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Öz
Bu çalışmada mannan oligosakkarit (MOS) ilaveli yemle beslenen Cyprinus carpio'da büyüme, vücut komposizyonu ve
lizozim enzim aktivitesi araştırılmıştır. Bu amaçla balıklar, MOS'un %0.25 ve %0.50 oranlarını içeren yemlerle 60 gün
süreyle beslenmişlerdir. MOS'un büyüme parametreleri (canlı ağırlık kazancı, spesifik büyüme oranı, yem çevirim
oranı) üzerine etkisinin incelendiği çalışmamızın sonucunda, %0.25 MOS ilavesi yapılan gruptaki balıklarda diğer
gruplardaki balıklara göre genel olarak daha iyi bir büyüme performansı gözlenmiş ve istatistiki olarak önemli bir fark
belirlenmiştir (P<0.05). %0.50 MOS grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli fark bulunmamıştır (P>0.05).
MOS ilavesi yapılan gruplarda; kuru madde, lipit ve ham kül içeriklerindeki farklılıkların önemli olmadığı (P>0.05),
ancak ham protein içeriğinin ise %0.50 MOS içeren diyetle beslenen grupta ise daha düşük ve istatistiksel olarak fark
yarattığını ortaya koymuştur. MOS içeren yemlerle beslenen balıkların serum lizozim aktivitesi, kontrol grubuna göre
önemli düzeyde artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cyprinus carpio, mannan oligosakkarit, büyüme, lizozim.

Abstract
An Investigation of Effects of Mannan Oligosaccharide on Growth, Body Composition, and Lysozyme
Activity of Carp (Cyprinus carpio)
In this study, Cyprinus carpio was fed with mannan oligosaccharide (MOS) supplemented diet (0.25% 0.50% the
proportion of MOS) for 60 days. The effects of MOS on growth parameters (live weight gain, specific growth rate, feed
convertion ratio) and lysozyme activity were investigated. Better growth performance was observed in 0.25% MOS
group when compared to other groups (P<0.05). There was no significant difference of growth performance in 0.50%
MOS group compared to the control group (P>0.05). Dry matter, lipid and ash contents of MOS groups were not
significant compared to control group. But, crude protein content was lower in 0.50% MOS group. Lysozyme activity
was significantly increased (P<0.05) by MOS concentrations in two experimental groups when compared to control.
Keywords: Cyprinus carpio, mannan oligosaccharide, growth, lysozyme.

Giriş
Dünyadaki hızlı nüfus artışına paralel
olarak insanların ihtiyaç duydukları gıda miktarı da artmaktadır. İçerdiği protein ve mineral
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maddeler nedeniyle su ürünleri artan gıda
ihtiyacını karşılamak için en önemli ve en sağlıklı alternatiflerden biridir. Su ürünlerinin do-
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ğal kaynaklardan avcılık yoluyla elde edilebilen miktarının dünya nüfusunun ihtiyacını
tam olarak karşılayamaması nedeniyle kültür
koşullarında üretimi giderek artan bir öneme
sahiptir.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde yapılan
çalışmalarda amaç, birim alandan elde edilen
ürün miktarının arttırılması ve elde edilen
ürünlerin hızlı, kaliteli, ucuz ve en az kayıpla
pazara sunulmalarıdır. Bununla birlikte, insan
sağlığı ve ekosistem için zararlı kimyasallar
içeren ve kalıntı bırakan sentetik maddeler
yerine, doğal olarak elde edilebilen maddeler
kullanmak da son derece önemli bir konudur.
Yetiştiricilik ortamında antibiyotik kullanımı
antibiyotiğe dirençli bakterilerin oluşmasına
neden olmaktadır. Ayrıca antibiyotik kullanımı
ve aşı uygulamaları pahalı olmaktadır.
Yetiştiriciliği yapılan türlerin gelişimini
hızlandırmak ve ürün kalitesini artırmak için,
antibiyotik yerine doğal ve insan sağlığına zarar
vermeyen, probiyotik, prebiyotik ve organik asit
gibi alternatif materyallerin kullanımı önem
kazanmıştır (Ringo vd., 2010).
