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 چکیده

( درماهی vtgویتلوژنین ) ژن جیره غذایی بربیان در( Lactobasillus casei)سطوح مختلف پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی  دراین تحقیق تأثیر

ی غذایی یرهج با تکرار 3و  تیمار 4 درگرم  15/0±01/0 گورخری با میانگین وزنییماهبچه قطعه 600 تعداد. بررسی شد( Danio rerio) گورخری

ین دوره و مشخص شدن  ازا بعد .هفته تغذیه شدند 6 ( به مدت710و CFU/gr 6،510 10پایه همراه با سه سطح پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی )

شدند. در انتهای دوره جهت مطالعات های پروبیوتیک تغذیه یله همان جیرهوسبهماه  1مدت جنسیت، جنس نر از آزمایش خارج و جنس ماده به

 حاصله با cDNA و شداستفاده  Superscript RTaseازکیت  cDNA برای سنتز. انجام شد RNA ی واستخراجبردارنمونهژنتیکی ازکبدماهیان 

افزایش بیان را در تیمارهای  ،ژنیان ارزیابی ب استفاده شد. Real Time PCRدر  ژن رفرنسعنوان به ژن بتااکتین مذکور و ژن استفاده از پرایمرهای

 داری، افزایش معنی 10 6و  CFU/gr  710شده بایهتغذ تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با تیمار کنترل  نشان داد. میزان بیان ژن ویتلوژنین درگروه

(05/0<P ) با تیمار پروبیوتیکیrCFU/g 510  یددر بهبود عملکرد تول تواندیم یکازئ یلوسالکتوباس یوتیکاستفاده از پروبد ادنشان نشان داد. نتایج 

 .یردگونه مدل مورد توجه قرار گ یکزبرا به عنوان  یماه یمثل

 

 .ژن یانمثل ، ب یدتول ی،گورخر یماه یوتیک،پروب ی،ساززرده کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی مفرح و سودآور 

بوده و تجارت جهانی آن با میانگین سود ساالنه حدود 

 ,.Barney et alدرصد در حال افزایش  بوده ) 14

یک زیر بخش مستقل، حجم  صورتبه( و 2008

باالیی را در تجارت به خود اختصاص خواهد داد 

گونه  4000(. سالیانه حدود 1390)ناجی و همکاران، 

در  شورآبگونه ماهی  1400شیرین و ماهی آب

شود. در ایران نیز در دو المللی تجارت میسطح بین

رشد  شدت به دهه اخیر تولید و واردات این ماهیان

خود توجهی از اشتغال را به یافته و سهم قابل

-که توسعه آبزیاختصاص داده است. با توجه به این

پروری در جهان امروز در اقتصاد کشورهای مختلف 

 نقش بسیار مهمی دارد، انجام تحقیقات کاربردی در

 های مختلف تکثیر و پرورش ماهیان زینتی اززمینه

اومت، پاسخ ایمنی و نیز جمله بهبود رشد، افزایش مق

 باشدوضعیت تکثیر امری ضروری می بهبود

(Hoseinifar et al., 2015.)  

های ماهیان آکواریومی همواره در معرض استرس

زای باکتریایی، قارچی، انگلی و بیولوژیک مانند بیماری

های غیر بیولوژیک همچون همچنین انواع استرس

هایی نظیر لیتهای دمایی، افزایش غلظت متابوتنش

(. 1389آمونیاک قرار دارند )پورداوود و همکاران، 

ها و همچنین تغییرات هورمونی ناشی از استرس

ای منتج از عدم رعایت اصول غذادهی اختالالت تغذیه

های مغذی و اختصاصی و عدم استفاده از جیره

هرگونه در آکواریوم باعث تضعیف سیستم ایمنی 

(. در Hoseinifar et al., 2015شود )ماهیان می

کنار شرایط فیزیکوشیمیایی، موفقیت در تکثیر 

بستگی به دسترسی به غذای مناسب جهت تغذیه 

مولدین دارد تا سالمتی و رشد را هم برای مولدین و 

 ;Giri et al., 2002هم برای نوزادان آن فراهم آورد )

Carnevalli et al., 2017 بنابراین استفاده از .)

