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رشد و   یهاشاخصبر اسیدالکتیکی پدیوکوکوس پروبیوتیک و آپسوزایم یاثرات مولت

 (Cyprinus  carpio) یکپورمعمول یخون در ماه بیوشیمیایی هایشاخص
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 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

های رشد و برخی ر شاخصصورت مجزا و ترکیبی باثر مولتی آنزیم  آپسوزایم و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی به آزمایش در این

عه ماهی کپور با قط 216منظور ( موردبررسی قرار گرفت. بدینCyprinus carpioفاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی )

ار با سه تکرار شامل پروبیوتیک تیمار و هر تیم 6های آزمایشی  تغذیه شدند. آزمایش در هفته با جیره 8مدت هگرم ب 52/27 ±21/0میانگین وزنی 

آنزیم رصد( و مولتید 1/0درصد(، ترکیب پروبیوتیک ) 05/0آنزیم آپسوزایم )درصد(، مولتی 025/0آنزیم آپسوزایم )درصد(، مولتی 1/0)

گردید. در انتهای دوره  درصد( و گروه شاهد طراحی 05/0آنزیم آپسوزایم )درصد( و مولتی 1/0بیوتیک )درصد(، ترکیب پرو 025/0آپسوزایم )

ررسی شد. نتایج نشان داد های رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی خون گلوکز، پروتئین کل و آلبومین با استفاده از روش اسپکتروفتومتری بشاخص

ها اخصش(، در این P<05/0داری بین تیمارها مشاهده شد )ایش وزن و نرخ رشد ویژه اختالف معنیدر شاخص میانگین وزن ثانویه، درصد افز

طور فزایش سطح مولتی آنزیم بهامشاهده نشد ولی در تیمارهای حاوی مولتی آنزیم با  شاهدداری با تیمار در تیمار حاوی پروبیوتیک اختالف معنی

داری نسبت به یش معنیها افراآنزیم و پروبیوتیک این شاخصچنین در تیمارهای حاوی ترکیب مولتی(. همP<05/0) داری افزایش یافتمعنی

های ترکیب مولتی ر جیرهدآنزیم و (. ضریب تبدیل غذایی با افزایش سطح مولتیP<05/0) آنزیم نشان دادتیمارهای مجزای پروبیوتیک و مولتی

داری بین ا اختالف معنی(. شاخص درصد بقP<05/0کاهش یافت ) شاهدداری نسبت به جیره حاوی پروبیوتیک و طور معنیآنزیم و پروبیوتیک به

های تغذیه شده با و جیره هدشاهای بیوشیمیایی خون تفاوتی بین میزان گلوکز و پروتئین کل  در جیره (.  در شاخصP>05/0تیمارها نشان نداد )

مختلف  سطوح حاوی هایجیره ک و(. اما با استفاده از پروبیوتیP>05/0آنزیم و پروبیوتیک مشاهده نشد )مولتیآنزیم و ترکیب سطوح مختلف مولتی

ین آزمایش نشان داد که استفاده (. نتایج اP<05/0) داری افزایش یافتطور معنیبه شاهدهای ترکیبی میزان آلبومین نسبت به آنزیم و جیرهمولتی

 عیت رشد و تغذیه ماهی کپور گردد. گذاشته و باعث بهبود وض قاکتورهای رشد و بیوشیمیایی خون ماهی تاثیر تواند برپروبیوتیک میآنزیم و از مولتی

 ،پروبیوتیک، کپور، خون، رشدآپسوزایم  کلمات کلیدی:

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

های مهم در صنعت پرورش ماهی کپورمعمولی یکی از گونه       

آبزیان است. این گونه دارای اهمیت اقتصادی بوده و میزان تولید 

شود. پروری دنیا را شامل می% از تولیدات آبزی 8-9جهانی این ماهی 

ای از های گیاهی دارای مقادیری فاکتورهای ضدتغذیهاغلب خوراک

بازدارنده پروتئاز ( و NSPای )نشاستهساکاریدهای غیرجمله فیتاز، پلی

توانند به سودمندی خوراک آسیب رسانده و عملکرد باشند که میمی

(. 2001و همکاران،  Francisو سالمتی ماهی را تحت تاثیر قرار دهند )

