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چکیده
در این آزمایش اثر مولتی آنزیم آپسوزایم و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی بهصورت مجزا و ترکیبی بر شاخصهای رشد و برخی
فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioموردبررسی قرار گرفت .بدینمنظور  216قطعه ماهی کپور با
میانگین وزنی  27/52 ±0/21گرم بهمدت  8هفته با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند .آزمایش در  6تیمار و هر تیمار با سه تکرار شامل پروبیوتیک
( 0/1درصد) ،مولتیآنزیم آپسوزایم ( 0/025درصد) ،مولتیآنزیم آپسوزایم ( 0/05درصد) ،ترکیب پروبیوتیک ( 0/1درصد) و مولتیآنزیم
آپسوزایم ( 0/025درصد) ،ترکیب پروبیوتیک ( 0/1درصد) و مولتیآنزیم آپسوزایم ( 0/05درصد) و گروه شاهد طراحی گردید .در انتهای دوره
شاخص های رشد و فاکتورهای بیوشیمیایی خون گلوکز ،پروتئین کل و آلبومین با استفاده از روش اسپکتروفتومتری بررسی شد .نتایج نشان داد
در شاخص میانگین وزن ثانویه ،درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده شد ( ،)P>0/05در این شاخصها
در تیمار حاوی پروبیوتیک اختالف معنیداری با تیمار شاهد مشاهده نشد ولی در تیمارهای حاوی مولتی آنزیم با افزایش سطح مولتی آنزیم بهطور
معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05همچنین در تیمارهای حاوی ترکیب مولتیآنزیم و پروبیوتیک این شاخصها افرایش معنیداری نسبت به
تیمارهای مجزای پروبیوتیک و مولتیآنزیم نشان داد ( .)P>0/05ضریب تبدیل غذایی با افزایش سطح مولتیآنزیم و در جیرههای ترکیب مولتی
آنزیم و پروبیوتیک بهطور معنیداری نسبت به جیره حاوی پروبیوتیک و شاهد کاهش یافت ( .)P>0/05شاخص درصد بقا اختالف معنیداری بین
تیمارها نشان نداد ( .)P<0/05در شاخصهای بیوشیمیایی خون تفاوتی بین میزان گلوکز و پروتئین کل در جیره شاهد و جیرههای تغذیه شده با
سطوح مختلف مولتیآنزیم و ترکیب مولتیآنزیم و پروبیوتیک مشاهده نشد ( .)P<0/05اما با استفاده از پروبیوتیک و جیرههای حاوی سطوح مختلف
مولتیآنزیم و جیرههای ترکیبی میزان آلبومین نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده
از مولتیآنزیم و پروبیوتیک میتواند بر قاکتورهای رشد و بیوشیمیایی خون ماهی تاثیر گذاشته و باعث بهبود وضعیت رشد و تغذیه ماهی کپور گردد.
کلمات کلیدی :آپسوزایم ،پروبیوتیک ،کپور ،خون ،رشد
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اثرات مولتی آپسوزایم و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی بر شاخصهای رشد و....