ها، ها، پربیوتیکغذایی مناسب )پروبیوتیک هایمکمل

گیاهان و مواد مغذی( که بتوانند کیفیت باروری و 
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های جنسی را افزایش سالمت مولدین و کیفیت سلول

داده و پارامترهای رشد و بقاء را در الرو و بچه ماهیان 

های مناسب در تواند از استراتژیبهبود دهند می

 ینتی باشد. های ماهیان زمدیریت کارگاه

در ماهیان توسعه گناد ماده به دو فاز رشد و 

رسیدگی تقسیم می شود. در فاز رشد ویتلوژنین 

بتا استرادیول در سلول های  17تحت کنترل هورمون 

-کبدی تولید و توسط سیستم جریان خون به تخمک

ها انتقال پیدا کرده و در توسعه و رسیدگی آن نقش 

(. در الیه Anderson et al., 1996پیدا میکنند )

تکا کلسترول تحت فعل و انفعاالت آنزیمی به 

تستسترون تبدیل شده و در ادامه تستوسترون در 

الیه ی گرانولوزا به منظور تولید هورمون استروئیدی 

 Nagahama etهمانند استرادیول آروماتازه می شود)

al., 1991; Berg et al., 2005; Drummond et 

al., 2006.) 

ها در زمبنه تولید در زمینه استفاده از پروبیوتیک

مثل آبزیان مطالعات اندک و محدود به استفاده از 

استفاده از پروبیوتیک الکتوباسیلوس راموناس در 

(، Carnovalli et al., 2013ماهی گورخری )

 Abasali andپریماالک در ماهی پالتی )

Mohammad, 2010بکت در ماهی مولی سیاه (، وی 

(Chitra and Krishnaveni, 2013) ،

ماهی اروپایی  الکتوباسیلوس راموناس در مار 

(Vilchez et al., 2015 الکتوباسیلوس راموناس ،)

 ;Gioacchini et al., 2010در ماهی گورخری )

(، باسیلوس سابتیلوس در 2015 ;2012 ,2011

(، Ghosh et al., 2007زا )ماهیان زنده

س و کازئی در ماهی گورخری الکتوباسیلوس رامونا

(، الکتوباسیلوس راموناس در 2014همکاران،  )کین و

(، Giorgini et al., 2010ماهی گورخری )

فیش   الکتوباسیلوس راموناس در ماهی کیلی

(Lombardo et al., 2011 اسید الکتیکی در ،)

و  (Valcarce et al., 2015ماهی گورخری )

الکتیکی در ماهی اسید  الکتوباسیلوس راموناس و

باشد که هر کدام ( می1395 قرمز )احمدنیای مطلق،

 یمثل را در سطوح مختلف مورد بررس یدعملکرد تول

کارگیری اما تاکنون در زمینه به اند.قرار داده

 پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی بر بیان ژن

م نشده است. بنابراین ای انجامطالعه ویتلوژنین 

مطالعه حاضر با هدف بررسی ژن مذکور در جنس 

 ماده ماهی زبرا صورت پذیرفت. 

 

 هامواد و روش

قطعه  600جهت انجام آزمایش، تعداد : تهیه ماهی

 روزه با میانگین وزنی 20ماهی زبرا گورخری حدود 

گرم از کارگاه تکثیر و پرورش ماهی 01/0±15/0

زینتی گرگان ماهی در استان گلستان تهیه و به سالن 

پروری شهید ناصر فضلی برآبادی دانشگاه علوم آبزی

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافتند. الرو 

 5/1مدت به تفریخروز پس از  20ماهیان گورخری 

یلوس کازئی در ماه با افزودن پروبیوتیک الکتوباس

تیمار آزمایشی، سه سطح  4 جیره غذایی در

       CFU/grپروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی )
تکرار(  3( و یک گروه شاهد ) با 710و 10 6،510

(Vilchez et al., 2015 .تغذیه شدند )ین ا از بعد

دوره و مشخص شدن جنسیت، جنس نر از آزمایش 

یله همان وسبهماه  1مدت خارج و جنس ماده به

 شدند. های پروبیوتیک تغذیه جیره

 منظور بهکبد  در پایان دوره از بافتبرداری: نمونه

در شرایط استریل نمونه ویتلوژنین  ژنبررسی 

توسط پودر  یبردارقبل از نمونه یانماهبرداشته شد. 