های هضم پروتئین جهت بهبود نمودن مختلفی نظیر اکسترود هایروش

های تئینای و باال بردن میزان جذب پروتغذیهگیاهی، کاهش مواد ضد

(.  اخیراً استفاده از 2012و همکاران،  Kumarگیاهی وجود دارد )

 مزایای داشتن دلیلبه پروریآبزی در پروبیوتیک حاوی هایجیره

ها، بیوتیککارگیری آنتیهای بهگوناگون ازجمله غلبه بر محدودیت

افزایش نرخ تولید توسط بهبود کارآیی رشد و پاسخ ایمنی متداول 

(. تحقیقات 2014 و همکاران،  Debidhan ؛Nayak ،2010) شده است

عنوان افزودنی برای های خارجی بهمتعددی در زمینه استفاده از آنزیم

های خوراکی با پایه گیاهی در جیره طیور و خوک بهبود هضم جیره

حلی برای کاهش عنوان راهصورت گرفته است و در حال حاضر به

( و فایتیک اسید و افزایش استفاده از NSP)ای تغذیهتاثیرات مواد ضد

 ،Cowiesonو Adeola) باشدمی جهان سراسر ها و فسفر درکربوهیدرات

(. فلور دستگاه گوارش نقش اساسی و کلیدی در تغذیه و ایمنی 2011

های گوناگونی از فلور دستگاه گوارش دارای نقش کند.ماهی ایفا می

تولید اسیدهای امینه خاص، جمله هضم غذا، جذب مواد مغذی و 

ها و دسترسی به های کوتاه اسیدهای چرب، ویتامینها، زنجیرهآنزیم

منابع معدنی را دارد. محیط میکروبی دستگاه گوارش نسبت به محیط 

های غذایی ازجمله افزودن با پروبیوتیک و آنزیم رشد، فصول و تغییرات

های گوارشی آنزیم تحقیقات درباره استفاده از خارجی حساس هستند.

 باشد زیرا تولیدو پروبیوتیک برای تغذیه ماهی در حال افزایش می

 منددار طبیعت عالقهکنندگان خوراک به تولید خوراک موثر و دوست

تواند نتایجی را های خارجی و پروبیوتیک میند. ترکیب آنزیمهست

ده فیبر که های کاهندنبال داشته باشد ازجمله: توانایی تولید آنزیمبه

های عبارت دیگر آنزیمهباشد که بهای گوارشی میمکمل فعالیت آنزیم

گوارشی ممکن است باعث افزایش دسترسی پروبیوتیک نسبت به 

دیگر فلور دستگاه گوارش به محیط مناسب رشد شود. مطالعات 

ها  بر پارامترهای  ها و پروبیوتیکنزیمآمتعددی در زمینه تاثیر مولتی

صورت مجزا صورت گرفته است که از آن جمله خون ماهیان بهرشد و 

( در استفاده از مولتی 1396زاده و همکاران )توان به مطالعه  قاسممی

 Acipenserماهی سیبری )های رشد در تاسآنزیم کمبو بر شاخص

baerii ،)Ghomi ( مولتی2012و همکاران )ماهی آنزیم کمین بر فیل

(Huso huso ،)Zamini ( مولتی2014و همکاران ) آنزیم ناتوزیم و

 Salmo truttaآنزیم  بر ماهی آزاد )همی سل و ترکیب این دو مولتی

caspicus( قبادی و همکاران ،)آال ( آویزایم بر ماهی قزل1388

(Onchorhynchus mykiss( عادلیان و همکاران ،)مولتی1395 ) آنزیم

های آنزیم(، مولتیCyprinus carpioناتوزایم در ماهی کپور معمولی )

و همکاران،  Oreochromis niluticus()Linتجاری دیگر در تیالپیا )