مقدمه
ماهی کپورمعمولی یکی از گونههای مهم در صنعت پرورش
آبزیان است .این گونه دارای اهمیت اقتصادی بوده و میزان تولید
جهانی این ماهی  % 8-9از تولیدات آبزیپروری دنیا را شامل میشود.
اغلب خوراکهای گیاهی دارای مقادیری فاکتورهای ضدتغذیهای از
جمله فیتاز ،پلیساکاریدهای غیرنشاستهای ( )NSPو بازدارنده پروتئاز
میباشند که میتوانند به سودمندی خوراک آسیب رسانده و عملکرد
و سالمتی ماهی را تحت تاثیر قرار دهند ( Francisو همکاران.)2001 ،
روشهای مختلفی نظیر اکسترود نمودن جهت بهبود هضم پروتئینهای
گیاهی ،کاهش مواد ضدتغذیهای و باال بردن میزان جذب پروتئینهای
گیاهی وجود دارد ( Kumarو همکاران .)2012 ،اخیراً استفاده از
جیرههای حاوی پروبیوتیک در آبزیپروری بهدلیل داشتن مزایای
گوناگون ازجمله غلبه بر محدودیتهای بهکارگیری آنتیبیوتیکها،
افزایش نرخ تولید توسط بهبود کارآیی رشد و پاسخ ایمنی متداول
شده است (2010 ،Nayak؛  Debidhanو همکاران .)2014 ،تحقیقات
متعددی در زمینه استفاده از آنزیمهای خارجی بهعنوان افزودنی برای
بهبود هضم جیرههای خوراکی با پایه گیاهی در جیره طیور و خوک
صورت گرفته است و در حال حاضر بهعنوان راهحلی برای کاهش
تاثیرات مواد ضدتغذیهای ( )NSPو فایتیک اسید و افزایش استفاده از
کربوهیدراتها و فسفر در سراسر جهان میباشد ( Adeolaو،Cowieson
 .)2011فلور دستگاه گوارش نقش اساسی و کلیدی در تغذیه و ایمنی
ماهی ایفا میکند .فلور دستگاه گوارش دارای نقشهای گوناگونی از
جمله هضم غذا ،جذب مواد مغذی و تولید اسیدهای امینه خاص،
آنزیمها ،زنجیرههای کوتاه اسیدهای چرب ،ویتامینها و دسترسی به
منابع معدنی را دارد .محیط میکروبی دستگاه گوارش نسبت به محیط
رشد ،فصول و تغییرات غذایی ازجمله افزودن با پروبیوتیک و آنزیمهای
خارجی حساس هستند .تحقیقات درباره استفاده از آنزیمهای گوارشی
و پروبیوتیک برای تغذیه ماهی در حال افزایش میباشد زیرا تولید
کنندگان خوراک به تولید خوراک موثر و دوستدار طبیعت عالقهمند
هستند .ترکیب آنزیمهای خارجی و پروبیوتیک میتواند نتایجی را
بهدنبال داشته باشد ازجمله :توانایی تولید آنزیمهای کاهنده فیبر که
مکمل فعالیت آنزیمهای گوارشی میباشد که بهعبارت دیگر آنزیمهای
گوارشی ممکن است باعث افزایش دسترسی پروبیوتیک نسبت به
دیگر فلور دستگاه گوارش به محیط مناسب رشد شود .مطالعات
متعددی در زمینه تاثیر مولتیآنزیمها و پروبیوتیکها بر پارامترهای
رشد و خون ماهیان بهصورت مجزا صورت گرفته است که از آن جمله
میتوان به مطالعه قاسمزاده و همکاران ( )1396در استفاده از مولتی
آنزیم کمبو بر شاخصهای رشد در تاسماهی سیبری ( Acipenser
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 Ghomi ،)baeriiو همکاران ( )2012مولتیآنزیم کمین بر فیلماهی
( Zamini ،)Huso husoو همکاران ( )2014مولتیآنزیم ناتوزیم و
همی سل و ترکیب این دو مولتیآنزیم بر ماهی آزاد ( Salmo trutta
 ،)caspicusقبادی و همکاران ( )1388آویزایم بر ماهی قزلآال
( ،)Onchorhynchus mykissعادلیان و همکاران ( )1395مولتیآنزیم
ناتوزایم در ماهی کپور معمولی ( ،)Cyprinus carpioمولتیآنزیمهای
تجاری دیگر در تیالپیا ( Lin()Oreochromis niluticusو همکاران،
 ،)2007باسدریایی ژاپنی ( Ai( )Lateolabrex japonocusو همکاران،
 ،)2007ترکیب پروبیوتیکهای  Bacillus subtilusو Bacillus pumilus
در تیالپیا ( Adeoye()Oreochromis niluticusو همکاران)2016 ،
اشاره کرد .اما از آنجاکه تاکنون مطالعهای در زمینه تاثیر ترکیبی
مولتیآنزیم و بتائین صورت نگرفته است پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثرات بهکارگیری بتائین و مولتیآنزیم ناتوزیم در جیره آن بر روی
فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی خون ماهی کپور انجام شد.