 کبد. شدند هوشیب ppm200 با دز یخکگل م

انتقال داده شد و  هاییوپو به داخل ت یآورجمع

 یاندر پا وبه تانک ازت منتقل  هایوپبالفاصله ت

 گرادیدرجه سانت -80 فریزرها در ، نمونهیبردارنمونه

تا زمان استفاده جهت استخراج  وقرار داده شدند 

RNA شدند. یجا نگهداردر آن 

کل از  RNA :RNAارزیابی کمی استخراج  و  

هموژن شده با ازت کبد  گرم نمونه بافتمیلی 100

مایع با استفاده از بیوزول و طبق دستورالعمل شرکت 
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( استخراج شد. Biozol-Bioflux- Bioerسازنده )

استخراجی با استفاده از  RNAکمیت و کیفیت 

  اسپکتروفتومتر و ژل آگاروز بررسی شد.

کیت با استفاده از  cDNAسنتز : cDNAسنتز 

و طبق cDNA(Superscript RTase ) سنتز 

که قبالً  RNAاز  µl5دستورالعمل آن انجام شد. 

 هاییوپبه ت یگوآغازگر ال µl1همراه شده بهآماده

   از نوکلئاز به حجم یاضافه شد و با آب عار یدجد

µl 10 دمایدر  یبلوک حرارت ی. سپس بر رویدرس 

و  یدانکوبه گرد یقهدق 1مدت به گرادیدرجه سانت 65

مستر  µl10انتقال داده شد و  یخ یسپس به رو

 آن اضافه شد. در به ترانسکریپتازیورسر یمآنز یحاو

 60مدت به گرادیدرجه سانت 50 یبا دما یتنها

 یقهدق 10مدت به گرادیدرجه سانت 70و  یقهدق

به حجم  cDNA یانکوبه شد و سپس محلول حاو

µl20  منتقل شد. -80 فریزربه 

-ای پلیواکنش زنجیره: Real_time PCRواکنش 

مراز کمی با استفاده از کیت سایبر شرکت بیوپارس 

)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی( در دستگاه 

iQ5 (BIO-RAD, USA)   تکرار تکنیکی در  4در

 یبربافر سا µl10یتر با استفاده از لیکروم 20حجم 

 10) ژن هدف و رفرنس یشروآغازگر پ µl1ین، گر

 10) آغازگر پسرو ژن هدف و رفرنس µl1پیکومول(، 

یمراز تگ پل یمآنز µl2/0مقطر،  آب µl8/2پیکومول(، 

(U5و )µl 5 cDNA نانوگرم در  2شده ) یقرق

گراد درجه سانتی 58میکرولیتر( در دمای اتصال 

 (. 1انجام شد )جدول 
های مربوط به بیان داده: هاداده لیتحل و هیتجز

برابر  ΔΔct-2 (ΔΔCt فرمولبا استفاده از نسبی ژن 

کالیبراتور( آنالیز  ΔCtژن هدف منهای  ΔCtاست با 

 آزمونسپس نرمال بودن دادها با استفاده از  و

. سپس توسط ندشد بررسیاسمیرنوف -کولوموگروف

درصد  95طرفه در سطح اطمینان آنالیز واریانس یک

ها از آزمون چند جهت مقایسه میانگین شدند.تست 

صورت میانگین دانکن استفاده شد. نتایج بهای دامنه

ها با انحراف معیار نمایش داده شد. آنالیز داده ±

 انجام شد. 16نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

ترسیم  2010افزار اکسل با استفاده از نرمنمودارها 

  شد.

 

 نتایج

کمی و کیفی  لحاظ از: RNA ارزیابی کیفی و کمی

RNA یابیارز .گرفتشده مورد ارزیابی قرار  استخراج 

با استفاده از اسپکتروفتومتر غلطت  RNA یکم

RNA  یاننشان داد که ب 7/1-2/2را در محدوده 

. در (2 جدولاست ) RNAکننده غلطت مناسب 

ها با استفاده از ژل الکتروفورز  RNAیفیکبررسی 

دهنده   نشان S28و  S18باند مشخص  2وجود 

 (.1)شکل  است RNAکیفیت مناسب 

 قیطر ازی آغازگرها اختصاص عملکردبررسی 

در منحنی ذوب  شده مشاهدهپیک : منحنی ذوب

آغازگر برای هر محصول، بیانگر وجود یک محصول 

 (.2ویژه و تکثیر اختصاصی است  )شکل 

: (Vitellogenin) سازیارزیابی بیان ژن زرده

را در نیز افزایش بیان این ژن  (Vtg)ارزیابی بیان ژن 

یه شده با پروبیوتیک الکتوباسیلوس کازئی ذگروه تغ

نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنین در گروه 

 (1*710و  CFU/gr5 10 *1 ،610*1)شده با  یهتغذ

برابر گروه  7/5و  5/4، 57/0ترتیب میزان بیان ژن  به

 .مطالعه ینمورداستفاده درا یمرهایمشخصات پرا -1جدول 

 نام پرایمر (5´-3´توالی ) (°Cدمای اتصال )