و همکاران،  Ai) (Lateolabrex japonocus) اپنیژدریایی (، باس2007

 Bacillus pumilusو  Bacillus subtilus هایپروبیوتیک ترکیب (،2007

( 2016و همکاران،  Oreochromis niluticus()Adeoyeدر تیالپیا )

ای در زمینه تاثیر ترکیبی اکنون مطالعهتجاکه اشاره کرد. اما از آن

نگرفته است پژوهش حاضر با هدف بررسی  آنزیم و بتائین صورتمولتی

آنزیم ناتوزیم در جیره آن بر روی کارگیری بتائین و مولتیاثرات به

 نجام شد.فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی خون ماهی کپور ا
 

 هامواد و روش

زن وبا  یکپورمعمول ماهیبچه قطعه 216تعداد : آزمایش شرایط       

استان خصوصی و پرورش  یرتکثکارگاه گرم از  52/27±21/0متوسط

تقل ی منبرآبادیناصر فضل یدشه پرورییو به سالن آبز یهگلستان ته

 دومدت و به ی% ضدعفون 3در بدو ورود با حمام نمک  یانماهشد. 

سپس بچه  داری شدند،نگه ی با شرایط آزمایشجهت سازگار هفته

 لیتری با حجم 400 فایبرگالس مخزن 18در  صورت تصادفیهماهیان ب

ار با تیمار و هر تیم 6لیتر توزیع گردیدند. آزمایش در  100آبگیری 

 ،درصد( 1/0سه تکرار شامل: پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی )

 05/0) آنزیم آپسوزایمدرصد(، مولتی 025/0آنزیم آپسوزایم )مولتی

 025/0) آنزیم آپسوزایممولتی و درصد( 1/0) ترکیب پروبیوتیک درصد(،

 05/0آنزیم آپسوزایم )و مولتی درصد( 1/0) ترکیب پروبیوتیک درصد(،

؛ 2012و همکاران،  Zaminiدرصد( و گروه شاهد طراحی گردید )

Taridashti ن درصد وز 3(. غذادهی در دو مرحله و 2017ران، و همکا

زمایش انجامید. در این آطول هماه ب 2 دوره آزمایش و طول محاسبه بدن

ج گراد، رندرجه سانتی 23±2در طول دوره پرورش میانگین دمای آب 

pH  8-7  گیری شد.گرم در لیتر اندازهمیلی 9و میانگین اکسیژن 

 زاپروپیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی : سازی خوراکآماده       

 PINTALUBA شرکت از آپسوزایم آنزیممولتی و  LALLEMANDشرکت

یری گتیمار اندازه شده هر آنزیم مشخصشد. میزان پروبیوتیک و مولتی

ه شد و با غذای تجاری و مقداری آب ترکیب شده، خمیرهای تهیه شد

ای آزمایش ساخته و در دمهای مورد از چرخ گوشت عبور داده و پلت

 اتاق خشک شد.
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می وزن و طول تمادوره،  یانپا در :رشد هایشاخص گیریاندازه       

کش با گرم و خط 1/0ترتیب با ترازوی دیجیتال با دقت ماهیان بهبچه

 ه،یژوزن، نرخ رشد و یشافزا یزانم متر محاسیه شد.سانتی 1/0دقت 

 با استفاده از یچاق یبغذا و ضر ییغذا، نسبت کارا یلتبد یبضر

شود یعملکرد رشد محاسبه مهای عنوان شاخصبه یرز هایفرمول

(Ghosh  ،2007و همکاران): 

 رم()گوزن یش(= افزایی)گرم(وزن نها -یه)گرم()وزن اوّل

 = نرخ رشد ویژه
 ]ایی(لگاریتم طبیعی وزن نه˗لگاریتم طبیعی وزن اولیّه)÷طول دوره آزمایش[×100