مواد و روشها
شرایط آزمایش :تعداد  216قطعه بچهماهی کپورمعمولی با وزن
متوسط 27/52±0/21گرم از کارگاه تکثیر و پرورش خصوصی استان
گلستان تهیه و به سالن آبزیپروری شهید ناصر فضلیبرآبادی منتقل
شد .ماهیان در بدو ورود با حمام نمک  % 3ضدعفونی و بهمدت دو
هفته جهت سازگاری با شرایط آزمایش نگهداری شدند ،سپس بچه
ماهیان بهصورت تصادفی در  18مخزن فایبرگالس  400لیتری با حجم
آبگیری  100لیتر توزیع گردیدند .آزمایش در  6تیمار و هر تیمار با
سه تکرار شامل :پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی ( 0/1درصد)،
مولتیآنزیم آپسوزایم ( 0/025درصد) ،مولتیآنزیم آپسوزایم (0/05
درصد) ،ترکیب پروبیوتیک ( 0/1درصد) و مولتیآنزیم آپسوزایم (0/025
درصد) ،ترکیب پروبیوتیک ( 0/1درصد) و مولتیآنزیم آپسوزایم (0/05
درصد) و گروه شاهد طراحی گردید ( Zaminiو همکاران2012 ،؛
 Taridashtiو همکاران .)2017 ،غذادهی در دو مرحله و  3درصد وزن
بدن محاسبه و طول دوره آزمایش  2ماه بهطول انجامید .در این آزمایش
در طول دوره پرورش میانگین دمای آب  23±2درجه سانتیگراد ،رنج
 8-7 pHو میانگین اکسیژن  9میلیگرم در لیتر اندازهگیری شد.
آمادهسازی خوراک :پروپیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی از
شرکت  LALLEMANDو مولتیآنزیم آپسوزایم از شرکت PINTALUBA

شد .میزان پروبیوتیک و مولتیآنزیم مشخص شده هر تیمار اندازهگیری
شد و با غذای تجاری و مقداری آب ترکیب شده ،خمیرهای تهیه شده
از چرخ گوشت عبور داده و پلتهای مورد آزمایش ساخته و در دمای
اتاق خشک شد.
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اندازهگیری شاخصهای رشد :در پایان دوره ،وزن و طول تمامی
بچهماهیان بهترتیب با ترازوی دیجیتال با دقت  0/1گرم و خطکش با
دقت  0/1سانتیمتر محاسیه شد .میزان افزایش وزن ،نرخ رشد ویژه،
ضریب تبدیل غذا ،نسبت کارایی غذا و ضریب چاقی با استفاده از
فرمولهای زیر بهعنوان شاخصهای عملکرد رشد محاسبه میشود
( Ghoshو همکاران:)2007 ،
(وزن اوّلیه(گرم) -وزن نهایی(گرم))= افزایش وزن(گرم)
= نرخ رشد ویژه
]×100طول دوره آزمایش÷(لگاریتم طبیعی وزن اولیّه˗لگاریتم طبیعی وزن نهایی)[

= ضریب تبدیل غذا
]×100میزان افزایش وزن (گرم)÷میزان غذای مصرف شده (گرم)[
بررسیهای شاخصهای بیوشیمیایی خون :نمونهبرداری از
خون بهمنظور بررسی شاخصهای خونی و سرمی در پایان دوره
آزمایش انجام شد .بدینمنظور تعداد 3قطعه ماهی ازهرتکرار بهطور
تصادفی صید شده و درمحلول پودرمیخک (با غلظت0/5گرم برلیتر)
بی هوش و نمونه خون با استفاده ازسرنگ از ساقه دمی گرفته و در
ظرفهای پالستیکی غیرهپارینه ریخته شدند .نمونهها جهت بهدست
آوردن سرم به مدت10دقیقه در 3000دوردردقیقه سانتریفیوژ شد.
سرم به ظرفهای جدید منتقل شده و در دمای -80درجه سانتیگراد
منجمد شد .پروتئین کل ،آلبومین و گلوکز با استفاده از کیتهای تجاری
شرکت پارس آزمون و بهوسیله اسپکتروفتومتری اندازهگیری شدند.
آنالیز دادهها :سپس از یررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از
آزمون کولوموگروف -اسمیرنوف و شیپیرو -ویلک ،آنالیز دادهها با
استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ) (One-Way ANOVAانجام
شد .برای مقایسه میانگین تیمارها ،از آزمون دانکن درسطح اطمینان
 95درصد استفاده شد.