58 
GCCAAAAAGCTGGGTAAACA Vtg1 q-PCRF 

AGTTCCGTCTGGATTGATGG Vtg1 q-PCRR 

58 
AGCAGATGTGGATCAGCAAG β- actin q-PCRF 

TACCTCCCTTTGCCAGTTTC β- actin q-PCRR 
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الگوی افزایشی وابسته به دوزی را کنترل بود که 

داری در میزان بیان در یمعناختالف  دهد.نشان می

پروبیوتیک با گروه  610و  710 باشده  یهتغذگروه 

( ) شکل P>05/0مشاهده شد ) 510شده با  یهتغذ

3.)  

 

 بحث 

های حاوی مطالعات زیادی در رابطه با تأثیر جیره

های ها بر فعالیتهای غذایی ازجمله پروبیوتیکمکمل

است. اما  گرفتهزیستی و فیزیولوژیک آبزیان صورت 

ویژه در رابطه با در ارتباط با ماهیان زینتی و به

مطالعات اطالعات کمی در دسترس است  یدمثلتول

(Zhou et al., 2009; Hoseinifar et al., 2015 .)

های ها، مکملبیوتیکیآنتها، یری هورمونکارگبه

توانند اثرات زیادی مولدین می گیاهی در جیره غذایی

ها در دستگاه گوارش بر جوامع میکروبی و فعالیت آن

 Nayak, 2010; Sullam etمولدین داشته باشند )

al., 2012 مکانیسم چگونگی تاثیر ترکیبات .)

پروبیوتیکی بر فاکتورهای تولیدمثلی و باروری مولدین 

ی مشخص نشده خوببهبه دنبال بهبود فلور باکتریایی 

-به نظر می ، ولی(Carnevali et al., 2017است )

 .با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خریگور یکبد ماه استخراج شده از RNA یتکم -2جدول 

 نمونه 260 280 280/260
 1کبد تیمار 85/1 09/0 9/1
 1کبد تیمار  3/1 7/0 85/1
 2تیمار کبد  24/1 6/0 1/2
 2کبد تیمار  2/1 7/0 7/1
 3کبد تیمار  6/1 7/0 25/2
 3کبد تیمار  7/1 1 7/1
 4کبد تیمار  1/2 04/1 9/1

 

 استخراج هاینمونه در) یدبروما یدیومات با آمیزیرنگ ودرصد  5/1ژل آگارز  یرو خریگور یماه کبد شده از استخراج RNA یفیتک - 1شکل 

 .(باشندیم S 28 و S rRNA 18 متعلق به باند شده دو

 

 

 

 یبرا یالیسر هایاز غلظت شده یمذوب ترس یمنحن - 2شکل 

 vtg.آغازگر 

 

( به Vtg) یژن زرده ساز ینسب یانب ییراتتغ - 2شکل 

سطوح مختلف  با شده یهتغذ یگورخر یماه در ینبتااکت

 ینب( P<05/0) داریاختالف معن متفاوتحروف  ) یوتیکپروب

 .(دهدیرا نشان م یمارهات
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-ها در جیره میرسد تغذیه ماهیان مولد با پروبیوتیک

سبب بازسازی و تقویت توازن میکروبی روده  توانند

شده و از طریق افزایش مواد معدنی در دسترس، 

های گوارشی مهم و یا ها و تولید آنزیمویتامین

باشند  مؤثرها بر تولیدمثل ماهیان متابولیت

(Holzapfel et al., 1998 در مطالعه حاضر بیان .)