 ضریب تبدیل غذا= 

  ] میزان غذای مصرف شده )گرم(÷میزان افزایش وزن )گرم([×100

 برداری ازنمونه :خون یوشیمیاییب یهاشاخص هاییبررس       

سرمی در پایان دوره  های خونی ومنظور بررسی شاخصخون به

طور قطعه ماهی ازهرتکرار به 3تعداد منظورآزمایش انجام شد. بدین

گرم برلیتر( 5/0شده و درمحلول پودرمیخک )با غلظت تصادفی صید

 ردهوش و نمونه خون با استفاده ازسرنگ از ساقه دمی گرفته و بی

ت دسها جهت بههای پالستیکی غیرهپارینه ریخته شدند. نمونهظرف

 شد. دوردردقیقه سانتریفیوژ 3000دقیقه در10آوردن سرم به مدت

 گرادانتیسدرجه  -80دمای در منتقل شده و های جدیدسرم به ظرف

اری های تجو گلوکز با استفاده از کیت آلبومین کل، پروتئین شد. منجمد

 . گیری شدندوسیله اسپکتروفتومتری اندازهشرکت پارس آزمون و به

ستفاده از اها با سپس از یررسی نرمال بودن داده: هاآنالیز داده       

 ها بایلک، آنالیز دادهو -شیپیروسمیرنوف و ا -آزمون کولوموگروف

انجام  (One-Way ANOVA) طرفهیک واریانس آنالیز آزمون از استفاده

نان دانکن درسطح اطمی آزمون از میانگین تیمارها، مقایسه شد. برای

 .شد استفاده درصد 95

 

 نتایج
نتایج شاخص میانگین طول و وزن در ابتدای  های رشد:شاخص       

(. در P>05/0) داری بین تیمارها نشان ندادمعنیدوره اختالف 

داری بین تیمارها مشاهده شاخص میانگین وزن ثانویه اختالف معنی

(، در این شاخص در تیمار حاوی پروبیوتیک اختالف P<05/0) شد

داری با تیمار شاهد مشاهده نشد ولی در تیمارهای حاوی مولتی معنی

 داری افزایش یافتطور معنیهآنزیم بآنزیم با افزایش سطح مولتی

(05/0>P.) پروبیوتیک  و آنزیممولتی ترکیب حاوی تیمارهای در چنینهم

داری نسبت به تیمارهای مجزای میانگین وزن ثانویه افرایش معنی

(. شاخص درصد افزایش P<05/0) آنزیم نشان دادپروبیوتیک و مولتی

(. P<05/0) آزمایشی نشان داد تیمارهای بین داریمعنی اختالف نیز وزن

داری با تیمار در این شاخص در تیمار حاوی پروبیوتیک اختالف معنی

آنزیم با افزایش شاهد مشاهده نشد ولی در تیمارهای حاوی مولتی

چنین هم (.P<05/0) داری افزایش یافتطور معنیآنزیم بهسطح مولتی

پروبیوتیک میانگین وزن آنزیم و در تیمارهای حاوی ترکیب مولتی

داری نسبت به تیمارهای مجزای پروبیوتیک و ثانویه افرایش معنی

(. درشاخص نرخ رشد ویژه اختالف P<05/0) آنزیم نشان دادمولتی

مشاهده شد. در  شاهدداری بین تیمارهای آزمایشی با تیمار معنی

با  داریدرصد میزان این شاخص اختالف معنی 5/0آنزیم تیمار مولتی

چنین در مشاهده شد. هم شاهددرصد و پروبیوتیک و  25/0تیمار 

تیمار مجزای  به نسبت (P<05/0) داریتیمارهای ترکیبی افزایش معنی

آنزیم مشاهده شد. در فاکتور ضریب تبدیل غذایی پروبیوتیک و مولتی

 و آنزیممولتی ترکیب هایجیره در و آنزیممولتی سطح افزایش با

(.  P<05/0) و کاهش یافت بهبود داریمعنی طوربه فاکتور این پروبیوتیک

داری بین تیمارها مشاهده در رابطه با شاخص درصد بقا اختالف معنی

 (.P>05/0) نشد
 

 انحرف استاندارد( ±آنزیم و پروبیوتیک )میانگین هفته با جیره حاوی مولتی 8ماهی کپور تغذیه شده طی های رشد بچهایسه برخی شاخصق: م1 دولج