نتایج
شاخصهای رشد :نتایج شاخص میانگین طول و وزن در ابتدای
دوره اختالف معنیداری بین تیمارها نشان نداد ( .)P<0/05در
شاخص میانگین وزن ثانویه اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده
شد ( ،)P>0/05در این شاخص در تیمار حاوی پروبیوتیک اختالف
معنیداری با تیمار شاهد مشاهده نشد ولی در تیمارهای حاوی مولتی
آنزیم با افزایش سطح مولتیآنزیم بهطور معنیداری افزایش یافت
( .)P>0/05همچنین در تیمارهای حاوی ترکیب مولتیآنزیم و پروبیوتیک
میانگین وزن ثانویه افرایش معنیداری نسبت به تیمارهای مجزای
پروبیوتیک و مولتیآنزیم نشان داد ( .)P>0/05شاخص درصد افزایش
وزن نیز اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی نشان داد (.)P>0/05
در این شاخص در تیمار حاوی پروبیوتیک اختالف معنیداری با تیمار
شاهد مشاهده نشد ولی در تیمارهای حاوی مولتیآنزیم با افزایش
سطح مولتیآنزیم بهطور معنیداری افزایش یافت ( .)P>0/05همچنین
در تیمارهای حاوی ترکیب مولتیآنزیم و پروبیوتیک میانگین وزن
ثانویه افرایش معنیداری نسبت به تیمارهای مجزای پروبیوتیک و
مولتیآنزیم نشان داد ( .)P>0/05درشاخص نرخ رشد ویژه اختالف
معنیداری بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد مشاهده شد .در
تیمار مولتیآنزیم  0/5درصد میزان این شاخص اختالف معنیداری با
تیمار  0/25درصد و پروبیوتیک و شاهد مشاهده شد .همچنین در
تیمارهای ترکیبی افزایش معنیداری ( )P>0/05نسبت به تیمار مجزای
پروبیوتیک و مولتیآنزیم مشاهده شد .در فاکتور ضریب تبدیل غذایی
با افزایش سطح مولتیآنزیم و در جیرههای ترکیب مولتیآنزیم و
پروبیوتیک این فاکتور بهطور معنیداری بهبود و کاهش یافت (.)P>0/05
در رابطه با شاخص درصد بقا اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده
نشد (.)P<0/05

جدول  :1مقایسه برخی شاخصهای رشد بچهماهی کپور تغذیه شده طی  8هفته با جیره حاوی مولتیآنزیم و پروبیوتیک (میانگین  ±انحرف استاندارد)
میانگین وزن اولیه (گرم)
میانگین وزن نهایی (گرم)
میانگین طول اولیه (سانتیمتر)
میانگین طول ثانویه (سانتیمتر)
افزایش وزن (گرم)
نرخ رشد ویژه
ضریب تبدیل غذایی
درصد بقا

شاهد

پروبیوتیک

اپسوزایم 0/25

اپسوزایم 0/5

پروبیوتیک+اپسوزایم 0/25

پروبیوتیک+اپسوزایم 0/5

27/72 ± 0/21a
42/7 ± 0/95c
9/46 ± 0/41a
11/99 ± 0/08a
15/06 ± 1/16c
3/7 ± 0/02c
3/19 ± 0/24a
97/7 ± 3/84a

27/41 ± 0/08a
42/5 ± 1/04c
9/4 ± 0/4a
11/39 ± 0/52abc
15/12 ± 1/12c
3/9 ± 0/02c
3/17 ± 0/23a
95/5 ± 5/09a

27/33 ± 0/08a
43/33 ± 0/16c
8/7 ± 0/2a
11/01 ± 0/18c
16 ± 0/25b
3/7 ± 0/003c
2/9 ± 0/046ab
96/6 ± 3/3a

27/63 ± 0/27a
44/75 ± 0/75b
8/6 ± 0/35a
11/24 ± 0/45ab
17/11 ± 0/75b
3/7 ± 0/016b
2/8 ± 0/12b
98/8 ± 1/9a

27/41 ± 0/25a
48/58 ± 0/08a
9/15 ± 0/05a
11/85 ± 0/44ab
21/16 ± 0/17a
3/8 ± 0/014a
2/26 ± 0/01c
97/7 ± 3/8a

27/62 ± 0/01a
49/58 ± 0/83a
8/7 ± 0/03a
11/43 ± 0/06abc
21/95 ± 0/87a
3/8 ± 0/016a
2/18 ± 0/08c
95/5 ± 5/09a

حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها میباشد.