پروبیوتیک ژن ویتلوژنین در تیمارهای تغذیه شده با 

داری افزایش یافت. طور معنیدر مقایسه با کنترل به

یرات تأثتغذیه مولدین در طی مراحل مختلف 

مختلفی بر کیفیت تخمک تولیدی دارد و ترکیب 

داری یغذایی زرده و کیفیت تخمک به شکل معن

باشد. ویتلوژنین، تحت تأثیر جیره غذایی مولدین می

که تحت تأثیر ترکیب فسفولیپو پروتئینی است 

و از  شدهساختهبتا استرادیول در کبد  17هورمون 

شود طریق جریان خون به گناد انتقال داده می

 مشخصدیگر  (. از طرف139مجید، )ایمانپور و زاد

های های عمل باکتریاست که یکی از مکانیسم شده

پروبیوتیک تحریک فرایند تخمیر در دستگاه گوارش 

هایی در طی این فرایند متابولیتباشد. که میزبان می

جمله اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در دستگاه  از

شده و از طریق جریان خون به کبد  یدتولگوارش 

سازی مورد توانند در زردهشوند و مییممنتقل 

استفاده قرار گرفته و موجب بهبود وضعیت تولیدمثلی 

های غذایی با ترکیبات مختلف به شکل گردند. جیره

داری پارامترهای تولیدمثلی، باروری و کیفیت نیمع

در مورد  خصوصبهتخم والرو را در مولدین ماده 

ریزی های کوتاه تخمیزی مداوم با دورهرتخمماهیان 

ی )ویتلوژنین( و رهاسازی تخمک ساززردهکه فرایند 

افتد ی اتفاق میترکوتاه زمانمدت)اووالسیون( در 

-که در طول سال فقط یکبار تخم نسبت به ماهیانی

توانند تحت تأثیر قرار دهند کنند، میریزی می

(Vashburn et al., 1990; Ghosh et al., 2007 .)

میزان پروتئین به  نظر از خصوصبههای غنی جیره

یزی مداوم رتخمتوانند در ماهیان شکل مؤثری می

 ,Deganiکنند ) ترکوتاهریزی را فواصل بین دو تخم

1993.)Ghosh  ( 2007و همکاران )اثرات  مطالعه با

از  شده جدا Bacillus subtilisباکتری پروبیوتیکی 

( بر Cirrhinus mrigalaروده کپور مریگال )

زا عملکرد تولیدمثلی چهار گونه از ماهیان زینتی زنده

شمشیری سبز و پلتی مشاهده شامل گوپی، مولی، دم

 دارپروبیوتیک سبب بهبود معنینمودند که استفاده از 

یزی ماهیان رتخمشاخص گنادوسوماتیک و هماوری 

شد. همچنین بررسی  نظر موردهای ماده در همه گونه

شده یهتغذهای ها در تمام گونهطول و وزن بچه ماهی

( بیشتر از >05/0Pداری )معنی طوربهبا پروبیوتیک 

لی بچه گروه شاهد بود. عالوه بر این تلفات و بدشک

شده با پروبیوتیک کاهش یهتغذماهیان در تیمار 

یافت. نتایج نشان داد که اثرات مثبت پروبیوتیک 

 لزوماًوابسته به دوز نبوده و استفاده از مقادیر بیشتر، 

-منجر به عملکرد تولیدمثلی بهتری در مولدین نمی

( اثرات 2011) Mohamadو   Abasaliگردد.

پروبیوتیک تجاری پریماالک، استفاده از مخلوط 

های بیفیدوباکتریوم متشکل از نسبت مساوی باکتری

ترموفیلوم، الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، 

الکتوباسیلوس کازئی، انتروکوکوس فیسیوم را در 

جیره ماهی پلتی بررسی و بهبود شاخص 

شده با  یهتغذها گنادوسوماتیک در مولدین ماده

میزان بازماندگی پروبیوتیک و همچنین طول و 

بیشتری را در الروها مقایسه با گروه شاهد نشان 

وزن و میزان بدشکلی تفاوت  ازنظرچند  دادند. هر

داری بین تیمار پروبیوتیک و شاهد مشاهده معنی

اثر سطوح مختلف  نشد. همچنین در مطالعه

پروبیوتیک پریماالک بر روی ماهی دم شمشیری 

(Xiphophorus helleriافزای )دار شاخصش معنی-

های گنادوسوماتیک، باروری و بقای الرو را مشاهده 

(. تغذیه Abasali and Mohamad, 2010نمودند )

)به  Lb. rhamnosusماهی گورخری با جیره حاوی 

 طوربهروز  10در گرم( به مدت  CFU 610 میزان

باال  ها وداری سبب افزایش اووالسیون تخممعنی

و سرعت بیشتر تکوین جنینی گردید  یختفررفتن نرخ 

(Giorgini et al., 2010 .)Lambardo  و همکاران

را در  L. rhamnosus( اثرات پروبیوتیک 2011)
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به ازای گرم در جیره غذایی  CFU 610 سطح

Killifish  بررسی و مشاهده نمودند که تغذیه

مدت ده روز سبب به L. rhamnosusمولدین با 

هماوری )افزایش دو برابری در دار افزایش معنی

مقایسه با گروه شاهد( و مقادیر باالتر شاخص 

ی در مقایسه با درصد 15گنادوسوماتیک )افزایش 

 (. اگرLambardo et al., 2011گروه شاهد( گردید )

