درصد  SGRنیز از آن همین
تیمار شد .البته پس از این تیمار بهترتیب تیمار باکتری باسیلوس و
سپس پدیوکوکوس شاخصهای رشد مطلوبتری نسبت به تیمار شاهد
از خود نشان دادند .این نشان میدهد که استفاده از پروبیوتیکها در
رشد الروهای میگو وانامی در مدت زمان اندک آزمایش تاثیر داشته
و توانسته اختالف معنیدار نسبت به تیمار شاهد ایجاد کند .در رابطه
با میانگین بقای مربوط به تیمارهای مختلف نیز اختالف معنیداری
نسبت به تیمار شاهد بهوجود آمد .بهعبارتی استفاده از پروبیوتیکهای
باکتریایی در میزان بقا الروهای میگوی وانامی تاثیرگذار بود و در این
بین بیشترین تاثیر را استفاده تلفیقی از دو گونه باکتریایی داشت.
هم سو با نتایج آزمایش حاضر ،افزایش سطح فعالیت آنزیمهای لیپاز،
پروتئاز و آمیالز در میگوهای سفید هندی )(fenneropenaeus indicus
تغذیه شده با پروبیوتیک باسیلوسی مشاهده شد و شاخصهای رشد و
بقا را بهبود بخشید ( Ziaei-Nejadو همکاران .)2006 ،استفاده از گونه
 B.coagulansنیز در سه غلظت  5 ×105 ، 105و  106تاثیرات مثبتی
روی سطوح آنزیمهای گوارشی و شاخص بقا در میگوی وانامی داشت
( Zhouو همکاران .)2009 ،بقا ماهی تیالپیای نیل نیز هنگامیکه این
ماهی از غذای حاوی  B.subtilisیا  Lact. Acidophilusاستفاده کرد،
افزایش یافت ( Villamilو همکاران .)2014 ،در مطالعهای اثرات باکتری
پدیوکوکوس پنتوساسئوس روی شاخصهای رشد و بقا در تاسماهی
سیبری ) (Acipenser baeriiمورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت
استفاده از این باکتری منجر به بهبود شاخصهای مذکور در این ماهی
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شد (مصلحی و همکاران .)1393 ،همچنین در تحقیقی دیگر تاثیرات
مفید باکتریهای  P. acidilacticiو  L. lactisبهعنوان پروبیوتیک در
میگوی وانامی بررسی شد که طبق نتایج این تحقیق میزان 109 CFU
از پروبیوتیک در کیلوگرم جیره این میگو ،تاثیرات معنیداری روی
بهبود شاخصهای رشد و بقا و مصرف غذا داشت و همچنین موجب
افزایش مقاومت این میگو در برابر عامل بیماری V. parahaemolyticus
شد (احمدی و همکاران .)1393 ،البته در برخی مطالعات نیز نتایج
عکس در رابطه با تاثیر پروبیوتیکها بر رشد و بقا گزارش شدهاند .به
عنوان مثال  McIntoshو همکاران ( )2000پروبیوتیک متشکل از
گونههای باسیلوسی را در میگوی وانامی بهکار بردند ولی تاثیر معنیداری
روی فاکتورهای رشد این میگو مشاهده نشد .نتایج بهدست آمده در
این آزمایش در ارتباط با ترکیبات الشه ،نشان داد که استفاده از پروبیوتیک
نتوانست تاثیری روی ترکیبات بیوشیمیایی الشه بگذارد و اختالف
معنیداری بین تیمارهای پروبیوتیکی و تیمار شاهد بهوجود نیامد.
همسو با نتایج آزمایش حاضر مطالعهای بود که روی الرو میگوی وانامی
صورت گرفت و پروبیوتیکهای با سویههای باسیلوسی تاثیری در تغییرات
ترکیبات بیوشیمیایی الشه نسبت به تیمار شاهد نداشتند ( Jamaliو
همکاران .)2015 ،همچنین در مطالعهای دیگر نیز عدم تفاوت معنیدار
در آنالیز الشه میگوی وانامی تغذیه شده با پروبیوتیک را نسبت به
میگوی تیمار شاهد گزارش شد ( YUو همکاران .)2009 ،البته مطالعاتی
دیگر نیز نتایجی خالف نتایج آزمایش حاضر را بیان داشتهاند .گونههای
الکتوباسیلوسی موردمصرف گونه میگو بزرگ آبشیرین (Macrobrachium
) rozenbergiiروی ترکیبات بیوشیمیایی الشه اثر معنیدار داشتهاند
( Venkatو همکاران .)2004 ،همینطور در مطالعاتی دیگر نیز اینگونه
گزارش شده است که گونههای پروبیوتیکی اسیدالکتیک درمیگوی هندی
) Fernandez( (Penaeus indicusو همکاران )2011 ،و پروبیوتیک
تجاری بیوژن در میگوی بزرگ آب شیرین ( Saadو همکاران،)2009 ،
تاثیرگذار در شاخصهای بیوشیمیایی الشه میگوها بودهاند .بهعنوان
جمعبندی نهایی میتوان گفت که نتایج این مطالعه نشان داد که آرتمیا
به عنوان ناقلی مناسب برای انتقال پروبیوتیک بهداخل سیستم الرو
میگوی وانامی محسوب میشود و باکتریهای مورد مصرف توانستند
که تاثیر معنیدار روی رشد و بقا پست الرو میگوی وانامی بگذارند.
در رابطه با اثرات این پروبیوتیکها روی تغییرات ترکیبات بیوشیمیایی
الشه نیز باید گفت که تاثیرگذاری خاصی مشاهده نشده است و این
باکتریها از این نظر مورد تایید قرار گرفتند .از منظر استفاده تلفیقی
و یا مجزای پروبیوتیکها نیز باید گفت که استفاده تلفیقی آنها موجب
تجمیع اثرات مفید آنها در لوله گوارش پست الروهای میگو شده و
مشاهده روند تغییرات در شاخصهای رشد و بقا موید این موضوع است.
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