فاکتورهای بیوشیمیایی خون :نتایج بررسی فاکتورهای
بیوشیمیایی سرم خون پس از هشت هفته تغذیه

بچهماهیان کپور با جیرههای حاوی سطوح متفاوت مولتیآنزیم
آپسوزایم و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی در شکلهای ))1-3
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و پروبیوتیک مشاهده نشد ( .)P<0/05اما با استفاده از پروبیوتیک و
جیرههای حاوی سطوح مختلف مولتیآنزیم و جیرههای ترکیبی میزان
آلبومین نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت(.)P>0/05

نشان داده شده است .در شاخصهای بیوشیمیایی خون تفاوتی بین
میزان گلوکز و پروتئین کل در جیره شاهد و جیرههای تغذیه شده با
سطوح مختلف مولتیآنزیم و جیره ترکیبی سطوح مختلف مولتیآنزیم
a

a

b

البومین ()mg/dl

پروتئین کل ()mg/dl

a

a

a

a

7
6
5
4
3
2
1
0

a

ab

ab

b

b

3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

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

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

کپور با جیرههای حاوی سطوح متفاوت مولتیآنزیم آپسوزایم و

با جیرههای حاوی سطوح متفاوت مولتیآنزیم آپسوزایم و پروبیوتیک

پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی

پدیوکوکوس اسیدالکتیکی

حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها میباشد (میانگین±انحرف استاندارد)

حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها میباشد (میانگین±انحرف استاندارد)

a

a

a

a

a

a

گلوکز ()mg/dl

140
120
100
80
60
40
20
0

شکل :3میزان گلوکز سرم خون پس از  8هفته تغذیه بچهماهیان کپور با جیرههای حاوی سطوح متفاوت مولتیآنزیم آپسوزایم و پروبیوتیک
پدیوکوکوس اسیدالکتیکی
حروف متفاوت نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها میباشد (میانگین±انحرف استاندارد)

بحث
در مطالعه حاضر مشخص شد افزودن سطوح مختلف مولتیآنزیم
اختالف معنیداری در میانگین وزن ثانویه ،درصد افزایش وزن و نرخ
رشد ویژه بین تیمارها نشان داد ،در این شاخصها در تیمارهای حاوی
مولتیآنزیم با افزایش سطح مولتیآنزیم بهطور معنیداری افزایش یافت.
ضریب تبدیل غذایی با افزایش سطح مولتیآنزیم بهطور معنیداری
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نسبت به جیره شاهد کاهش یافت که نشاندهنده بهبود وضعیت
جیرههای غذایی مورد استفاده میباشد .شاخص درصد بقا اختالف
معنیداری بین تیمارها نشان نداد .نتایج حاضر همراستا با مظالعه
قاسمزاده و همکاران ( )1396در استفاده از مولتیآنزیم کمبو بر
شاخصهای رشد در تاسماهی سیبری (Ghomi ،)Acipenser baerii
و همکاران ( )2012مولتیآنزیم کمین بر فیلماهی (،)Huso huso
 Zaminiو همکاران ( )2012مولتیآنزیم ناتوزیم و همی سل و ترکیب