Prebiyotikler, bağırsak mikroflorada
bulunan bir tür veya sınırlı sayıdaki birkaç tür
mikroorganizmanın çoğalmasını ve aktivitesini
arttırmak yoluyla konağın sağlığını olumlu
yönde etkileyebilen oligosakkarit yapısında
sindirilemeyen besin bileşenleri olarak tanımlanmıştır (Gibson ve Roberfroid, 1995).
Prebiyotikler, mikrofloranın aktivitesini olumlu
yönde etkileyerek bağırsak işlevlerini düzenlemek, minerallerin (Ca ve Mg gibi) emilimini
ve biyoyararlılığını artırmak, patojen mikroorganizmaların çoğalmasını önleyerek enfeksiyonun gelişme riskini azaltmak ve konağın
immün sistemini güçlendirmek gibi olumlu
etkileri bulunmaktadır (Yousefian ve Amiri,
2009).
Son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinde
yaygın olarak kullanılan mannanoligosakkarit
(MOS), maya dış hücre duvarından (Saccharo-

myces cerevisiae) elde edilen bir prebiyotik
maddedir (Torrecillas vd., 2014). MOS ilavesi
ile yapılan çalışmalar balık türüne, uygulanan
derişime, yaşam evresine, kültür koşullarına
bağlı olarak değişim göstermekle birlikte, genel
olarak balık sağlığında ve balık üretiminde
olumlu sonuçlar olduğunu göstermektedir
(Torrecillas vd., 2015). Örneğin, Oncorhynchus
mykiss üzerinde yapılan bir çalışmada MOS
ilave edilen yem ile beslenen bireylerin kontrol
ile karşılaştırıldığında daha fazla bir büyüme
performansını belirlenmiştir (Staykov vd.,
2007). Benzer sonuçlar Dicentrarchus labrax
(Torrecillas vd., 2007), Sparus aurata
(Dimitroglou vd., 2010),
Oreochromis
niloticus (Özlüer-Hunt vd., 2011; Ahmad vd.,
2013) ile yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir.
Balıklarda bağışıklık tepkisi çevresel
faktörler (sıcaklık, tuzluluk, fotoperiyot, vb) ve
fizyolojik durumu (beslenme, yaş, üreme
döngüsü, hormonal denge, stres, vb) dâhil
olmak üzere birçok içsel ve dışsal faktörler
tarafından modüle edilir. Balıklarda, beslenme
ve sağlık arasında belirgin bir ilişki olduğu
bilinmektedir. Pazar talebini karşılamak için su
ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanan stok yoğunluğu ve buna bağlı olarak su kalitesinde
değişimler, stres ve hastalık riskini yükselten
etmenlerdir. Bu anlamda, balık sağlığını
iyileştirmek için çevre dostu bir strateji olarak,
fonksiyonel besin takviyeleri son yıllarda önem
verilen bir konudur. (Hoseinifar vd., 2015).
Bunlar arasında, ağırlıklı olarak doğal kaynaklardan immünostimülanların kullanımı, hastalık
ve stres (Sakai, 1999; Kiron, 2012) etkisini
azaltarak balık sağlığını artırmak için su
ürünleri yetiştiriciliğinin başarısını artırmak
amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
İmmunostimulantlar, patojenlerin neden
olduğu hastalıklara karşı konakçının direncini
artırma yoluyla bağışıklık sistemini modüle
eden madde olarak tanımlanır (Hoseinifar vd.,
2015).
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Spesifik olmayan bağışıklık sisteminin
önemli bir belirteçi olan lizozim, balıklarda kan
serumu, mukus, dalak, böbrek, karaciğer, deri,
solungaçlar, kas, sindirim kanalı, ovaryum ve
yumurtalarda, fagositik hücrelerde lökosit ve
makrofajlarda bulunmaktadır. (Balfry ve
Iwama, 2004). Lizozim, bakteri hücre
duvarlarını parçalayan, bakteriyel büyümeyi
kısıtlayıcı etkisiyle fagositoz işlevini teşvik
eden önemli bir hidrolitik enzimdir (Uribe vd.,
2011). Lizozim aktivitesi balıkların türlerine,
sağlık durumlarına, stres, cinsiyet, mevsim,
sıcaklık ve cinsi olgunluk durumuna bağlı
olarak değişiklik gösterir (Roed vd., 1993).