نتایج بررسی فاکتورهای  فاکتورهای بیوشیمیایی خون:              

بیوشیمیایی سرم خون پس از هشت هفته تغذیه 

آنزیم حاوی سطوح متفاوت مولتیهای ماهیان کپور با جیرهبچه

( 1-3( هایشکل آپسوزایم و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی در

25/0اپسوزایم  پروبیوتیک شاهد  5/0اپسوزایم   25/0پروبیوتیک+اپسوزایم   5/0پروبیوتیک+اپسوزایم    

)گرم(میانگین وزن اولیه   27/72 ± 0/21a 27/41 ± 0/08a 27/33 ± 0/08a 27/63 ± 0/27a 27/41 ± 0/25a 27/62 ± 0/01a 

 0/95c 42/5 ± 1/04c 43/33 ± 0/16c 44/75 ± 0/75b 48/58 ± 0/08a 49/58 ± 0/83a ± 42/7 میانگین وزن نهایی )گرم(

متر(میانگین طول اولیه )سانتی  9/46 ± 0/41a 9/4 ± 0/4a 8/7 ± 0/2a 8/6 ± 0/35a 9/15 ± 0/05a 8/7 ± 0/03a 

متر(میانگین طول ثانویه )سانتی  11/99 ± 0/08a 11/39 ± 0/52abc 11/01 ± 0/18c 11/24 ± 0/45ab 11/85 ± 0/44ab 11/43 ± 0/06abc 

 1/16c 15/12 ± 1/12c 16 ± 0/25b 17/11 ± 0/75b 21/16 ± 0/17a 21/95 ± 0/87a ± 15/06 افزایش وزن )گرم(

 0/02c 3/9 ± 0/02c 3/7 ± 0/003c 3/7 ± 0/016b 3/8 ± 0/014a 3/8 ± 0/016a ± 3/7 نرخ رشد ویژه 

 0/24a 3/17 ± 0/23a 2/9 ± 0/046ab 2/8 ± 0/12b 2/26 ± 0/01c 2/18 ± 0/08c ± 3/19  ضریب تبدیل غذایی

 3/84a 95/5 ± 5/09a 96/6 ± 3/3a 98/8 ± 1/9a 97/7 ± 3/8a 95/5 ± 5/09a ± 97/7 درصد  بقا

 .باشدها میدار بین گروهدهنده اختالف معنیحروف متفاوت نشان
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های بیوشیمیایی خون تفاوتی بین نشان داده شده است. در شاخص

های تغذیه شده با و جیره شاهدجیره  در میزان گلوکز و پروتئین کل

آنزیم مولتیآنزیم و جیره ترکیبی سطوح مختلف سطوح مختلف مولتی

(. اما با استفاده از پروبیوتیک و P>05/0و پروبیوتیک مشاهده نشد )

های ترکیبی میزان آنزیم و جیرهحاوی سطوح مختلف مولتی هایجیره

 (.P<05/0داری افزایش یافت)طور معنیبه شاهد گروه به نسبت آلبومین

 بحث
آنزیم زودن سطوح مختلف مولتیحاضر مشخص شد اف در مطالعه       

داری در میانگین وزن ثانویه، درصد افزایش وزن و نرخ اختالف معنی

ها در تیمارهای حاوی رشد ویژه بین تیمارها نشان داد، در این شاخص

داری افزایش یافت. طور معنیبه آنزیممولتی سطح با افزایش آنزیممولتی

داری طور معنیآنزیم بهضریب تبدیل غذایی با افزایش سطح مولتی

دهنده بهبود وضعیت کاهش یافت که نشان شاهدنسبت به جیره 

باشد. شاخص درصد بقا اختالف ایی مورد استفاده میذهای غرهیج

استا با مظالعه رداری بین تیمارها نشان نداد. نتایج حاضر هممعنی

آنزیم کمبو بر ( در استفاده از مولتی1396زاده و همکاران )قاسم

 Ghomi(، Acipenser baeriiماهی سیبری )های رشد در تاسشاخص

(، Huso huso) ماهیآنزیم کمین بر فیل( مولتی2012و همکاران )