در جیره غذایی  Lb. rhamnosusیری کارگبهچه 

داری بر سرعت تکامل جنینی مولدین اثر معنی

داری در معنی طوربهبازماندگی جنین نداشت، میزان 

تیمار پروبیوتیک افزایش یافت همچنین الروهای 

از مولدین تحت تیمار با پروبیوتیک  آمدهدستبه

میزان وزن و طول کل بیشتری در مقایسه با گروه 

شاهد داشتند. همچنین نتایج مطالعات صورت 

-پذیرفته در سطح مولکولی در ناحیه تخمدان ماهی

های شده با پروبیوتیک افزایش بیان ژن یهذتغهای 

هایی که فاز رسیدگی را تحریک سیگنال کد کننده

، Ihr ،20B-hsd ،mprBهای کنند ) مانند ژنمی

cyclinB ،ActivinBA1 ،smad2 را همراه با ،)

فاکتورهایی که مانع  کد کنندههای کاهش بیان ژن

و  tgfB1 ،gdf9شوند ) مانند رسیدگی اووسیت می

bmp15ای دیگر که بر روی ( نشان داد. در مطالعه

( انجام شد مشخص Danio rerioماهی گورخری )

به   L. rhamnosus IMC 501شد که پروبیوتیک 

شکل معناداری میزان شاخص گنادوسوماتیک و 

باروری این ماهی را افزایش داده بود. نتایج این 

و  مطالعه نشان داد که افزایش شاخص گنادوسوماتیک

های باروری در ارتباط با افزایش میزان بیان ژن

، ویتلوژنین کبدی و همچنین P19سیتوکروم 

ایزوفورم آلفا رسپتورهای استرادیول بوده است 

(Giocchini et al., 2011 همچنین همین .)

محققین نشان دادند که در هر دو سطح گوارشی و 

 دارمغزی استفاده از پروبیوتیک سبب افزایش معنی

شود که یک هورمون کلیدی در بیان ژن لپتین می

-هموستازی انرژی و کارکردهای نورواندوکراین می

تواند دهد که پروبیوتیک میباشد. این نتایج نشان می

سازی یک هورمون یرمستقیم از طریق فعالغطور به

احمدنیای  متابولیک قوی مانند لپتین عمل کند.

و  L. rhamnosusهای ( از باکتری1395مطلق )

Pediococcus acidilactici  در جیره ماهی مولد

یدمثل در تولماهی قرمز استفاده و افزایش کارایی 

ماهی قرمز مشاهده نمودند. غفاری فارسانی و 

( از پروبیوتیک پریماالک در جیره 1395همکاران )

-مولدین ماهی سورم طالیی استفاده و افزایش معنی

لیدمثل ازجمله درصد داری فاکتورهای عملکردی تو

و بازماندگی الرو  تفریخلقاح، هماوری کاری، درصد 

 شده با پریماالک را گزارش نمودند. یهتغذدر ماهیان 

مطالعه حاضر نشان داد  ،ی نهاییریگجهینتبه عنوان 

تواند در بهبود زرده که پروبیوتیک الکتوباسیلوس می

استفاده  سازی و عملکرد تولید مثلی ماهی گورخری

شود و با نوجه به مدل بودن این گونه استفاده از 

تواند در بهبود عملکرد تولیدمثلی ها میپروبیوتیک

 قرار گیرد. توجه موردسایر آبزیان 
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Abstract  
The present study investigates the effect of different levels of probiotic Lactobasillus casei on expression of 

vitellogenin (Vtg) gene in Zebrafish (Danio rerio).  For this purpose, Zebrafish with average weight of 

0.15±0.01 gr fed on diet supplemented with 0%, 105, 106 and 107CFU/gr of probiotic for 6 weeks. After this 

period and sex determination, females fed with probiotic for 1 month.  At the end of feeding trial, RNA 

extracted from liver and brain, cDNA synthesized with Superscript RTase kit and PCR were done using Vtg 

primer and Beta-actin as housekeeping gene. Evaluation reproduction gene expression showed increase in fish 

fed probiotic compare to control. Vtg gene expression showed significant increases in fish fed 106 and 

107CFU/gr of probiotic compared to 105. According to the results it seems that using probiotic could consider as 

a new strategy for improving reproductive performance. 
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