Balık yetiştiriciliğinde sık sık hastalıkların olması ciddi ekonomik kayıplara yol
açmaktadır. Lizozim enzimi, antibakteriyel
özelliğinden dolayı bakteriyel hastalıklara
karşı balıkların korunmasında önemlidir
(Karaarslan vd., 2007). Balıklarda MOS
takviyesi ile ilgili yapılan çalışmalarda bağışıklık sisteminde uyarıcı etki yaptığı ve lizozim
aktivitesini arttırdığı şeklinde bulgular elde
edilmiştir. Örneğin, Oncorhynchus mykiss'de
MOS ilavesi ölüm oranını azaltmış, lizozim
aktivitesini arttırmıştır (Staykov vd., 2007).
MOS ile beslenen Oreochromis niloticus
bireylerinin lizozim aktivitelerini arttırıcı etki
yaptığı ortaya konulmuştur (Ahmad vd., 2013).
Bu çalışma kapsamında MOS'un bir
balık yemi hammaddesi olarak, başta genel
balık yetiştiriciliği olmak üzere sazan (Cyprinus carpio) beslemede kullanılabilme imkânı
ve balıkların büyüme-gelişmeleri üzerine
etkileri incelenmiştir. Büyüme-gelişme etkilerinin değerlendirilmesinde; balıklardaki canlı
ağırlık kazancı, spesifik büyüme, yem çevirim
oranı ve protein etkinlik oranı dikkate
alınmıştır. Bununla birlikte MOS'un kas besin
madde bileşenleri üzerindeki etkisi ve immün
sistem üzerindeki değişimlerinin anlaşılabilmesi için serum lizozim aktivitesi araştırılmıştır.
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Materyal ve Yöntem
Araştırmada kullanılan C. carpio,
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Tatlısu İşletmesinden temin edilmiştir. Deneme
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Araştırma Laboratuvarlarında yapılmıştır.
Balıklar, deneme kurulmadan önce 500 L
kapasiteli fiberglas tanklarda 15 gün adaptasyon amacıyla bekletilmiştir. Adaptasyonunun sonunda ortalama canlı ağırlıkları
35.00±0.95 g olan 90 balık, 40 x 100 x 40
boyutlarında 9 adet deneme akvaryumlarına
10'ar adet olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Deney sistemi merkezi bir havalandırma
ile havalandırılmıştır. Akvaryumlar her gün
sifonlanmış ve ayrıca her iki günde bir hava
hortumları ve hava taşları iyice temizlenmiştir.
Akvaryumlarda kullanılan suyun sıcaklık
(26±2°C) ve pH (7.80) değerleri deneme
boyunca sabit tutulmuştur. Balıkların bulunduğu ortamda gün boyunca 12 saat aydınlık, 12
saat karanlık rejimi uygulanmıştır. Deneme 60
gün, 3 tekrarlı olarak yürütülmüştür.
Araştırmada kullanılan yemler, Pınar
A.Ş.'nin alabalık yavruları için ürettiği Bio
Aqua eksturude 3 nolu yemidir (Tablo 1).
Araştırmada mannan oligosakkarit
®
olarak Bio-Mos (Alltech, USA) kullanılmıştır.
Ticari yem, %0.25 ve %0.50 oranlarında BioMOS ile karıştırılmış ve peletler şeklinde
yeniden oluşturulmuştur. Kontrol yemi ise aynı
oranda su ilave edilerek, MOS ilave edilmeksizin, benzer şekilde işlem görmüştür. Balıkların beslenmesi sabah ve akşam olmak üzere
günde 2 öğün yapılmıştır.
Balıklar başlangıç canlı ağırlıklarının
%3'ü üzerinden beslenmişlerdir. Balıklara
verilecek günlük yem miktarı bir gün için
ayarlanmış ve balıklar 15 gün için tartılmışlardır. Balıklar her 15 gün sonunda balıkların
ağırlık ortalaması alınarak verilecek yem
miktarı tekrar ayarlanmıştır.