Zamini ( مولتی2012و همکاران ) آنزیم ناتوزیم و همی سل و ترکیب

   

 

 

 
ماهیان هفته تغذیه بچه 8میزان پروتئین کل سرم خون پس از  :1شکل

آنزیم آپسوزایم و های حاوی سطوح متفاوت مولتیکپور با جیره

 الکتیکیپروبیوتیک پدیوکوکوس اسید
 تاندارد(انحرف اس±)میانگین باشدها میبین گروه دارمعنی دهنده اختالفنشان متفاوت حروف

ماهیان کپور هفته تغذیه بچه 8میزان آلبومین سرم خون پس از  :2شکل 

آنزیم آپسوزایم و پروبیوتیک های حاوی سطوح متفاوت مولتیبا جیره

 پدیوکوکوس اسیدالکتیکی
 تاندارد(انحرف اس±)میانگین باشدها میبین گروه دارمعنی دهنده اختالفنشان متفاوت حروف

   

 
وتیک آنزیم آپسوزایم و پروبیهای حاوی سطوح متفاوت مولتیماهیان کپور با جیرههفته تغذیه بچه 8: میزان گلوکز سرم خون پس از 3شکل

 پدیوکوکوس اسیدالکتیکی
 انحرف استاندارد(±)میانگین باشدها میبین گروه دارمعنی دهنده اختالفنشان متفاوت حروف  
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(، قبادی و Salmo trutaa caspicusآنزیم بر ماهی آزاد )دو مولتی این

 (،Onchorhyncus mykissآال )( آویزایم بر ماهی قزل1388همکاران )

ناتوزایم در ماهی کپورمعمولی ( مولتی آنزیم1395و همکاران ) عادلیان

(Cyprinus carpio،) تیالپیا در دیگر تجاری هایآنزیممولتی 

(Oreochromis niloticus()Ai 2007همکاران،  و) اپنی ژدریایی و باس

(Lateolabrax japonicus()Lin ،می2007 و همکاران ) باشد که بهبود

ها سبب را مشاهده نمودند. استفاده از آنزیم فاکتورهای عملکردی رشد

شود. آنزیم قابلیت دسترسی مواد بهبود قابلیت هضم مواد خوراکی می

انند نشاسته، پروتئین، چربی و غیره را از طریق کاهش مغذی م

ای و شکستن ساکاریدهای غیرنشاستهویسکوزیته ناشی از پلی

 ،باشندهای داخلی ماهی قابل هضم نمیپیوندهایی که توسط آنزیم

چنین سبب تقویت نزیم در جیره همدهد. استفاده از آافزایش می

خصوص هوجود دارند. این مساله بشود که در بدن ماهی هایی میآنزیم

مراحل اولیه زندگی ماهی اهمیت دارد، زیرا سیستم هضمی کامل 

 کافی  ای هضم خوراک معموالًرهای داخلی بنبوده و تولید آنزیم

ها بر عملکرد رشد به نوع نزیمآباشد. تفاوت در میزان تاثیر مولتینمی

ش صورت گرفته بستگی نزیم و دمایی که در آن آزمایآگونه آبزی، نوع 

های بیوشیمیایی خون (. در شاخص1395دارد )عادلیان و همکاران، 

های و جیره شاهدتفاوتی بین میزان گلوکز و پروتئین کل در جیره 

داری مشاهده آنزیم اختالف معنیتغذیه شده با سطوح مختلف مولتی

در داری ( تیز اختالف معنی1395نشد. مطالعه عادلیان و همکاران )