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

این دو مولتیآنزیم بر ماهی آزاد ( ،)Salmo trutaa caspicusقبادی و
همکاران ( )1388آویزایم بر ماهی قزلآال (،)Onchorhyncus mykiss
عادلیان و همکاران ( )1395مولتی آنزیمناتوزایم در ماهی کپورمعمولی
( ،)Cyprinus carpioمولتیآنزیمهای تجاری دیگر در تیالپیا
( Ai()Oreochromis niloticusو همکاران )2007 ،و باسدریایی ژاپنی
( Lin()Lateolabrax japonicusو همکاران )2007 ،میباشد که بهبود
فاکتورهای عملکردی رشد را مشاهده نمودند .استفاده از آنزیمها سبب
بهبود قابلیت هضم مواد خوراکی میشود .آنزیم قابلیت دسترسی مواد
مغذی م انند نشاسته ،پروتئین ،چربی و غیره را از طریق کاهش
ویسکوزیته ناشی از پلیساکاریدهای غیرنشاستهای و شکستن
پیوندهایی که توسط آنزیمهای داخلی ماهی قابل هضم نمیباشند،
افزایش میدهد .استفاده از آنزیم در جیره همچنین سبب تقویت
آنزیمهایی میشود که در بدن ماهی وجود دارند .این مساله بهخصوص
مراحل اولیه زندگی ماهی اهمیت دارد ،زیرا سیستم هضمی کامل
نبوده و تولید آنزیمهای داخلی برای هضم خوراک معموالً کافی
نمیباشد .تفاوت در میزان تاثیر مولتیآنزیمها بر عملکرد رشد به نوع
گونه آبزی ،نوع آنزیم و دمایی که در آن آزمایش صورت گرفته بستگی
دارد (عادلیان و همکاران .)1395 ،در شاخصهای بیوشیمیایی خون
تفاوتی بین میزان گلوکز و پروتئین کل در جیره شاهد و جیرههای
تغذیه شده با سطوح مختلف مولتیآنزیم اختالف معنیداری مشاهده
نشد .مطالعه عادلیان و همکاران ( )1395تیز اختالف معنیداری در
میزان گلوکز ،پروتئین و آلبومین با افزودن مولتیآنزیم ناتوزایم به جیره
نشان نداد .اما  Mohammadbeygiو همکاران ( )2012کاهش میزان
گلوکز و پروتئین و  Ghomiو همکاران ( )2012افزایش میزان گلوکز
را مشاهده نمودند .این اختالفات میتواند به نوع آنزیم ،میزان و دمایی
که ماهی در آن زندگی میکند مرتبط باشد.
در این مطالعه افزودن پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدالکتیکی
اختالف معنیداری در میانگین وزن ثانویه ،درصد افزایش وزن ،درصد
بقا ،ضریب تبدیل غذایی و نرخ رشد ویژه اختالف معنیداری بین
تیمارها نشان نداد .برخالف نتایج حاضر Ghosh ،و همکاران ()2008
در ماهیان زندهزا با استفاده از باکتری ( Ghosh ،)Bacillus subtilisو
همکاران ( )2008با استفاده از باکتری ( )Bacillus subtilisبهبود
عملکرد و افرایش شاخصهای رشد و بقای ماهیان را مشاهده نمودند.
استقرار باکتری پروبیوتیک در روده میتواند با تولید ترکیبات بازدارنده
رشد برای عوامل بیماریزا و نیز رقابت برای استفاده از ترکیبات
غذایی ،فضا ،سبب کاهش یا نابودی باکتریهای بیماریزا شوند .هم-
چنین باسیلوسهای گرم مثبت توانایی ترشح آنزیمهایی از قبیل
آمیالز و پروتئاز را دارند که این خود سبب افزایش قابلیت هضم
پروتئینهای موجود در جیره میشود .بهعالوه
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آنزیمهای ترشح شده از پروبیوتیکها در مقایسه با آنزیمهای خود
ماهی ،در دامنه وسیعتری از  pHتوانایی فعالیت دارند که در نهایت
سبب افزایش رشد ماهیان میشود .با استفاده از پروبیوتیک در جیره
اختالف معنیداری در شاخصهای بیوشیمیایی اندازهگیری شده
(پروتئین کل ،البومین و گلوکز ) مشاهده نشد.
در تیمارهای حاوی ترکیب مولتیآنزیم و پروبیوتیک این شاخصهای
عملکردی رشد و بقا افزایش معنیداری نسبت به تیمارهای مجزای
پروبیوتیک و مولتیآنزیم و شاهد نشان داد .همچنین در جیرههای
ترکیبی مولتیآنزیم و پروبیوتیک میزان شاخصهای بیوشمیایی بهطور
معنیداری افزایش یافت .گزارشات متعددی درباره استفاده مجزا از
آنزیمهای هضم کننده خارجی و پروبیوتیک بهعنوان مکمل در خوراک
ماهیان موجود است .با اینحال ،مطالعه درباره اثرات ترکیبی آنزیمهای
گوارش خارجی و پروبیوتیک بر فاکتورهای رشد و شاخصهای
بیوشیمیایی خون اندک و محدود به مطالعه  Adoyeو همکاران
( )2016در ماهی تیالپیا است که بهبود عملکرد رشد در فاکتورهای
ضریب تبدیل غذایی ،وزن نهایی ،نرخ رشد ویژه در ماهیانی که با
خوراک حاوی ترکیب مکمل مولتیآنزیم و پروبیوتیک در این تحقیق
مشاهده و تایید شد .افزایش عملکرد رشد را میتوان به تقابل دو جانبه
عملکرد پروبیوتیک -مولتیآنزیم و توانایی پروبیوتیکها برای تولید
آنزیمهای تجزیه کننده فیبر که به تکمیل فعالیت آنزیمهای داخلی
دخیل در هضم در ماهی کمک میکنند ( Rayو همکاران )2012 ،و
توانایی آنزیمهای خارجی جهت در دسترس قرار دادن مواد الزم برای
عملکرد پروبیوتیکها نسبت داد ( Bedfordو .)2012 ،Cowieson
نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مولتیآنزیم و پروبیوتیک
میتواند بر فاکتورهای رشد تاثیر گذاشته و باعث بهبود وضعیت رشد
و تغذیه ماهی کپور گردد.
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