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Tablo 1. Bazal Diyet Bileşimi (Kuru Madde Üzerinden)

Denemede kullanılan balıkların fileto
besin madde bileşenlerini saptayabilmek
amacıyla deneme sonunda fileto analizleri için;
balıkların kafası, derisi, yüzgeçleri, pulu,
omurgası ve iç organları vücudun kas
dokusundan ayrılmıştır. Kas dokusunun tamamı ince uçlu bir bıçakla küçük parçalara
ayrılmış ve daha sonra da kıyma makinesi ile
tamamen homojenize edilmiştir. Balıklar fileto
analizine hazır hale getirilip, örnekler -18
°C'de derin dondurucuda saklanmıştır. Kuru
madde ve ham kül analizi AOAC (1990)'a,
ham protein analizi Matissek vd. (1988)'ne
göre yapılmıştır. Lipit analizi için Bligh ve
Dyer (1959) 'in ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır.
Deney gruplarından rastgele alınan 6'şar
(her akvaryumdan 2, her deney grubundan 6
adet) balığın kuyruk yüzgeci kesilerek alınan
kan örnekleri 10 dakika 3000 devir/dak.
santrifüj yapılmış ve elde edilen serum örnekleri -18°C'de saklanılmıştır. Serum lizozim
aktivitesi, Ellis (1990)'da belirtilen yönteme
göre ölçülmüştür. Bu deneyde kullanılan
substrat Micrococcus lysodeikticus süspansiyonudur. Spektrofotometrede 530 nm dalga

boyunda okuma yapılmıştır.
Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 10.0 Windows paket
programı kullanılmış, analizde ise OnewayAnova (Tek Yönlü Varyans Analizi) uygulanmış ve ortalamalar arasındaki fark Duncan
Çoklu Karşılaştırma Testi ile P<0.05 önem
düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular
Yapılan çalışma sonunda balıklar 60 gün
boyunca cam akvaryumlarda değişik oranlarda
MOS içeren yemlerle beslenmiş ve her 15
günde bir balıkların canlı ağırlık kazançları
bireysel olarak ölçülmüş ve balıkların canlı
ağırlık kazançlarına bağlı olarak yem değerlendirme oranları yeniden belirlenmiştir.
Deneme sonunda balıkların ağırlık değişimlerinin yanı sıra büyüme ve yem değerlendirme performansları da ortaya konulmuştur
(Tablo 2).
Deneme başında yaklaşık 35 g ortalama
ağırlık teşkil eden sazanların deneme sonunda
ağırlık değişimleri ortalama 96 grama kadar
ulaşmıştır. Yüzde canlı ağırlık artışı açısından
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En fazla artışın %0.25 Bio-Mos eklenen yemle
beslenen grupta olduğu belirlenmiştir
(174.28±5.46) ve bu grup diğer gruplardan
canlı ağırlık artışı yönünden istatistiksel olarak
önemli bir fark yaratmıştır (P<0.05). Bu grupla
kontrol ve %0.50 Bio-Mos® katkılı yemle
beslenen sazanlarda istatistiksel olarak bir fark
oluşmuştur (P<0.05). Spesifik büyüme oranı
açısından gruplar 1.53 ile 1.70 arasında
değişmiş ve en iyi spesifik büyüme oranı %0.25
Bio-Mos® içeren grupta belirlenmiş ve bu
grupla diğer gruplar arasında istatistiksel
olarak bir fark belirlenmiştir (P<0.05). Yem
çevirim oranı 1.68 ile 2.05 arasında değişim
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göstermiş ve %0.25 Bio-Mos içeren grup
diğer gruplardan daha iyi bir yem kullanım
oranı elde etmişlerdir (P<0.05).
Deneme sonunda balıkların kas dokularındaki biyokimyasal parametrelerin değişimini ortaya koymak amacıyla vücut besin
madde bileşenleri incelenmiştir. Bunun sonuçları ise Tablo 3'de verilmiştir.
Serum lizozim enzim aktivitesi Şekil 1'de
sunulmuştur. %0.25 ve %0.50 Bio-Mos içeren
yemlerle beslenen balıkların serum lizozim
aktivitesinin kontrol grubuna göre önemli
düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir
(P<0.05).

Tablo 2. Farklı oranlarda Bio-Mos® ilaveli yemlerle beslenen C. carpio'nun 60. gün sonunda
büyüme ve yem değerlendirme oranları

Tablo 3. Farklı oranlarda Bio-Mos® ilaveli yemlerle beslenen sazan (C. carpio) kas besin
madde bileşenleri değişimi
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Şekil 1. Farklı oranlarda Bio-Mos® içeren yemlerle beslenen C. carpio'nun
serum lizozim aktivitesi. Veriler, aritmetik ortalama ± standart hata
olarak ifade edilmiştir (n=6). Farklı harfler istatistiksel farkı
belirtmektedir (P<0.05).