ناتوزایم به جیره  آنزیمگلوکز، پروتئین و آلبومین با افزودن مولتی میزان

( کاهش میزان 2012و همکاران ) Mohammadbeygiنشان نداد. اما 

( افزایش میزان گلوکز 2012و همکاران ) Ghomiگلوکز و پروتئین و 

ی تواند به نوع آنزیم، میزان و دمایرا مشاهده نمودند. این اختالفات می

 کند مرتبط باشد. که ماهی در آن زندگی می

زودن پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی فدر این مطالعه ا       

داری در میانگین وزن ثانویه، درصد افزایش وزن، درصد اختالف معنی

داری بین بقا، ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه اختالف معنی

(  2008و همکاران ) Ghoshتیمارها نشان نداد. برخالف نتایج حاضر، 

و  Ghosh(، Bacillus subtilisزا با استفاده از باکتری )در ماهیان زنده

( بهبود Bacillus subtilis( با استفاده از باکتری )2008همکاران )

ودند. های رشد و بقای ماهیان را مشاهده نمعملکرد و افرایش شاخص

تواند با تولید ترکیبات بازدارنده استقرار باکتری پروبیوتیک در روده می

زا و نیز رقابت برای استفاده از ترکیبات رشد برای عوامل بیماری

-هم زا شوند.های بیماریغذایی، فضا، سبب کاهش یا نابودی باکتری

هایی از قبیل های گرم مثبت توانایی ترشح آنزیمچنین باسیلوس

آمیالز و پروتئاز را دارند که این خود سبب افزایش قابلیت هضم 

عالوه شود. بههای موجود در جیره میپروتئین

های خود ها در مقایسه با آنزیمهای ترشح شده از پروبیوتیکآنزیم

توانایی فعالیت دارند که در نهایت  pHتری از وسیع ماهی، در دامنه

شود. با استفاده از پروبیوتیک در جیره سبب افزایش رشد ماهیان می

گیری شده های بیوشیمیایی اندازهداری در شاخصاختالف معنی

 )پروتئین کل، البومین و گلوکز ( مشاهده نشد. 

ی هاشاخص و پروبیوتیک این آنزیمترکیب مولتی حاوی تیمارهای در       

مجزای داری نسبت به تیمارهای ایش معنیزعملکردی رشد و بقا اف

ای هیرهجچنین در نشان داد. هم شاهدآنزیم و پروبیوتیک و مولتی

طور بیوشمیایی به هایآنزیم و پروبیوتیک میزان شاخصترکیبی مولتی

از  داری افزایش یافت. گزارشات متعددی درباره استفاده مجزامعنی

راک عنوان مکمل در خوههای هضم کننده خارجی و پروبیوتیک بآنزیم

 هایزیمآن ترکیبی مطالعه درباره اثرات حال،این موجود است. با انماهی

 هایشاخص و رشد فاکتورهای بر پروبیوتیک و خارجی گوارش

و همکاران  Adoyeدود به مطالعه بیوشیمیایی خون اندک و مح

ای ( در ماهی تیالپیا است که بهبود عملکرد رشد در فاکتوره2016)

ا نهایی، نرخ رشد ویژه در ماهیانی که بضریب تبدیل غذایی، وزن 

ق آنزیم و پروبیوتیک در این تحقیخوراک حاوی ترکیب مکمل مولتی

و جانبه دتوان به تقابل را می رشد عملکرد مشاهده و تایید شد. افزایش

 تولید برای هاآنزیم و توانایی پروبیوتیکیمولت -عملکرد پروبیوتیک

 اخلید هایآنزیم به تکمیل فعالیت که فیبر کننده تجزیه هایآنزیم

( و 2012و همکاران،  Rayکنند )ماهی کمک می در دخیل در هضم

رای بهای خارجی جهت در دسترس قرار دادن مواد الزم توانایی آنزیم

 (.Cowieson ،2012و  Bedfordها نسبت داد )عملکرد پروبیوتیک

وبیوتیک و پر آنزیممولتی استفاده از که داد این آزمایش نشان نتایج       

رشد  اکتورهای رشد تاثیر گذاشته و باعث بهبود وضعیتفتواند بر می

 و تغذیه ماهی کپور گردد. 
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