Tartışma
Prebiyotik olarak kullanılan MOS'un
sazan yavrularının büyüme parametreleri (canlı
ağırlık ortalaması, canlı ağırlık kazancı, günlük
canlı ağırlık kazancı, spesifik büyüme oranı)
üzerine etkisinin incelendiği çalışmamızın
sonucunda, %0.25 MOS ilavesi yapılan
gruptaki balıklarda diğer gruplardaki balıklara
göre genel olarak daha iyi bir büyüme
performansı olduğu saptanmıştır. %0.50 MOS
ilaveli yem ile beslenen balıklarda, büyüme
performansı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli fark bulunmamıştır. Staykov
vd. (2005a), Cyprinus carpio'da %0.20 MOS
ilaveli yem ile yaptıkları bir çalışmada, ağırlık
kazancı ve yem değerlendirme oranının kontrol
grubuna göre artış gösterdiğini belirtmişlerdir.
Başka bir araştırmada ise, yeme %0.60 MOS
ilavesinin yavru sazan balığında (Cyprinus
carpio) ağırlık kazancı ve yem değerlendirme

oranında önemli ölçüde gelişime yol açtıgı gibi
ölüm oranında da azalma gösterdiği de
bildirilmiştir (Culjak vd., 2006). Şengül(2007),
yeme %0.15, 0.30 ve 0.45 oranlarında MOS
ilavesi ile C. carpio'da yaptığı bir çalışmada
büyüme, karaciğer ve barsak histolojisi üzerine
%0.15 MOS ilavesinin daha iyi sonuçlar
oluşturduğunu, ancak bu sonuçların kontrol
grubundan istatistiki olarak farklı olmadığını
belirtmiştir.
Bununla birlikte MOS'un farklı balık
türlerinde de benzer sonuçlar oluşturduğu rapor
edilmiştir. Dimitroglou (2007), Oncorhynchus
mykiss'de %0.20 oranında MOS ilavesi ile
yaptığı çalışmada, hem ergin hem yavru
bireylerin ortalama vücut ağırlıklarının kontrol
gruba oranla daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Aynı çalışmada MOS'un bağırsak
morfolojisinde iyileştirici etki yaptığı bulunmuştur. Dil balığı (Solea solea) üzerinde
yapılan bir çalışmada en iyi büyüme perfor-
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mansı ve yem çevirim oranı, MOS verilen balık
grubunda görülmüştür. Bununla birlikte
MOS'un hayatta kalma oranı, bağırsak emilim
yüzeyinde artış, daha yoğun mikrovili dağılımı
üzerinde de olumlu etkileri olduğu bulunmuştur (Dimitroglou vd., 2006). Salmo gairdneri
irideus'da büyüme oranı üzerindeki etkisinin
araştırılması için yapılan çalışma sonunda
MOS ilave edilen yem grubunda kontrol
grubuna oranla, ağırlık artışı, yem değerlendirme oranı daha yüksek bulunmuştur (Staykov
vd., 2005b). Oreochromis niloticus'da yapılan
başka bir çalışmada MOS eklenmiş yemlerle
(%0.25, %0.35, ve %0.45) balıkları altmış gün
süreyle beslenmişler ve çalışma sonucunda
%0.35 MOS katkılı yemle beslenen balıkların
büyüme, yem dönüşüm oranı, protein etkinlik
oranı ve besin madde bileşenleri olumlu
etkilediğini belirlenmiştir (Özlüer-Hunt vd.,
2011). MOS kullanımının balıklarda etkisinin
araştırıldığı daha önceki çalışmalar göz önünde
bulundurulduğunda, MOS'un farklı türdeki
balıklarda etki mekanizmasının farklı olabileceği, bu farklılığın aynı türdeki balıkların
değişik aşamalarında bile görülebileceği tespit
edilmiştir (Pryor vd., 2003; Culjak vd., 2006;
Torrecillas vd., 2015). Diyetlerde kullanılan
prebiyotik mayaların barsak mikrovillusleri
iyileştirmesi yoluyla besin emilimi için büyük
bir yüzey alanı temin ettiği belirtilmiştir
(Staykov vd., 2007). Bağırsak morfolojisindeki
değişimin emilim ve sindirimdeki iyileştirici
etkisinin, büyüme performansında artmaya
neden olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada, kontrol grubu ile MOS
ilavesi yapılan gruplar arasında kuru madde,
lipit ve ham kül içeriklerindeki farklılıkların
önemli olmadığı (P>0.05), ancak ham protein
içeriğinin ise %0.50 MOS içeren yem ile
beslenen grupta ise daha düşük ve istatistiksel
olarak fark yarattığını ortaya konulmuştur. Alınan sonuçlar bize sazanlarda MOS kullanımının vücut besin madde bileşenleri üzerinde
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belirli bir doza kadar olumsuz bir etki
göstermediğini ve güvenle kullanılabileceğini
göstermektedir.
Bu çalışmada MOS ilavesinin C.
carpio'da serum lizozim düzeyini arttırdığı
bulunmuştur. Lizozim, doğal bağışıklık
sisteminin humoral bir faktörüdür ve bakteri
hücre duvarını parçalayarak etki gösterir
(Ahmad vd., 2013). MOS ile yapılan çalışmalar farklı türlerde, lizozim aktivitesini
arttırdığı ve bağışıklık düzeyini belirleyen
mekanizmayı iyileştirdiğini şeklinde bulgular
ortaya konulmuştur. Staykov vd. (2007), O.
mykiss'de MOS kullanımının lizozim enzim
aktivitesini arttırdığını bildirmişlerdir. Benzer
şekilde Torrecillas vd. (2007), yemdeki MOS
katkısının Dicentrarchus labrax serum lizozim
düzeyinde artışa neden olduğunu ve bu artışın
MOS'un miktarı ile doğru orantılı olduğunu
rapor etmişlerdir. Ahmad vd. (2013), O.
niloticus'da MOS uygulamasının serum
lizozim düzeyini arttırdığını belirtmişlerdir.
Bilindiği gibi, bağırsakta bulunan yararlı
bakteriler, vitamin sentezi, besin ve mineral
emiliminin iyileştirilmesi, antibesinsel faktörlerin giderilmesi, bağırsak fizyolojisinin modülasyonunu sağlamaktadır (Kullisaar vd.,
2012).Prebiyotikler, sağlığı destekleyen bu
bakterilerin metabolizmasını aktive ederek,
yararlı etki yapan, sindirilemeyen yem katkı
maddeler olarak tanımlanır (Manning ve
Gibson, 2004). Probiyotiklerin gelişimi,
ortamda oligosakkarit olarak bilinen kompleks
karbohidratların bulunmasına bağlıdır (Gibson
ve Roberfroid, 1995). MOS ile yapılan
çalışmalarda balıkların barsak morfolojisi
özellikle villüslerin sayı ve hacimce iyileştirilmesini sağladığı gösterilmiştir (Dimitroglou
vd., 2009; Torrecillas vd., 2015). MOS'un
lizozim aktivitesinde artmaya neden olması,
yararlı barsak mikrobiyal ekolojisini düzeltmesi ve dolayısıyla yararlı bakterilerin gelişimi
teşvik etmesi yoluyla ve besin emilimin daha
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iyi olması şeklinde açıklanmaktadır (Sohail
vd., 2011; Akrami vd., 2012). MOS kullanımının immün sistem üzerindeki değişimlerinin
daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuç olarak MOS'un yem katkı maddesi
olarak kullanılmasının sazanların genel sağlık
durumuna olumsuz bir etkide bulunmadığı
belirlenmiştir. Sazanlarla daha önce yapılan
çalışmalarda hem ergin (Staykov 2005a), hem
yavru aşamasında (Culjak vd., 2006) olumlu
etki yaptığı bulunmuştur. Balıkların büyüme ve
gelişmesinde olumlu katkısının olduğunun
yanı sıra immün sisteme etkisinin ortaya
konulması amacıyla sazanlarda ve yetiştiricilik
açısından önemli değişik türlerde etki mekanizmalarının ortaya konması için yapılacak
kapsamlı araştırmalara gereksinim olduğu
düşünülmektedir.
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